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Ιωάννινα, 4 Μαΐου 2022 

Αριθμ.Πρωτ.: 171 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Οργάνωση και υλοποίηση ταξιδίου 

εξοικείωσης» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Integrated Approaches for Cultural 

Heritage Promotion: Ancient Theatres & Sites Route as Branded Destination» 

(«Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η 

Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός») και ακρωνύμιο i-

Thea (INTERREG Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020) 

 

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ , λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Ν. 4314/14 (ΦΕΚ 265 Α/23-12-2014): Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις. 

4. Την υπ’ αριθ. 137675/ EΥΘΥ1016 αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 10427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 

(ΦΕΚ Β’ 3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015(ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 

δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 

συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”». 

5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων 

Συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΑΔΑ: Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) 
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6. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των 

δαπανών των Προγραμμάτων ΜΠΒ ΙΙ (ΙΡΑ ΙΙ) Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

7. Το εγκεκριμένο, από την 5η Συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Προγράμματος INTEREG Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, Τεχνικό Δελτίο (Application Form) του 

έργου με ακρωνύμιο i-Thea, όπως ισχύει.  

8. Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (subsidy contract) με αριθμό A4-2.1-25/12-12-2019 μεταξύ της 

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ (ως επικεφαλής εταίρος του έργου i-Thea) και της Διαχειριστικής Αρχής του Στόχου 

«Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας»  

9. Την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με ενάριθμο 

2019ΕΠ51860019 (ΑΔΑ: Ω44Δ46ΜΤΛΡ-ΤΨΣ) 

10. Το υπ’αριθ. 163/27-04-2022 Πρωτογενές Αίτημα. 

11. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ 449/29-04-2022 για την έγκριση της 

διαδικασίας ανάθεσης και των όρων διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 

 

Προσκαλεί τον οικονομικό φορέα: 

- Συμβουλευτική Επιχείρηση Επικοινωνίας Encore Ανώνυμη Εταιρεία (δ.τ. ENCORE Entrepreneurship 

Communication), Αδριανουπόλεως 1α, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

να υποβάλλει προσφορά έως την Τρίτη, 10-05-2022 και ώρα 15:00 στα γραφεία της Εταιρείας 

(Πλ. Πύρρου & Μ. Αγγέλου 1, Τ.Κ. 453 32, Ιωάννινα). 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται. 

Η παρούσα αναρτάται και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.epirussa.gr και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. 

 

Συνοπτικά στοιχεία της υπό ανάθεση υπηρεσίας: 

Αναθέτουσα Αρχή ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης    

με δ.τ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» 

Έργο Οργάνωση και υλοποίηση ταξιδίου εξοικείωσης 

Διαδικασία ανάθεσης Απευθείας ανάθεση 

Κριτήριο ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  

Συνολικός προϋπολογισμός 

έργου 

Είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι είκοσι τέσσερεις 

χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%  

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 

Τρίτη, 10 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00 στα γραφεία της ΗΠΕΙΡΟΣ 

Α.Ε. (Πλατεία Πύρρου &  Μιχαήλ Αγγέλου 1, Ιωάννινα – ΤΚ. 453 32, 

- Γραφείο Γραμματείας) 

Δημοσιότητα Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.epirussa.gr και στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Διάρκεια Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30-06-2022, με δυνατότητα 

παράτασης εφόσον παραταθεί το πρόγραμμα 
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Αντικείμενο του έργου: 

Αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ταξιδιού 

εξοικείωσης (fam & press trip) για 10 επαγγελματίες του τουρισμού, προκειμένου να ακολουθήσουν 

την Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου, να γνωρίσουν την περιοχή και να έχουν 

την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρίες σε σημεία ενδιαφέροντος του προορισμού.  

Στόχος είναι η περιφερειακή ανάπτυξη της περιοχής που ορίζεται από το Έργο, μέσω της ανάδειξης 

του πολιτιστικού της αποθέματος. Οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου θα λειτουργήσουν 

ως «μηχανή» για τον Τουρισμό, προκειμένου να αυξήσουν την ελκυστικότητα του προορισμού. Η 

διαχείριση τους ως επώνυμα προϊόντα θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για το πολιτιστικό 

χαρτοφυλάκιο της Περιφέρειας.  

Η οργάνωση και υλοποίηση του ταξιδιού εξοικείωσης (fam trip) με συμμετέχοντες τα κοινά στόχος, 

περιλαμβάνει:  

• Τον εντοπισμό και την πρόσκληση των επισκεπτών, 

• Την δημιουργία ενός προγράμματος 5 ημερών (4 διανυκτερεύσεων), 

• Την προώθηση του προγράμματος στους δυνητικούς συμμετέχοντες, 

• Το follow up για διερεύνηση διαθεσιμότητας και επιβεβαίωση ενδιαφέροντος, 

• Την διερεύνηση του τρόπου μεταφοράς και την ενημέρωση των συμμετεχόντων, 

• Την κάλυψη αεροπορικών εισιτηρίων και την ενημέρωση των συμμετεχόντων, 

• Την κράτηση και κάλυψη δωματίων (μονόκλινο για κάθε συμμετέχοντα) και την προσφορά 7 

γευμάτων, 

• Την συνοδεία από ξεναγό και 1 άτομο της εταιρείας, 

• Την διασφάλιση ενός λεωφορείου για την μεταφορά των συμμετεχόντων κατά την διάρκεια 

της αποστολής,  

• Το τελικό ενημερωτικό σημείωμα προς συμμετέχοντες με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες του 

ταξιδιού, 

• Την διασφάλιση εστιατορίων, για πλήρη διατροφή των συμμετεχόντων με ηπειρώτικα 

προϊόντα, γεύσεις και συνταγές, 

• Την εξασφάλιση σχετικών αδειών για επισκέψεις (σε περιοχές όπου χρειάζεται σχετική άδεια) , 

καθώς και την εξασφάλιση καρτών εισόδου των συμμετεχόντων (όπου χρειάζεται) 

• Την φωτογράφιση όλου του famtrip, 

• Την παραγωγή report με το τέλος του famtrip 

 

Προϋπολογισμός  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπό ανάθεση υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων 

(20.000,00) ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι είκοσι τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (24.800,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από το έργο με ακρωνύμιο i-Thea (INTERREG 

Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020). 

 

Διαδικασία ανάθεσης - Κριτήριο ανάθεσης 

Απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής. 

Η ανάθεση του έργου κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλλει την προσφορά με το 

χαμηλότερο κόστος. 

 

 

Ειδικοί όροι προσφοράς: 

1. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. 
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2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν 

του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει της τιμής της προσφοράς του. 

4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει 

γραπτώς στην Επιτροπή Αξιολόγησης τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να 

εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς. 

5. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή με αίρεση ή μη σύμφωνη με ουσιώδεις όρους της 

παρούσας πρόσκλησης ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Προσφορές με εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με 

εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της. 

7. Η κυριότητα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όλων των αποτελεσμάτων που 

παράγονται κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στην «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.». 

8. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη συνολική τιμή. 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής:  

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, 

σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στην οποία να δηλώνουν ότι: 

• Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 

• Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4412/2016. 

• Η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. 

• Δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς. 

• Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων 

έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

• Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου παραδοτέου. 

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

• Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω. 

• Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της 

«ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού. 

• Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

2. Φορολογική Ενημερότητα και Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

3. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. 

4. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 

 

Υποβολή προσφορών: 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή (διαβιβαστικό), η οποία θα βρίσκεται έξω από 

τον φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή θα περιλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος 

(επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, όνομα αρμόδιου προσώπου για την προσφορά) 

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη: 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπική Αυτοδιοίκησης 

 

Οικονομική προσφορά για την υπηρεσία 

 «Οργάνωση και υλοποίηση ταξιδίου εξοικείωσης» στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο i-Thea» 

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

 

Κατακύρωση: 

1. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών. Όσοι από τους υποψηφίους αναδόχους δεν καλύπτουν 

τα προαπαιτούμενα της πρόσκλησης θα απορρίπτονται.  Αντίστοιχα για εκείνους τους υποψηφίους 

που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, η επιτροπή θα κατατάξει τις προσφορές 

με φθίνουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς. Με βάση την τελική 

κατάταξη των προσφορών, ως ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2. Ο υποψήφιος καλείται, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης του αποτελέσματος, να προσέλθει για 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

3. Η «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε συμβατοποίηση του εν λόγω 

έργου, σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε κώλυμα στην πορεία υλοποίησης του έργου i-

Thea. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(Άρθρο 8  Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  

(άρθρο 8  παρ. 4  Ν.1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ (1): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Ο-Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και επώνυμο πατέρα:  

Όνομα και επώνυμο μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης (2):  

Τόπος γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλέφωνο:  

Τόπος κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.  Τ.Κ. 1 

Αριθ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρ. (E-mail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, 
δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας…………………………………., για την κατάθεση προσφοράς στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ.  ………/… 
πρόσκλησης …………..…………….. ότι: 

• Είμαι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 

• Δεν βρίσκομαι σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4412/2016. 

• Η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 

4412/2016. 

• Δεν έχω αποκλειστεί από διαγωνισμούς. 

• Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβα πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

• Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου παραδοτέου. 

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

• Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω. 

• Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» για αναβολή ή 

ακύρωση του διαγωνισμού.  

• Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
 

Ιωάννινα ……………………..………. (4) 
                                                                                                                                                                                                            Ο δηλών 

           

 

          …………………………….. 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημοσίου τομέα που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.  Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΠΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: ………………………..  

Τόπος, ημερομηνία: ………………………………………….. 

 

ΕΡΓΟ: «Οργάνωση και υλοποίηση ταξιδίου εξοικείωσης» στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο i-

Thea»  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΡΓΟ 
ΠΟΣΟ ΣΕ €  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
ΦΠΑ ΣΕ € 

ΠΟΣΟ ΣΕ €  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

«Οργάνωση και υλοποίηση ταξιδίου 

εξοικείωσης» 
  

 

 

 

 

Οικονομική προσφορά σε € (χωρίς ΦΠΑ) ολογράφως: ….......................................................... 

ΦΠΑ σε € ολογράφως: …….......................................................................................................... 

Οικονομική προσφορά σε € (με ΦΠΑ) ολογράφως: ……............................................................. 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                      ( Υπογραφή και σφραγίδα) 
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