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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
1. Τίτλος Υπηρεσίας: 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ ACCEL ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΑΒΑΝΙΑ  2014 – 2020 
CPV: 79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων, 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
σε θέματα σχεδιασμού 

    
2. Περιγραφή Υπηρεσίας  

Στο έργο συμμετέχουν εκτός της ΕΤΔΜ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και από την πλευρά της Αλβανίας Center for Development and 
Democratization of Institutions, το Επιμελητήριο Αργυροκάστρου και το Albanian Network for 
European Integration.  

Το παρόν έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA – CBC 
Greece-Αlbania και Εθνικούς Πόρους, αποτελεί σημαντικό μέσο εφαρμογής στοχευμένων μέτρων 
με στόχο την ανάπτυξη της καινοτόμου ικανότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
για τη μείωση της ανεργίας καθώς και τη μείωση του φαινομένου “brain drain”. Ειδικότερα, το 
έργο στοχεύει να υποστηρίξει υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα στη διασυνοριακή 
περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας ώστε να αναπτύξουν νέα και καινοτόμα προϊόντα ή/και υπηρεσίες 
συμμετέχοντας σε πολύ δυναμικές δράσεις ενδοεπιχειρησιακής επιχειρηματικής επιτάχυνσης. Το 
έργο δομείται σε έξι πακέτα εργασίας, ενώ η Εταιρία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει 
σε πέντε από αυτά.  
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Η ΕΤΔΥΜΑ προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του 
Πακέτου Εργασίας 5, και συγκεκριμένα των παραδοτέων 5.2.1  Κατάρτιση των επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν μέσω σεμιναρίων  5.2.2 Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσεων - Πολιτικών 5.2.3 Οδηγός 
καλής πρακτικής και 3.2.5 Συμβουλευτική Επιτροπή,  τα οποία εντάσσονται  στο πλαίσιο του  
έργου Corporate Acceleration for existing ventures με ακρωνύμιο ACCEL, το οποίο έχει εγκριθεί 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC Programme “Greece-Albania 2014-2020” 

 
Τα καθήκοντα του αναδόχου αναλυτικά περιλαμβάνουν: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

 
 
Π 5.2.1 Κατάρτιση των 
επιχειρήσεων  
Business Internal Training 
Seminar 
 

Ο ανάδοχος θα διοργανώσει 1 σεμινάριο εσωτερικής κατάρτισης για 
την υποστήριξη και ενθάρρυνση της καινοτομίας και την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Στόχος των σεμιναρίων είναι οι 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις να αυξήσουν τη γνώση τους σχετικά με 
τον τρόπο αναζήτησης των σωστών ατόμων με ικανότητες για την 
επιτυχή υλοποίηση έργων καινοτομίας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 
ετοιμάσει το υλικό με το οποίο θα γίνει η κατάρτιση, αντζέντα, 
πρακτικά και λίστες συμμετοχής. 

Π 5.2.2 Διασυνοριακό Σχέδιο 
Δράσεων - Πολιτικών 
Policy Action Plan 

Ο ανάδοχος θα συμμετάσχει στο σχεδιασμό του Διασυνοριακού 
Σχεδίου Δράσεων – Πολιτικών.  Θα πρέπει να συστήσει πολιτικές για 
την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στις 
επιχειρήσεις ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης . Θα 
περιλαμβάνει επίσης συστάσεις σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας 
των συμμετεχόντων για την καλύτερη αντιμετώπιση των πραγματικών 
συνθηκών σε πραγματικές επιχειρήσεις 

Π 5.2.3 Οδηγός καλής 
πρακτικής Good Practice 
Guide 
 

Ο ανάδοχος θα συμβάλλει στο σχεδιασμό ενός οδηγού ορθής 
πρακτικής για εταιρικούς επιταχυντές.  Ο συγκεκριμένος οδηγός θα 
προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις που θέλουν να 
αναπτύξουν και να διαχειριστούν επιχειρηματικά σχέδια 

Π 3.2.5 Συμβουλευτική 
Επιτροπή 

Ο ανάδοχος θα συμβάλει σε όλα τα διοικητικά καθήκοντα που είναι 
απαραίτητα για την επιτυχή εκκίνηση, σχεδιασμό, σχεδιασμό, 
εκτέλεση, παρακολούθηση, έλεγχο και κλείσιμο των παραδοτέων  

 
Α) Τεχνική προσφορά:  
Το παρόν έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA - CBC Greece-

Αlbania και Εθνικούς Πόρους, αποτελεί σημαντικό μέσο εφαρμογής στοχευμένων μέτρων με 

στόχο την ανάπτυξη της καινοτόμου ικανότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 

για τη μείωση της ανεργίας καθώς και τη μείωση του φαινομένου “brain drain”. Ειδικότερα, το 

υπό προκήρυξη έργο στοχεύει να υποστηρίξει υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα 

στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας ώστε να αναπτύξουν νέα και καινοτόμα προϊόντα 

ή/και υπηρεσίες συμμετέχοντας σε πολύ δυναμικές δράσεις ενδοεπιχειρησιακής επιχειρηματικής 
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επιτάχυνσης τις οποίες θα σχεδιάσει, οργανώσει και θα εκτελέσει ο ανάδοχος του παρόντος 

διαγωνισμού. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν τόσο εξειδικευμένη βιωματική εκπαίδευση σε 

ειδική θεματολογία ανάπτυξης και διαχείρισης καινοτομιών και επιχειρηματικότητας, όσο και 

δράσεις δικτύωσης σε διεθνές επίπεδο οι οποίες θα πραγματοποιούνται τόσο δια ζώσης όσο και 

εικονικά (virtually) μέσω ειδικής πλατφόρμας η οποία θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. 

Επιπλέον, το παρόν έργο, περιλαμβάνει και ενέργειες ανάπτυξης προτάσεων για εφαρμογή 

κατάλληλων πολιτικών και μέτρων τα οποία θα συζητηθούν και θα συναποφασιστούν σε 

συνεργασία με φορείς λήψης αποφάσεων όπως οι ΟΤΑ Α’ και Β’ στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας και θα αφορούν δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας με στοχευμένα και 

εξειδικευμένα εργαλεία ανάπτυξης της καινοτόμου ικανότητας των επιχειρήσεων. Τέλος, 

περιλαμβάνονται δράσεις ανάπτυξης οδηγού καλών πρακτικών με σκοπό αυτός να διανεμηθεί σε 

διασυνοριακό επίπεδο και προκειμένου οι δράσεις ενδοεπιχειρησιακή υποστήριξης που θα 

σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν σε επίπεδο έργου να μπορούν να αξιοποιηθούν 

μακροπρόθεσμα και από άλλους φορείς ή επιχειρήσεις της περιοχής ή και ευρύτερα. 

Για την εκτέλεση του ως άνω έργου, απαιτείται τεχνική & επαγγελματική ικανότητα, ειδική 

εμπειρία και γνώσεις σχετικά με την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τις 

υποχρεώσεις της έναντι κατά σειρά: του ίδιου του έργου, του δικτύου των εμπλεκομένων μερών, 

και του εταιρικού σχήματος. Απαιτείται λοιπόν τεχνική & επαγγελματική ικανότητα, ειδική 

εμπειρία και επιστημονικές γνώσεις για την ποιοτική και αποτελεσματική υλοποίηση του 

φυσικού αντικειμένου του εν λόγω έργου του προγράμματος Interreg IPA - CBC Greece-Αlbania 

και συγκεκριμένα οι υποψήφιοι ανάδοχοι να έχουν εκτελέσει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών οι 

οποίες να έχουν αντικείμενο συναφές με το υπό προκήρυξη έργο. Επομένως όσον αφορά στην 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν υλοποιήσει:  

1. Τουλάχιστον μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής καθοδήγησης και 

εκπαίδευσης (coaching & mentoring) σε θέματα επιχειρηματικότητας & καινοτομίας  

2. Τουλάχιστον μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης καινοτομικότητας 

προϊόντων/υπηρεσιών  

3. Τουλάχιστον μία (σύμβαση) παροχής υπηρεσιών μελετών επιχειρησιακού σχεδιασμού 

δράσεων υποστήριξης καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΟΤΑ Α' ή/και Β' βαθμού  

Η παραπάνω απαιτούμενη σχετική εμπειρία αντιστοιχίζεται πλήρως με τον σκοπό τα ειδικά 

αντικείμενα και τα παραδοτέα του έργου ACCEL όπως αυτά περιγράφονται και αναλύονται στο 

Τεχνικό Δελτίο (Application Form) και στην ανάλυση του προϋπολογισμού του έργου 

(Specification of Budget) και αποτελούν παραδοτέα του παρόντος.  

Ο Προσφέρων οφείλει να αποδείξει ότι καλύπτει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις 

συμμετοχής, καταθέτοντας σχετικό Κατάλογο Έργων. Η τεκμηρίωση θα πρέπει να γίνει, επί ποινή 
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αποκλεισμού, μέσω Καταλόγου Έργων που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τα έργα, για 

τα οποία απαιτείται η εμπειρία και η ειδική τεχνική ικανότητα και επάρκεια που αναφέρονται 

ανωτέρω και όχι το σύνολο των έργων της επαγγελματικής δραστηριότητας των υποψηφίων 

αναδόχων. Στον Κατάλογο Έργων, όπου θα αναγράφονται υποχρεωτικά, τουλάχιστον ο τίτλος του 

έργου, ο χαρακτηρισμός του ως συγχρηματοδοτούμενο, ερευνητικό, διακρατικό, 

διαπεριφερειακό ή διασυνοριακό ή άλλο, το αντικείμενο των εργασιών του με αναφορά στα 

ζητούμενα της πρόσκλησης, ο φορέας ανάθεσης, οι ημερομηνίες έναρξης/ολοκλήρωσης του 

έργου (Διάρκεια σύμβασης), το ανάδοχο σχήμα, η κατάσταση του έργου (π.χ. ολοκληρωμένο/ σε 

φάση υλοποίησης), ο προϋπολογισμός της Σύμβασης, το ποσοστό συμμετοχής της επιχείρησης 

στο ανάδοχο σχήμα, περιγραφή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον προσφέρων, τα 

έγγραφα τεκμηρίωσης.  

Η εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων εκ του 

πρωτοτύπου συμβάσεων ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από απλή ευανάγνωστη φωτοτυπία του πρωτοτύπου.  

Στις περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή Ενώσεων Υποψηφίων η ζητούμενη εμπειρία υπολογίζεται 

αθροιστικά από όλα τα μέλη των υποψηφίων σχημάτων και αποτυπώνεται σε ένα ενιαίο 

Κατάλογο Έργων (με αναφορά στο μέλος της ένωσης που τη διαθέτει). 

Πίνακας 1. Κατάλογος Έργων που τεκμηριώνουν την εμπειρία 

α/α 

 

Τίτλος 

Έργου 

Χαρακτηρισμός 

του έργου - 

Αντικείμενο που 

καλύπτει 

Φορέας 

Ανάθεσης 

 

Διάρκεια 

σύμβασης 

(από έως) 

 

Ανάδοχο 

Σχήμα 

 

Κατάσταση 

 

Προϋπολογισμός 

της Σύμβασης(€) 

Ποσοστό 

συμμετοχής της 

επιχείρησης στο 

ανάδοχο σχήμα 

Περιγραφή των 

υπηρεσιών 

που 

παρασχέθηκα 

ν από την 

επιχείρηση 

Στοιχείο 

Τεκμηρίωσης 

(τύπος & 

ημερομηνία) 

 

           

 

Η ομάδα έργου θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι στελέχη: 

Α. Υπεύθυνος Έργου 

Β. Αναπληρωτής υπεύθυνος έργου 

Γ. Διευθυντής Επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου 

Δ. Επιπλέον τουλάχιστον (2) δύο άτομα ως μέλη 

 

Α. Υπεύθυνος Έργου ο οποίος θα διαθέτει σπουδές/γνώσεις και εμπειρία σύμφωνα με τα 

παρακάτω: 
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Σπουδές/Γνώσεις 

● Να είναι απόφοιτος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο ΑΕΙ της αλλοδαπής (στην 

περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ). Αποδεικτικά: Τίτλος Σπουδών ΑΕΙ ή 

ισοδύναμος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού) και 

βιογραφικό σημείωμα 

● Να διαθέτει μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοδύναμο 

αναγνωρισμένο ΑΕΙ της αλλοδαπής (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ) 

σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου Αποδεικτικά: Τίτλος Σπουδών ΑΕΙ ή 

ισοδύναμος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού) και 

βιογραφικό σημείωμα 

● Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας Αποδεικτικό: Απλό αντίγραφο ξενόγλωσσου πτυχίου και απλό 

αντίγραφο επίσημης μετάφρασης αυτού ή κτήση πανεπιστημιακού τίτλου σε αγγλόφωνο ίδρυμα. 

Εμπειρία 

Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία: 

● στη διαχείριση ή/και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (διασυνοριακών, 

διαπεριφερειακών, διακρατικών ή άλλων) 

● σε έργα με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην 

παρούσα διακήρυξη (δλδ. παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης - coaching & mentoring, 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού/διεξαγωγή σεμιναρίων για καινοτομία & επιχειρηματικότητα 

κ.λ.π.) 

● στην εξειδίκευση στρατηγικών επιχειρησιακού σχεδιασμού δράσεων υποστήριξης καινοτομίας 

& επιχειρηματικότητας ΟΤΑ Α' ή/και Β' βαθμού 

 

Β. Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου ο οποίος θα διαθέτει σπουδές/γνώσεις και εμπειρία 

σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Σπουδές/Γνώσεις 

● Πανεπιστημιακό δίπλωμα (ΑΕΙ ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων εξωτερικού). Αποδεικτικά: Τίτλοι σπουδών, Βιογραφικό Σημείωμα με όλα τα 

δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω. 

Εμπειρία 

Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία: 
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● σε έργα με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην 

παρούσα διακήρυξη (δλδ. παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης - coaching & mentoring, 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού/διεξαγωγή σεμιναρίων για καινοτομία & επιχειρηματικότητα 

κ.λ.π.) 

● στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επιχειρηματικής επιτάχυνσης 

(νεοφυών/υφιστάμενων επιχειρήσεων) 

 

Γ. Υπεύθυνος Επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου ο οποίος θα διαθέτει τα 

παρακάτω προσόντα: 

Σπουδές 

● Πανεπιστημιακό δίπλωμα (ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

εξωτερικού). Αποδεικτικά: Τίτλοι σπουδών, Βιογραφικό Σημείωμα με όλα τα δικαιολογητικά που 

να αποδεικνύουν τα ανωτέρω. 

● Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας Αποδεικτικό: Απλό αντίγραφο ξενόγλωσσου πτυχίου και απλό 

αντίγραφο επίσημης μετάφρασης αυτού ή κτήση πανεπιστημιακού τίτλου σε αγγλόφωνο ίδρυμα. 

Εμπειρία 

Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων και επικοινωνίας 

έργων. 

 

Δ. Μέλη ομάδας έργου 

Η Ομάδα Έργου θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα (1) μέλος το οποίο θα διαθέτει τα παρακάτω 

προσόντα: 

Σπουδές/Γνώσεις 

● Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. 

Εμπειρία 

Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία: 

● σε έργα με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην 

παρούσα διακήρυξη (δλδ. παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης- coaching & mentoring, 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού/διεξαγωγή σεμιναρίων για καινοτομία & επιχειρηματικότητα 

κ.λ.π.) 
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Η εμπειρία της ομάδας έργου αποδεικνύεται με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα 

αποδεικνύεται η συμμετοχή του στα έργα. Το βιογραφικό θα περιέχει υποχρεωτικά και κατάλογο 

(πίνακα) έργων, ο οποίος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τίτλο του έργου και τις ημερομηνίες 

έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου καθώς και τα νόμιμα αποδεικτικά έγγραφα όπως π.χ. 

συμβάσεις, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά Υπεύθυνη 

Δήλωση (Ν. 1599/1986) στην οποία θα δηλώνεται το έργο στο οποίο έχει συμμετάσχει, η 

διάρκεια του έργου και η θέση στην ομάδα έργου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών για την 

απόδειξη των ανωτέρω. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει κατάλογο σύμφωνα με τον Πίνακα 2 των 

βασικών στελεχών του τα οποία θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του έργου και στο οποίο 

θα εμφανίζεται το εκτιμώμενο ποσοστό, του συνολικού χρόνου απασχόλησης που θα αφιερωθεί 

για την υποστήριξη του έργου από κάθε μέλος της ομάδας έργου.  

Πίνακας 2. Ομάδα έργου - Απασχόληση στο έργο 

α/α Ονοματεπώνυμο  

Μέλους Ομάδας έργου 

 

Ρόλος στην 

Ομάδα έργου– 

Θέση στο 

σχήμα 

υλοποίησης 

Ανθρωπομήνες 

 

Ποσοστό 

Συμμετοχής 

στο 

έργο 

 

Προϋπολογισμός 

της 

Σύμβασης (€) 

 

Χρόνος που 

απασχολείται στον 

υποψήφιο ανάδοχο 

 

       

 

Επιπρόσθετα θα πρέπει, να προσκομίσει τα βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της ομάδας 

έργου, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του 

Ν.1599/1986 περί της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνονται. Σε περίπτωση που κάποια από 

τα μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του Προσφέροντος, καθένα από αυτά θα 

πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της 

προκήρυξης και δεσμεύεται για τη συνεργασία του με τον Προσφέροντα σε όλη τη διάρκεια 

υλοποίησης του έργου, ενώ σε περίπτωση αποχώρησής του οφείλει να ενημερώσει τον 

Προσφέροντα 30 ημέρες νωρίτερα. 

Η εμπειρία της Ομάδας Εργασίας θα πρέπει να καταγραφεί και στον Πίνακα 1.  

Για να ληφθεί υπόψη από την επιτροπή η παραπάνω εμπειρία, απαιτείται αντίστοιχο 

πιστοποιητικό ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης της αναθέτουσας αρχής ή συμβάσεις. Εάν οι 

αποδέκτες των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, η προσήκουσα εκτέλεση τους αποδεικνύεται με 

στοιχεία που μπορούν να τεκμηριώσουν την υλοποίηση αντίστοιχων έργων (συμβάσεις 

ανάθεσης). 
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Β) Οικονομική προφορά: ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να 
περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή ολογράφως και αριθμητικά. 
Οι ανωτέρω προσφορές θα υποβληθούν σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα 
περιέχει διακριτά 2 υποφακέλους με την ένδειξη τεχνική –οικονομική προσφορά. 
Η ανάθεση θα λάβει χώρα με βάση τη χαμηλότερη τιμή, υπό την προϋπόθεση της 
πλήρωσης των κριτηρίων που περιλαμβάνονται στην τεχνική προσφορά.  
 
3. Διάρκεια Παρεχόμενων Υπηρεσιών  
 Η παράδοση και υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει σε διάστημα 
από την υπογραφή της σύμβασης που θα συναφθεί με τον ανάδοχο με την δυνατότητα 
παρατάσεως, εφόσον λάβει παράταση το έργο ACCEL, χωρίς να υπάρχει περαιτέρω 
οικονομική επιβάρυνση της ΕΤΔΥΜΑ ως εξής: 

 Παραδοτέο 5.2.1  υπό τον τίτλο «Κατάρτιση των επιχειρήσεων»,  έως 28/02/2020 
 5.2.2 υπό τον τίτλο «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσεων - Πολιτικών», έως 31/01/2020 
 5.2.3 υπό τον τίτλο «Οδηγός καλής πρακτικής» έως 31/01/2020 
 3.2.5 υπό τον τίτλο «Συμβουλευτική Επιτροπή», έως 28/02/2020 

  
4. Προϋπολογισμός 

Ο ενδεικτικός μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός δύναται να ανέρχεται στο 
πόσο των είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων εφτά ευρώ και τριάντα εννιά λεπτών (20.407,39€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
       ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 
ΦΠΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 

 Π 5.2.1 Κατάρτιση των επιχειρήσεων  
Business Internal Training Seminar 
 
1 Σεμινάριο  X 1 μέρα X 10 επιχειρήσεις X 
1000€/σεμινάριο = 10.000€ / 1.24 = 
8.064,52€ 

6.503,65 1.560,87€ 8.064,52€ 

2 

Π 5.2.2 Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσεων - 
Πολιτικών 
Policy Action Plan  

Η αμοιβή αναλύεται ως εξής: ένας expert  
5645,16€. 

 
4.552,55 

 

1.092,61€ 

 

5.645.16 
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3 

Π 5.2.3 Οδηγός καλής πρακτικής Good 

Practice Guide  
 

Η αμοιβή αναλύεται ως εξής: ένας expert 

4838,17€. 

3.902,19 
 

 
936,52€ 

 
 

4.838,71€ 
 

4 

Π 3.2.5 Συμβουλευτική Επιτροπή  

Advisory Board 

 
Η αμοιβή αναλύεται ως εξής: ένας expert 

1.859€. 

1.499,13€ 359,87€ 1859,00€ 

Σύνολο  
16.457,57 3.949,82€ 20.407,39€ 

 

 
5. Προθεσμία υποβολής προσφοράς 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται σε πέντε μέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της παρούσας, η 3η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 
μ.μ.  
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλλουν προσφορά για όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες. 
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται αποδεκτές. 
H αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
6. Τρόπος πληρωμής 
 Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μετά τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Παραλαβής του 
συνόλου, της υπηρεσίας από την αρμόδια τριμελή επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής, Προμηθειών Γενικών Υπηρεσιών η οποία ορίζεται από την Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας με την υπ’ αρίθμ 238238/2903/24-12-18, για την καταβολή της δε ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την πληρωμή. 
Ρητά, δε, συμφωνείται ότι η αμοιβή συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα, τέλη και κάθε άλλη 
δαπάνη του Αναδόχου. Οι προβλεπόμενες κρατήσεις κατά το ποσοστό που αφορούν τον 
Ανάδοχο παρακρατούνται από την αμοιβή του. Ρητά επίσης συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος 
ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω συμφωνηθέντος ποσού. 
Οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.   
 
7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 4412/2016, άρθρο 72, παρ. 1β, δεν απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 
Αποκλεισμός Υποψηφίου 
α) Λόγοι Αποκλεισμού 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
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δημοσίων συμβάσεων του Ν. 4412/2016, άρθρο 73, παρ. 1 και 2, παρακαλούμε, μαζί με 
την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάγεστε στις περιπτώσεις 
αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 περ. α-στ (άρθρο 80, παρ. 9).  

 Η Υ.Δ. υποβάλλεται σε περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, 
ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως 
αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αφορά:  
Στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
 ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.» 

 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 
 βεβαίωση ΕΦΚΑ ασφαλιστικής ενημερότητας  

Επιπροσθέτως κατ’ εφαρμογή της ως άνω αναφερόμενα παραγράφου 2 η Αναθέτουσα 
Αρχή αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιοσδήποτε 
οικονομικό φορέας, εάν: 
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και 
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές 
αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μια από τις 
περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16. 
 Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείσουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι 
ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν 



                                                                                                         

    
The project is co-funded by the European Union and by National Funds of the participating countries in the Interreg  IPA CBC «Greece – 

Albania 2014-2020» 

 

 

 

 

είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ.4 
του άρθρου 73 του Ν.4412/16. 
   
β) Άρση Λόγων Αποκλεισμού-Παρεκκλίσεις από τον Αποκλεισμό   
Δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 άρθρο 73, παρ. 2 και 3, προβλέπεται 
παρέκκλιση από τον αποκλεισμό «2.όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους» και 
αντίστοιχα «3 α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 
και 2 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή Προστασίας του περιβάλλοντος ή/και β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που 
προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν 
μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς». 
 
8. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου (Ν. 4412/2016 Προσάρτημα Α, Παράρτημα Χ)  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
9. Ενστάσεις 
Ενστάσεις κατά της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύνανται να 
υποβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), σε 
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από την αποστολή 
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της πρόσκλησης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με 
το άρθρο 376 παρ. 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της πρόσκλησης η αναθέτουσα 
αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη 
της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παράβολου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζουν διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 
του Ν.4412/2016) 
 
10. Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς 
Οι προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για 2 μήνες από την επόμενη της 
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η παράταση ισχύος της προσφοράς μπορεί να 
λαμβάνει χώρα κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα 
έγγραφα της  συμβάσης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος προσφοράς, τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους 
και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. «Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς , η αναθέτουσα αρχή δύναται 
με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.»   
 
11. Νομικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

 Οι διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 
Α/24.10.16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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 Οι διατάξεις του Ν.4013/11 (Α’ 204) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση 
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σε συνδυασμό με το Π1/1493/04.09.2012 έγγραφο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, 

 Η αριθμ. Υ.Α. 5143/2014 (ΦΕΚ3335/Β/2014)  

 Η ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969 Β/22.3.2017)      

 Η αριθμ. Π1/ 2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

 Οι διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις,  

 Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», 

 Οι διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 

 Οι διατάξεις του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά 
Δικαιώματα και      Πολιτιστικά Θέματα»,  

 Οι διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση 
σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  

 Η αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων,  

 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των 
Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. 
Πρωτ. 3004881/ΥΔ1244  

 Το ισχύον καταστατικό της Εταιρίας Τουρισμού  

 Την σχετική  Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) A2-2.2-7 

 Την υπ.αρ. 354/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης τεχνικού 
δελτίου έργου  

 Την υπ.αρ. 317/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί υλοποίησης του έργου 
ACCEL και την υπ.αρ. 354/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης 
τροποποίησης του σχετικού AF 
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 Το Πρωτογενές Αίτημα ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την 
υλοποίηση των παραδοτέων D 5.2.1,5.2.2,5.2.3., 3.2.5 του έργου ACCEL ( 
ΑΔΑΜ:19REQ005904081) 

 Την υπ.αρ. 445/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης  
δαπάνης-δέσμευση πίστωσης και Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση των παραδοτέων 1 
D  5.2.1,5.2.2,5.2.3, 3.2.5 του έργου ACCEL  (ΑΔΑΜ:19REQ005910924) 

 Τις ανάγκες της Εταιρείας Τουρισμού 
    
  Αποστολή προσφοράς :    Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας  

Ταχ. Δ/νση    : Διοικητήριο 
Ταχ. Κώδικας: 52100 
Τηλέφωνο     : 2467350229 
Fax.              : 2467022513 
E-mail          : etdyma@gmail.com 
 
 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

Γεώργιος Βαβλιάρας 
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