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««Strengthening the Competitiveness and Extraversion of cross-border BUSiness by 
implementing INNovative and Specialized Actions»» 

CPV  79400000-8 79410000-1 79411000-8 

Αρ. Διακήρυξης 4 / 2022 

Αρ.πρωτ. 1155 / 15-04-2022 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή 
Το  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης», 
που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Αριστοτέλους 27,  Τ.Κ. 54624,  Τηλ.: 2310-271340, E-mail: 
grammateia@epepthe.gr,  Ιστοσελίδα: www.eeth.gr 
 

Τύπος σύμβασης – ταξινόμηση 
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών,  Ταξινόμηση κατά CPV: 79400000-8 - Υπηρεσίες παροχής γενικών 
επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης , 79410000-1 - Υπηρεσίες παροχής 
επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης , 79411000-8 - Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 

 

Προϋπολογισμός του έργου - χρηματοδότηση: 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό τριάντα επτά χιλιάδων 
εξακοσίων πενήντα ευρώ (137.650 €), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (καθαρή αξία  111.008,06 € + 
ΦΠΑ 26.641,94 €). 
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Το έργο, με τίτλο «Strengthening the Competitiveness and Extraversion of cross-border BUSiness by 
implementing INNovative and Specialized Actions» και ακρωνύμιο INNOBUS, έχει ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V – A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» και έχει λάβει 
κωδικό MIS 5070661. 
Συγχρηματοδοτείται με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και είναι 
εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο  2021ΕΠ20860004 

Αντικείμενο του έργου  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση των  εξής των οκτώ  (8) πακέτων εργασίας :«Παροχή 
υπηρεσιών Διαχείρισης & Συντονισμού» (Project Management), «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Σχεδίου 
Επικοινωνίας» (Communication Plan), «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Ιστοσελίδας Έργου» (Project’s 
Website), «Δημιουργική Δομή Επιχειρηματικότητας»(Creative Entrepreneurship Structure), Διοργάνωση 
Συναντήσεων B2B (B2B Events), Δημιουργία Επιχειρηματικών Ομάδων (Business Clusters), Διοργάνωση 
συμμετοχής σε Εκθέσεις (Exhibitions).  
Ο Ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει δράσεις συμβούλου  και δράσεις προώθησης, ενημέρωσης,  
δημοσιότητας και επικοινωνίας, οι οποίες αποτελούν το περιεχόμενο των ανωτέρω πακέτων εργασίας. 
Πλήρης περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου περιέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
της Διακήρυξης. 
 

Διάρκεια υλοποίησης του έργου  
Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη της Πράξης MIS 5070761, 
όπως αυτή ορίζεται στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης και στις τροποποιήσεις του. 
 
 

6.     Διάθεση της Διακήρυξης – Πληροφορίες-Διευκρινήσεις 
 Η Προκήρυξη και η Διακήρυξη έχουν καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  Δημοσίων  

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)  
 Η Προκήρυξη έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
 Διακήρυξη και Προκήρυξη έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

http://www.promitheus.gov.gr   
 Διακήρυξη και Προκήρυξη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 

http://www.eeth.gr  
 H Προκήρυξη είναι δημοσιευμένη στις εφημερίδες; ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΕΠΥΑ 

ΗΜΕΡΕΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν, μόνον ηλεκτρονικά, αίτημα παροχής διευκρινήσεων, μέχρι και 
τις 05.05.2022, και οι απαντήσεις δίδονται με καταχώρηση τους στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η Αναθέτουσα Αρχή απαντά στα 
αιτήματα παροχής διευκρινήσεων, μέχρι και τις 09.05.2022. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται, είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.   
 
7.     Εγγύηση Συμμετοχής 
Για την έγκυρη  συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τον προσφέροντα υποψήφιο ανάδοχο 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ίση με το 2% του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς να περιλαμβάνεται ο 
ΦΠΑ, ήτοι 2.020,16  €. 
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8.    Διαδικασία Διενέργειας του διαγωνισμού – Κριτήριο Ανάθεσης 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27, παρ.4. του ν.4412/2016, με χρήση 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 
μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr του εν λόγω Συστήματος. 
 

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 13/05/2022 και ώρα 16.00 
 

Η αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, θα διενεργηθεί με χρήση 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 
μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr του εν λόγω Συστήματος, στις 19/05/2022 και 
ώρα 12.00. 
 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, με βάση 
την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής (άρθρο 86, ν. 4412/2016) 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Θ. 
 

…………………  

 

 

 

 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MICHAIL ZORPIDIS
Ημερομηνία: 2022.04.20 15:35:05 EEST

22PROC010440977 2022-04-20

ΑΔΑ: ΨΓΕΝ469ΗΕΝ-Δ1Ε


		2022-04-21T09:26:59+0300
	Athens




