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Ανακοίνωση Πρόθεσης Aπευθείας Ανάθεσης υπηρεσιών στο πλαίσιο του Έργου “InClust” 
“LOCALCLUSTERS&SOCIALENTERPRISESINCUBATORSINTHEFIELDSOFCULTURE/TOURISM&F
OLKTRADITION”,  το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA 

CBC “Greece-Albania 2014-2020” 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Άρτας   
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ. Κ. 47132 ΑΡΤΑ (Επιμελητήριο Άρτας, 6ος όροφος)  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Γιάννης Γκολομάζος 
Τηλ: 2681028728 
Fax: 2681078654 
E-mail: inclust-anaptixiaki@e-artas.gr 
 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Άρτας , έχοντας υπόψη: 
1. Το καταστατικό της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Άρτας 
2. Την απόφαση Δ.Σ. με αριθμ. 1/21-09-2016 για την συμμετοχή της Αναπτυξιακής 

Εταιρείας Επιμελητηρίου Άρτας στο έργο InClust” “LOCAL CLUSTERS & SOCIAL 
ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE/TOURISM & FOLK TRADITION”,   

3. Τους όρους της σύμβασης χρηματοδότησης (Subsidy Contract) και του συμφώνου 
συνεργασίας του εταιρικού σχήματος (partnership agreement) του «LOCAL CLUSTERS & 
SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK 
TRADITION» με ακρωνύμιο InClust 

4. Τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Δελτίο του έργου "LOCAL CLUSTERS & SOCIAL 
ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION” 
και Ακρωνύμιο “InClust”, με κωδικό ΟΠΣ: 5032557 

5. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

6. Την απόφαση του ΔΣ με αριθμ. 14/11-02-2021 για την έγκριση της παρούσας 
ανακοίνωσης 

 
Προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να καταθέσουν σε σφραγισμένο 
κλειστό φάκελο την προσφορά τους με τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αναγράφονται 
παρακάτω, για την παροχή «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη βιωσιμότητα της 
θερμοκοιτίδας κοινωνικών επιχειρήσεων και του πολιτιστικού cluster» στο πλαίσιο του 
έργου "LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE / 
TOURISM & FOLK TRADITION” και Ακρωνύμιο “InClust” έως την Δευτέρα 22/02/2021 και 
ώρα 14:00 στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Άρτας  , Κ.Αιτωλού & 
Ν.Πριοβόλου, Τ. Κ. 47132 ΑΡΤΑ (Επιμελητήριο Άρτας, 6ος όροφος)  
Προϋπολογισμός Σύμβασης: 5.240,05€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των 
νόμιμων κρατήσεων.  
Διάρκεια Σύμβασης: από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/04/2021, με ενδεχόμενο 
παράτασης χωρίς την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης  
Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.  
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 

Γκολομάζος Ιωάννης 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου του έργου «Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες για τη βιωσιμότητα της θερμοκοιτίδας κοινωνικών επιχειρήσεων και του 
πολιτιστικού cluster» στο πλαίσιο του έργου "LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES 
INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION” που έχει ενταχθεί 
και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – 
Αλβανία 2014 -2020.  
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) Παραδοτέο Περιγραφή  

• 79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε 
θέματα διαχείρισης 

• 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.240,05€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.  
 
Διάρκεια Σύμβασης: από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/04/2021, με ενδεχόμενο 
παράτασης χωρίς την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης  
 
Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.  
 
Κατόπιν αυτών προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, όπως υποβάλλουν προσφορά, η 
οποία θα περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο 
οικονομικός φορέας: 
1.Α Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν. 
4412/2016. 
1.Β Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016  
1.Γ Έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και τους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 
1.Δ Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016. 
1.Ε Είναι καταχωρημένος στο οικείο Πρωτοδικείο/Επιμελητήριο. 
1.ΣΤ Διαθέτει εμπειρία σε αντίστοιχες δράσεις. 

2. Τεχνική προσφορά από την οποία θα προκύπτει το σύμφωνο ή μη με τις απαιτήσεις 
της παρούσας 

3. Φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» σε ξεχωριστό σφραγισμένο 
φάκελο 

 
Σε περίπτωση ανάθεσης ο προσφέρων θα υποβάλει ως δικαιολογητικά πριν την υπογραφή 
της σύμβασης α) απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 6μήνου (ο ίδιος, σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου, ή οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.) 
ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), ο πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου σε περίπτωση ενώσεων) β) αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας για το σύνολο των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του 
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προσωπικού του οικονομικού φορέα γ) πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης και 
καταστατικών τροποποιήσεων δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τηρεί τις υποχρεώσεις στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016 ε) 
νομιμοποιητικά έγγραφα. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Άρτας (εφεξής Αναπτυξιακή) είναι επικεφαλής 
εταίρος  του έργου InClust” «ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ CLUSTERS & ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ»  το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC 
“Greece-Albania 2014-2020”. 
 
Στο  έργο “InClust” συμμετέχουν οι εξής εταίροι: 

1. Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Άρτας  
2. Επιτροπή Ερευνών Ιόνιου Πανεπιστήμιου, Τμήμα Αρχειονομίας βιβλιοθηκονομίας 

και Μουσειολογίας 
3. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ 
4. Auleda - Local Economic Development Agency 
5. Δήμος Κορυτσάς 
6. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

 
Αντικείμενο – Περιεχόμενο του Έργου 
 
Το έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση η οποία θα περιλαμβάνει τη δημιουργία 
σε τοπικό επίπεδο ενός  Συνεργατικού Σχηματισμού αλλά και μιας Θερμοκοιτίδας 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων στο αντικείμενο του Τουρισμού/Πολιτισμού αλλά και της Λαϊκής 
Παράδοσης.   
Η σύσταση Συνεργατικού Σχηματισμού θα πηγάζει αρχικά από τη συγκέντρωση και 
συστέγαση σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο δημιουργικών ανθρώπων οι οποίοι θα 
κληθούν να συνυπάρξουν, να συνεργαστούν και να συζητήσουν για τις ανάγκες του τόπου 
τους.  
Μέσα από αυτή τη συνεργασία στόχος είναι να δημιουργηθεί αυτός ο Συνεργατικός 
Σχηματισμός πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών (Cultural and CreativeCluster), 
που θα ενισχύσει τις υπάρχουσες υποδομές και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη τους σε 
περιφερειακή, εθνική και ευρωπαϊκή εμβέλεια.  
Μέσα από τη συγκέντρωση και συστέγαση δημιουργών, καλλιτεχνών, επιχειρηματιών, 
παραγωγών και φορέων η ομάδα έργου θα οργανώσει μια σειρά ενημερωτικών 
εκδηλώσεων οι οποίες θα λειτουργήσουν ως τόπος συνάντησης δημιουργικών 
εργαζομένων αλλά και ως τόπος ανταλλαγής εμπειριών, προτάσεων και τεχνογνωσίας, 
σηματοδοτώντας τελικά τη «γέννηση» του Σχηματισμού αυτού. 
Παράλληλα με τη λειτουργία του Συνεργατικού Σχηματισμού θα δημιουργηθεί μια 
Θερμοκοιτίδα υποστήριξης υφιστάμενων και νέων Κοινωνικών Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων στο αντικείμενο του Τουρισμού-Πολιτισμού και της Λαϊκής Παράδοσης η 
οποία θα υποστηρίξει και την διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής 
Οικονομίας/Επιχειρηματικότητας. 
Βασικό εργαλείο του έργου και κέντρο όλων των δραστηριοτήτων είναι η δημιουργία 
μιας θερμοκοιτίδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας και υποστήριξης του Cluster σε χώρο 
που θα παραχωρηθεί και θα διαμορφωθεί μέσω του συμμετοχικού σχεδιασμού 
(participatory planning).  
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Στόχοι του έργου 
Η αξιοποίηση και ανάδειξη των τοπικών πλεονεκτημάτων, με στόχο την ανάπτυξη των 
εξαγωγών των εγχώριων πολιτιστικών προϊόντων, την αύξηση των Ελλήνων και ξένων 
επισκεπτών στις τοπικές εκδηλώσεις, την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των δημοτών και την 
μεσοπρόθεσμη αύξηση των δημοτών. 
Ειδικότερα: 
Η καταγραφή και η αξιολόγηση:  
 Του ανθρώπινου δυναμικού,  
 Των θεσμικών φορέων  
 Των ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών οργανώσεων του κλάδου,  
 Των ατομικών, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου,  
 Των φορέων τυπικής και άτυπης επαγγελματικής εκπαιδευτικής κατάρτισης.  
 Της δυναμικής και βιωσιμότητας δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων 

 
Φυσικό αντικείμενο / παραδοτέα Αναδόχου 
 
Μεταξύ άλλων στο κυρίως έργο προβλέπεται η εκπόνηση του Παραδοτέου 6.1.3 – 
Δημιουργία ενός μοντέλου βιωσιμότητας της Θερμοκοιτίδας και του συνεργατικού 
χώρου, για το οποίο έχουν ολοκληρωθεί ήδη από την Α.Α. τα κάτωθι:   

• Καταγραφή της διεθνούς εμπειρίας σχετικά με τα μοντέλα βιωσιμότητας ανάλογων 
δομών σε άλλες χώρες 

• Συνεργασία με τις αντίστοιχες δομές – χώρους που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο 
του έργου InClust στην Κέρκυρα, στην Αυλώνα και στην Κορυτσά για την ανταλλαγή 
εμπειριών και τεχνογνωσίας 

• Οργάνωση συναντήσεων εργασίας με φορείς της Άρτας για καταγραφή απόψεων, 
ιδεών και προθέσεων 

• Οργάνωση συναντήσεων εργασίας με τους φιλοξενούμενους της δομής 
• Δημιουργία μοντέλου βιωσιμότητας  
• Εκπόνηση τη σχετικής μελέτης βιωσιμότητας 

 
Μέσω της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο του ως άνω παραδοτέου ο ανάδοχος 
καλείται να εκπονήσει επιπλέον των ως άνω αναφερόμενων, τα παρακάτω: 

1. Σχέδιο δράσης (action plan) για τη λειτουργία του πολιτιστικού cluster και της 
θερμοκοιτίδας κοινωνικών επιχειρήσεων με ορίζοντα διετίας βάσει της μελέτης 
βιωσιμότητας που έχει εκπονηθεί. 

2. Σύνταξη των απαραίτητων έγγραφων για τη συνέχιση του πολιτιστικού cluster και 
της θερμοκοιτίδας κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως  

• υποδείγματα συμβάσεων (εμπορικών, προγραμματικών κλπ) μεταξύ των 
μελών του cluster και της θερμοκοιτίδας και τρίτων φορέων (όπως πελάτες, 
προμηθευτές, δημόσιοι φορείς, πανεπιστήμια κλπ),  

• υποδείγματα συμφωνιών συνεργασίας για κοινές δράσεις και δικτύωση με 
τρίτα μέρη ή συνεργάτες,  

• καταγραφή θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του cluster και των 
επιχειρήσεων της θερμοκοιτίδας,  

• προτάσεις για μοντέλο ευρύτερης δικτύωσης και συνεργασίας των μελών με 
τρίτους 

 Όλα τα παραπάνω θα κοινοποιηθούν και θα μπορούν να υιοθετηθούν από τις υπόλοιπες 
δομές του έργου σε Κέρκυρα, Αυλώνα και Κορυτσά. 
Για την εκπόνηση των παραπάνω ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει 
βιβλιογραφική έρευνα και να οργανώσει συναντήσεις εργασίας με τα μέλη του cluster, της 
θερμοκοιτίδας, της ομάδας έργου, με stakeholders και experts της περιοχής της Άρτας.  
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Αμοιβή και τρόπος πληρωμής 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.240,05€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.  
Ο ανάδοχος θα τιμολογήσει μετά την ολοκλήρωση του 100% των δράσεων που 
προβλέπεται στην παρούσα και θα πληρωθεί με την σχετική παραλαβή και την προσκόμιση 
των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική 
ενημερότητα) 
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