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Kαστοριά  16/4/19 

Αρ. πρωτ  1170  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ACCEL 

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – 

ΑΛΑΒΑΝΙΑ  2014 – 2020  

CPV: 79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα 

διαχείρισης  

Η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   

2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των 

Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. 

Πρωτ. 3004881/ΥΔ1244  

3. Το ισχύον καταστατικό της Εταιρίας Τουρισμού  

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

5. Την υπ.αρ. 382/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης 

τεχνικού δελτίου έργου  
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6. Την υπ.αρ. 317/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί υλοποίησης του 

έργου ACCEL 

7. Το Πρωτογενές Αίτημα    ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την 

υλοποίηση των παραδοτέων D 1.2.2 1.2.3, 1.2.4 του έργου ACCEL( 

ΑΔΑΜ:19REQ004493438 2019-02-20) 

8. Την υπ.αρ. 382/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης  

δαπάνης-δέσμευση πίστωσης και Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση των παραδοτέων 

1.2.2 1.2.3, 1.2.4  του έργου ACCEL(ΑΔΑΜ:19REQ004806176 2019-04-16) 

9. Την από 14/3/2019 απόφαση  της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού 

Πρόγραμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»για την έγκριση  της 1ης 

τροποποίησης του έργου ACCEL Interreg GR-AL 2014-2020 

 Η ΕΤΔΥΜΑ προκειμένου να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών συμβούλου, και συγκεκριμένα των 

παραδοτέων  D.1.2.2 Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση του Έργου π/υ 5.000,00€  

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ,  D.1.2.3 Συναντήσεις Έργου στην Ελλάδα  π/υ 1.290,32 €  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και  D. 1.2.4 Σύνταξη 2 εκθέσεων αξιολόγησης που θα 

υποβληθούν στον επικεφαλής εταίρο του έργου π/υ 806,45€   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο 

πλαίσιο του  έργου «Corporate Acceleration for existing ventures» με ακρωνύμιο ACCEL,  

συνολικού προϋπολογισμού  7.096,77€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης 

του έργου ««Corporate Accelaration for existing ventures» με ακρωνύμιο ACCEL, το οποίο έχει 

εγκριθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC Programme “Greece-Albania 2014-

2020”, προσκαλεί τους παρακάτω να υποβάλλουν σχετική έγγραφη προσφορά:  
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1. Βαρβέρης Θ. Θωμάς 

Ιχθυολόγος Π.Ε. M.Sc Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών 

Πλατεία Αρχελάου 1, Τ.Κ. 53100-Φλώρινα 

Τηλ. 2385028833,  

e-mail: msurmuletus@hotmail.com 

 

2. Σαχινίδης Θ. Αλέξανδρος 

Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος  

Κολχική Φλώρινας ΤΚ 53100 Φλώρινα 

Τηλ. 23850 30651 

e-mail: sachinidis-alexis@hotmail.com 

 

3. Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΕΙΔΗΜΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΡΑΤΟΥΣ 2, Τ.Κ. 55535, ΠΥΛΑΙΑ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλ. 2310/814400, φαξ: 2310/813511 

e-mail info@idimon.gr 
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Η προσφορά θα περιέχει: 

Α) Τεχνική προσφορά: ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο 

έργων για την τεκμηρίωση της συναφούς εμπειρίας στην   διαχείριση έργων εδαφικής 

συνεργασίας και βιογραφικά σημειώματα.  

Ως έργα συναφούς εμπειρίας ορίζεται η  διαχείριση προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας Για 

την απόδειξη της εμπειρίας ο προσφέρων θα πρέπει να έχει διαχειριστεί τουλάχιστον  τρία (3) 

έργα διαχείρισης προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας την τελευταία πενταετία, 

παρουσιάζοντας εμπειρία δεκαοχτώ  18 μηνών  Η εμπειρία θα τεκμηριώνεται με την επισύναψη 

απλών φωτοαντιγράφων σχετικών αποδεικτικών εμπειρίας όπως βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και 

συμβάσεις  

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 είτε αυτοπροσώπως είτε 

ταχυδρομικά υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, 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.  

 

Οι προσφορές θα αποσταλούν στην διεύθυνση Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας  

Διοικητήριο Καστοριά  (γρ.11 2Οςορ)  52100 έως   25/4/2019 και ώρα 12:00 π.μ. 

Πέραν της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία προσφορά 

Γ) Μαζί με την τεχνική και  οικονομική προσφορά 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, παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
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Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: αα) στις περιπτώσεις των εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.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 και γγ) στις περιπτώσεις των συναιτερισμών τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου  

Β) Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση) 

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Θεοφύλακτος Ζυμπίδης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3. ΕΝΤΥΠΟ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG 

ΕΛΛΑΔΑ –ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Corporate 

Acceleration for existing ventures» με ακρωνύμιο ACCEL,. 

Στο έργο συμμετέχουν εκτός της ΕΤΔΥΜΑ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και από την πλευρά της Αλβανίας το Εμπορικό και βιομηχανικό 

επιμελητήριο Αργυροκάστρου, το Κέντρο Ανάπτυξης και εκδημοκρατισμού των Ιδρυμάτων και το 

Αλβανικό δίκτυο για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 

Το ΑCCEL έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται με κριτικό και πρακτικό τρόπο στην 

ανάγκη μείωσης των ποσοστών ανεργίας και παράλληλα να καταστήσει τις επιχειρήσεις πιο 

ανθεκτικές και ανταγωνιστικές ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα. Τα βασικά 

αποτελέσματα του προγράμματος είναι: - Ένας οδηγός ενσωμάτωσης με τα αποτελέσματα των 

έργων / των αποτελεσμάτων / των συνδέσμων σε προσβάσιμους πόρους υποστήριξης της 

επιχείρησης στο διαδίκτυο - Ένας δικτυακός τόπος του έργου με πληροφορίες σχετικά με το 

αντικείμενο / πρόοδο / παραδοτέα / αποτελέσματα του έργου - Ένα εργαλείο διάγνωσης για την 

αξιολόγηση επιχειρηματικών ιδεών / καινοτομία προϊόντων - Ένα διεθνές δίκτυο από μέντορες - 

Ένα συμβουλευτικό συμβούλιο που προσφέρει επαγγελματικές και εκτελεστικές επιχειρηματικές 

συμβουλές - Ένας εικονικός εταιρικός επιταχυντής "Β V. Xelerate, ένα τριήμερο εντατικό, μοναδικό 
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και ενδυναμωτικό πρόγραμμα κατάρτισης και καθοδήγησης για την υποστήριξη της 

επιχειρηματικής καινοτομίας και της ανάπτυξης νέων προϊόντων -Ένα Σχέδιο Δράσης που 

περιγράφει μεθόδους για την προσαρμογή της στρατηγικής και την ανάπτυξη πολιτικής για την 

εναρμόνιση των συστημάτων υποστήριξης των επιχειρήσεων με τις πραγματικές επιχειρησιακές 

ανάγκες. 

Το πρόγραμμα ACCEL είναι καινοτόμο ως προς το χαρακτήρα του, παρέχοντας την 

ευκαιρία στις επιχειρήσεις στην περιοχή να αναπτυχθούν και να ενισχύσουν την οικονομική 

δραστηριότητα. Η ευκαιρία για τις επιχειρήσεις στην περιοχή είναι να συμμετάσχουν ενεργά στις 

δραστηριότητες του έργου.  

 

Αντικείμενα της παρούσας αποτελούν επιμέρους παραδοτέα του έργου και ειδικότερα: 

D.1.2.2 Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση του Έργου π/υ 5.000,00€  συμπεριλαμβανόμενου 

ΦΠΑ 24%   

D.1.2.3 Συναντήσεις Έργου στην Ελλάδα , π/υ 1.290,32€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% και  

D. 1.2.4 Σύνταξη 2 εκθέσεων αξιολόγησης που θα υποβληθούν στον επικεφαλής εταίρο του 

έργου π/υ 806,45€ συμπεριλαμβανόμενου  ΦΠΑ 

Τα καθήκοντα του αναδόχου αναλυτικά περιλαμβάνουν: 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 
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D.1.2.2 Οικονομική και 

Διοικητική Διαχείριση του 

Έργου 

Ο συνεργάτης θα είναι υπεύθυνος για όλα τα διοικητικά καθήκοντα 

που είναι απαραίτητα για την επιτυχή εκκίνηση, σχεδιασμό, 

σχεδιασμό, εκτέλεση, παρακολούθηση, έλεγχο και κλείσιμο των 

παραδοτέων του έργου. Επίσης, θα έχει τη γενική ευθύνη για την 

κατάρτιση και υποβολή οικονομικών εκθέσεων και παρακολούθηση / 

έλεγχο οικονομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα 

παραδοτέα 

D.1.2.3 Συναντήσεις Έργου 

στην Ελλάδα 

Ο εξωτερικός συνεργάτης θα αναλάβει την ομαλή υλοποίηση των 

συναντήσεων που θα γίνουν στην Ελλάδα και θα αναλάβει να 

οργανώσει η Εταιρεία Τουρισμού. Θα παρέχει την τεχνογνωσία για την 

οργάνωση των συναντήσεων 

D.1.2.4 Σύνταξη 2 εκθέσεων 

αξιολόγησης που θα 

υποβληθούν στον επικεφαλής 

εταίρο του έργου 

Ο εξωτερικός συνεργάτης θα αναλάβει να συλλέξει τα στοιχεία που 

απαιτούνται για την σύνταξη των εκθέσεων, καθώς και την συγγραφή 

τους, ώστε να αποσταλούν στον επικεφαλή εταίρο του προγράμματος  

 

 

 

 

 

 

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
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A/A Περιγραφή Προϋπολογισμένη 

Δαπάνη 

Χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

1 D.1.2.2 Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση του Έργου  4032,26 967,74 

2 D.1.2.3 Συναντήσεις Έργου στην Ελλάδα ,  

 ελαφρύ γεύμα X 6,00 € /άτομο X 20 συμμετέχοντες = 

120,00 €.  

• 2 διαλείμματα για καφέ X 3,00 € /άτομο X 20 

συμμετέχοντες = 120,00 €.  

• 1 δείπνο X 10,00 € /άτομο X 20 συμμετέχοντες = 

200,00 €. 

• 1 φάκελος (με 1 μπλοκ, 1 στυλό, 1 αντζέντα 

συνάντησης, 1 υλικό πληροφόρησης) X 2,00 

€/άτομο X 20 συμμετέχοντες = 40,00 €  

• Οργάνωση & Πρακτικά (Ατζέντα, υλικό 

πληροφόρησης,  Πρακτικά) 165.16€. 

 

• 1 ελαφρύ γεύμα X 6,00 € /άτομο X 20 

συμμετέχοντες = 120,00 €.  

• 2 διαλείμματα για καφέ X 3,00 € /άτομο X 20 
συμμετέχοντες = 120,00 €.  

• 1 δείπνο X 10,00 € /άτομο X 20 συμμετέχοντες = 

200,00 €. 

• 1 φάκελος (με 1 μπλοκ, 1 στυλό, 1 αντζέντα 

συνάντησης, 1 υλικό πληροφόρησης) X 2,00 

€/άτομο X 20 συμμετέχοντες = 40,00 €  

• Οργάνωση & Πρακτικά (Ατζέντα, υλικό 

πληροφόρησης,  Πρακτικά) 165.16€. 

1040,58 249,74 
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3 D. 1.2.4 Σύνταξη 2 εκθέσεων αξιολόγησης που θα 

υποβληθούν στον επικεφαλής εταίρο του έργου  

650,36 

 

156,09 

ΣΥΝΟΛΟ 5723,20 1373,57 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 22/03/2020 με την 

δυνατότητα παρατάσεως, εφόσον λάβει παράταση το έργο ACCEL, χωρίς να υπάρχει 

περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση της ΕΤΔΥΜΑ  

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 

Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου. 

Ειδικότερα και ανά παραδοτέο η αμοιβή θα καταβληθεί ως εξής: 
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D.1.2.2 Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση του Έργου π/υ 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  

ΦΠΑ 24% Σε εύλογο χρονικό διάστημα και μετά από την υποβολή έκθεσης προόδου εξέλιξης 

των εργασιών και την παραλαβή της από το αρμόδιο προς τούτο όργανο της Αναθέτουσας  

 

D.1.2.3 Συναντήσεις Έργου στην Ελλάδα  π/υ 1.290,32  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24% Σε 

εύλογο χρονικό διάστημα μετά από την υλοποίηση της κάθε συνάντησης, οι οποίες θα γίνουν 

μετά από συμφωνία με την ομάδα έργου της ΕΤΔΥΜΑ και την παραλαβή της από το αρμόδιο 

προς τούτο όργανο της Αναθέτουσας  

 

D. 1.2.4 Σύνταξη 2 εκθέσεων αξιολόγησης που θα υποβληθούν στον επικεφαλής εταίρο του 

έργου π/υ 806,45  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ Ανά τρίμηνο και μετά από την υποβολή 

έκθεσης προόδου εξέλιξης των εργασιών και την παραλαβή της από το αρμόδιο προς τούτο 

όργανο της Αναθέτουσας  

  

Για την καταβολή της 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 
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απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω συμφωνηθέντος ποσού. Οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις θα 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Επιτροπή Παρακολούθησης και καλής εκτέλεσης της σύμβασης  η οριζόμενη από την Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας  με την υπ΄ αριθμ 238238/2903/24-12-18  
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

A/A Περιγραφή 
 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ολογράφως & αριθμητικά 

 

1 D.1.2.2 Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση του Έργου    

2 D.1.2.3 Συναντήσεις Έργου στην Ελλάδα ,    

3 D. 1.2.4 Σύνταξη 2 εκθέσεων αξιολόγησης που θα 

υποβληθούν στον επικεφαλής εταίρο του έργου  

  

ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

 

 

 

 

 

 

Καστοριά 16/04/2019 

 

Ο Πρόεδρος 

Θεοφύλακτος Ζυμπιδης  
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