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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Προβολή και
προώθηση της εμπορικής περιοχής Μάρκετινγκ» του Ανοικτού Κέντρου
Εμπορίου Λουτρακίου»
Σχετ./Συν/μενα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Κορινθίας ως συνδικαιούχος της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο
«ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ» με MIS 5037877, πρόκειται να αναθέσει την
υπηρεσία με τίτλο «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής - Μάρκετινγκ» του
Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Λουτρακίου» με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
συνολικού προϋπολογισμού 16.129,03 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (Δέκα Έξι Χιλιάδες Εκατόν Είκοσι
Εννέα Ευρώ και Τρία Λεπτά), σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική έκθεση προδιαγραφών και
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 .
Η εν λόγω υπηρεσία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) και εντάσσεται στα πλαίσια της πράξης με τίτλο
«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5037877 (υποέργο Α/Α 09) η οποία
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2012-2020» με την με Α.Π. 4314/1476/Α3/28.06.2019 απόφαση ένταξης. Η
σύμβαση θα ανατεθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών»
2. Το ν. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»
3. Την ΥΠΑΣΥΔ 137675/ΕΥΘΥ1016/31.12.2018
Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Παρακαλούμε εάν ενδιαφέρεστε για την ανάληψη της εν λόγω υπηρεσίας, αφού λάβετε
υπόψη την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας που περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική
έκθεση, να μας καταθέσετε κλειστό φάκελο οικονομικής προσφοράς με υπογραφή και
σφραγίδα της εταιρείας σας, όπου θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για την εν λόγω
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υπηρεσία στο πρωτόκολλο ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο Επιμελητήριο Κορινθίας έως
και την 29/12/2021 και ώρα 15.00.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά, να μας αποσταλούν
τα παρακάτω δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:
Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Επίσης γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός
φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Στις περιπτώσεις των ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ η υποχρέωση αφορά ιδίως τους διαχειριστές, ενώ για τις ΑΕ
τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ,
Β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ,
Γ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνετε τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους είστε
υπόχρεος καταβολής εισφορών,
Δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους
είστε υπόχρεος καταβολής εισφορών, και
Ε) Εφόσον, δεν υπήρχε έως 31/12/2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως
εργοδότης και άλλο εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ. ΟΓΑ, τ. ΕΤΑΑ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θα
κατατίθεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση που θα το βεβαιώνει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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