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Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη:  
α) Την εγκεκριμένη φόρμα υποβολής (Application Form) του έργου «Creating, implementing 

and promoting a network of thematic and alternative tourism and developing interpretive routes» με 
ακρωνύμιο «Ne.T.Routes»,  

β) την απόφαση 366/25-10-2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ,  
γ) τον Κανονισμό Ανάθεσης, Μελετών, Υπηρεσιών, Έργων και Προμηθειών της εταιρείας,  
δ) την Υπουργική Απόφαση  Αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/12-04-2010 για τη Διαχείριση 

Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥΔ) όπως αυτή τροποποιήθηκε (Αριθμ. 38411/ΕΥΘΥ 1836/13-10-2011) και ισχύει  

ανακοινώνει ότι  θα  προβεί  στην  απ’  ευθείας ανάθεση  εργασιών  παροχής  υπηρεσιών με 
έναν εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο). 

 
Το έργο NeTRoutes (το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του IPA Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013) 

στοχεύει στην καθιέρωση της διασυνοριακής περιοχής των Δήμων Ζαγορίου, Κόνιτσας και Πωγωνίου 
και της Περιφέρειας Αργυροκάστρου ως έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς στην 
Ευρώπη μέσω της δημιουργίας ενός μόνιμου Δικτύου Θεματικού και Εναλλακτικού Τουρισμού. Το 
Δίκτυο βασίζεται στην βελτίωση και προώθηση της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς της 
περιοχής με έμφαση στην ερμηνεία των πιθανών τουριστικών πόρων.  

Ο παραπάνω στόχος θα επιτευχθεί μέσω της:  
- εκπόνησης δύο μελετών σχετικά με την ανάπτυξη του Θεματικού και Εναλλακτικού 

Τουρισμού (Master Plan) σε Ελλάδα και Αλβανία, οι οποίες θα καταγράψουν και θα 
αξιολογήσουν τους δυνητικούς τουριστικούς πόρους και θα προτείνουν ένα ρεαλιστικό 
πλάνο ανάπτυξης βασισμένο στην τουριστική αγορά 

- δημιουργίας Θεματικών Ερμηνευτικών Διαδρομών. Κάθε διαδρομή θα ασχολείται με 
συγκεκριμένη θεματική και θα εστιάζει σε περιοχή με συνεκτικά χαρακτηριστικά.  

- δημιουργίας Κέντρων Ενημέρωσης στα οποία θα είναι συγκεντρωμένη όλη η πληροφορία 
σχετικά με το Δίκτυο Θεματικού και Εναλλακτικού Τουρισμού καθώς και των 
Ερμηνευτικών Διαδρομών.  
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- παραγωγής έντυπου υλικού (οδηγός θεματικού-εναλλακτικού τουρισμού και ερμηνευτικών 
διαδρομών, φυλλάδιο διαδρομών με χάρτη)  

- προώθησης του Δικτύου Θεματικού και Εναλλακτικού Τουρισμού στις δύο χώρες και στην 
Ευρώπη μέσω της συμμετοχής σε εκθέσεις και της συνεργασίας με τουριστικούς 
πράκτορες και γραφεία ειδικευμένα στον θεματικό και εναλλακτικό τουρισμό.  

Εταίροι του έργου NeTRoutes είναι:  
- ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ (Επικεφαλής Εταίρος) - Ελλάδα, 
- Περιφέρεια Αργυροκάστρου - Αλβανία,  
- Περιφέρεια Ηπείρου - Ελλάδα, 
- Δήμος Ζαγορίου - Ελλάδα, 
- Δήμος Πωγωνίου - Αλβανία  
Στο πλαίσιο του έργου, η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ συμμετέχει στην υλοποίηση των εξής παραδοτέων:  
3.2.1 Ανάπτυξη και τεκμηρίωση της ερμηνευτικής του τουρισμού σε πέντε επιλεγμένες 

διαδρομές. Με βάση την μελέτη Master Plan του έργου για τον θεματικό και 
εναλλακτικό τουρισμό, θα δημιουργηθούν πέντε ερμηνευτικές διαδρομές με θέματα 
όπως: χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, γεωλογία-γεωμορφολογία-σπηλαιολογία, το 
παρελθόν μέσω των αρχοντικών κλπ., οι οποίες θα είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Οι 
διαδρομές θα βρίσκονται σε εγγύτητα με τα Κέντρα Ενημέρωσης. Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ έχει 
αναλάβει την εκπόνηση και την επιστημονική τεκμηρίωση της πληροφορίας των  
πινακίδων των διαδρομών που θα παραχθούν από τους άλλους Έλληνες εταίρους.  

3.3.1 Εκπόνηση και Παραγωγή Φυλλαδίου-Χάρτη. Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ έχει αναλάβει την εκπόνηση 
και την παραγωγή ενός φυλλαδίου για την προώθηση του διασυνοριακού δικτύου 
θεματικών διαδρομών. Στην εκπόνηση των τελικών κειμένων θα συμβάλλουν και οι 
Αλβανοί εταίροι.   

3.3.2 Εκπόνηση Οδηγού για το Δίκτυο Θεματικών Διαδρομών. Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ έχει αναλάβει 
την εκπόνηση ενός οδηγού που θα αφορά την διασυνοριακή περιοχή, τις θεματικές 
διαδρομές και τα Κέντρα Ενημέρωσης. Στο υλικό θα συμβάλλουν οι Αλβανοί εταίροι με 
κείμενα που θα αφορούν την δική τους περιοχή.  

4.2.1 Ανάπτυξη και τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού και εξοπλισμού στα Κέντρα 
Ενημέρωσης Βοϊδομάτη & Παπίγκου και τις φορητές εκθέσεις Πωγωνίου & Κόνιτσας 
σχετικά με το δίκτυο θεματικού τουρισμού. Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ έχει αναλάβει την εκπόνηση 
και την επιστημονική τεκμηρίωση του ενημερωτικού υλικού (ταμπλώ, πίνακες, poster 
κλπ) που θα εγκατασταθεί από τους άλλους Έλληνες εταίρους στα Κέντρα Ενημέρωσης.  

 
 
Για την υλοποίηση τους, η ΗΠΕΙΡΟΣ προτίθεται να συνεργαστεί με τον κάτωθι εξωτερικό 

συνεργάτη:  
Μεταφραστή Αγγλικής Γλώσσας. 

 Απαραίτητα προσόντα:  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του μεταφραστή της 
Αγγλικής Γλώσσας και πληρούν τουλάχιστον μία από τις εξής προϋποθέσεις:  
• Είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου στον κλάδο της μετάφρασης για την Αγγλική 

γλώσσα. 
• Είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου συναφούς κλάδου (π.χ τμήματα ξένων γλωσσών 

και λογοτεχνίας, γλωσσολογίας, επικοινωνιολογίας) με ειδίκευση στη μετάφραση, ή εν 



 

συνεχεία μεταπτυχιακό τίτλο στη μετάφραση, ή με αποδεδειγμένη εμπειρία 
τουλάχιστον δύο (2) ετών στην μετάφραση σε διεθνή οργανισμό, στο δημόσιο ή στον 
ιδιωτικό τομέα (η οποία αποδεικνύεται από συμβάσεις με εργοδότες ή δελτία παροχής 
υπηρεσιών μετάφρασης). 

• Έχουν αποδεδειγμένη μεταφραστική προϋπηρεσία σε όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή άλλου διεθνούς οργανισμού. 

• Είναι κάτοχοι άλλου πανεπιστημιακού τίτλου αλλά έχουν αποδεδειγμένη γνώση της 
αγγλικής γλώσσας (κάτοχοι σχετικών τίτλων ή μεταπτυχιακές σπουδές οποιουδήποτε 
αντικειμένου που διενεργήθηκαν σε χώρα με βασική γλώσσα την Αγγλική) και έχουν 
αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στη μετάφραση σε διεθνή 
οργανισμό, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα (η οποία αποδεικνύεται από συμβάσεις 
με εργοδότες ή δελτία παροχής υπηρεσιών μετάφρασης).  

 Επιθυμητά προσόντα: Προηγούμενη εμπειρία σε μετάφραση κειμένων πολιτισμού-
τουρισμού-ιστορίας-περιβάλλοντος 

 Αντικείμενο: Μετάφραση κειμένων από ελληνικά σε αγγλικά για το φυλλάδιο του έργου, 
τον οδηγό, τις πινακίδες των ερμηνευτικών διαδρομών και του πληροφοριακού υλικού και 
εξοπλισμού στα Κέντρα Ενημέρωσης Βοϊδομάτη & Παπίγκου και τις φορητές εκθέσεις 
Πωγωνίου & Κόνιτσας. 

 Μορφή παραδοτέων: Κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή. 
 Χρονοδιάγραμμα: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 15/3/2014. 
 Αμοιβή: 4.500,00 € (τέσσερεις χιλιάδες ευρώ) πλέον ΦΠΑ  

 
 
Η επιλογή του εξωτερικού συνεργάτη θα γίνει έπειτα από συνέντευξη και εκτίμηση των 

τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από: 

 βιογραφικό σημείωμα  
 επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας,  
 επικυρωμένη φωτοτυπία των τίτλων σπουδών, 
 αποδεικτικά εμπειρίας, 
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου 

υπογραφής, στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
τους, οι Υποψήφιοι:  
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις αποκλεισμού υποψηφίων 

όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας ανακοίνωσης,  
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, όσον 

αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των 
φόρων και των τελών, 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου 
υπογραφής, ότι τα στοιχεία που αναφέρονται είναι αληθή και ακριβή. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου 
υπογραφής, ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού 
Δημοσίου γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου 
υπογραφής, ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα που αφορά την 



 

επαγγελματική του διαγωγή και δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που 
μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται στα γραφεία της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ (Πλατ. Πύρρου & Μιχ. 
Αγγέλου 1, Ιωάννινα) έως την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 15:00.   
  
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ 



 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια 
του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 και συγκεκριμένα εάν: 

α) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1). 

β) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, κατά το άρθρο 
3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και το άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2). 

γ) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48). 

δ) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α). 

ε) Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που αποδεικνύεται με βεβαίωση του 
αντίστοιχου επαγγελματικού φορέα ή μπορεί να διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

ζ) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει 
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις.  

η) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις. 

θ) καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική διαγωγή τους. 

ια) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που έχει διαπιστωθεί αποδεδειγμένα με 
οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές. 

ιβ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με 
τη ελληνική νομοθεσία. 

ιγ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και 
τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική 
νομοθεσία. 

ιδ) είναι ένοχοι υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 60/2007 ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών αυτών. 

ιε) Έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

ιστ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες 
πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί 



 

αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες γι’ αυτά 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Κάθε υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ένας από 
τους λόγους των παραπάνω περιπτώσεων. 

Στις περιπτώσεις με αριθμούς (ε), (ια) και (ιδ) ο υποψήφιος μπορεί να αποκλεισθεί κατόπιν 
ειδικά αιτιολογημένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγματικά περιστατικά και χαρακτηριστικά κάθε 
περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που θα έχει υποβάλει ο υποψήφιος. Αν 
ασκήσει ένσταση κατά του αποκλεισμού μπορεί ο υποψήφιος να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία και 
εξηγήσεις. Στις περιπτώσεις (α)-(ε) και (ια), (ιδ) αποκλεισμός του υποψήφιου νομικού προσώπου, 
επέρχεται αν στο αδίκημα ή παράπτωμα έχει υποπέσει διαχειριστής του (σε περίπτωση ομορρύθμων ή 
ετερορρύθμων ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης) ή ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος ή τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος (σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας), ή τα 
φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση), και επιπλέον το φυσικό 
πρόσωπο που υπογράφει την αίτηση για λογαριασμό του νομικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από 
τα παραπάνω. 

 


