
 

 

The project is co-funded by the European Union and by National Funds of the participating countries 

1 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΟΓΟΠΗ 
Βασ.Γεωργίου 2β, 69100 Κομοτηνή, Σηλ.: +30 531-22831 – 36831 – 81038, Fax.: +30 531 26714  

h t t p : / / w w w . r o d o p i c c i . g r - e-mail:i n f o @ r o d o p i c c i . g r  - email server : 81037 (ISDN) 

 

Κομοτθνι, 15/12/2021 

Αρικ. Πρωτ.   2607 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

Για την Ανάθεςη Τπηρεςιών: 

υμβοφλου Επικοινωνίασ για την υλοποίηςη του ΠΕ2 
«ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΤΗ» 

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

“Empowering businesses Seeking Growth” 

που ςυγχρθματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 

MIS 5070714 

Προχπολογιςμόσ Τπηρεςιών: 1.200,00€ (με Φ.Π.Α.) 

Κ.Α.Ε.:9499ια 

C.P.V: 79411000-8  

http://www.rodopi.gr/
mailto:info@rodopicci.gr
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Σο Εμπορικό & Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ροδόπθσ προτίκεται να ανακζςει τισ 
υπθρεςίεσ με τίτλο:  «Τπθρεςίεσ υμβοφλου Επικοινωνίασ για τθν υλοποίθςθ του 
ΠΕ2 «τρατθγικι Επικοινωνίασ και Διάχυςθσ», ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ 
υνεργαςίασ INTERREGV-A “GREECE- BULGARIA” 2014-2020 που 
ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΣΠΑ) και Εκνικοφσ Πόρουσ. 

Η ανάκεςθ κα γίνει ςφμφωνα με: 

 Σισ διατάξεισ τουΝ.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν, 

όπωσ τροποποιικθκε με τουσ Ν. 4605/2019, Ν. 4608/2019, Ν. 4609/2019, και ιςχφει και 

τον Ν. 4782/2021«Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ 

τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και 

τθν υγεία». 

 Σo με αρικ. 5/07.12.2021 Πρακτικό Απόφαςθσ του Δ.. (ΑΔΑ ΩΗΞ3469ΗΕ3-ΝΒΨ) του 

Εμπορικοφ και Βιομθχανικοφ Επιμελθτθρίου Ροδόπθσ (ΕΒΕΡ) με 3ο κζμα «Ζγκριςθ των 

Διαγωνιςτικϊν Διαδικαςιϊν για τθν Τλοποίθςθ των Δράςεων του Ζργου: «Empowering 

businesses Seeking Growth» και ακρωνφμιο: “SeeG”». 

 Σo με αρικ. 5/07.12.2021 Πρακτικό Απόφαςθσ του Δ.. (ΑΔΑ 9ΒΤΜ469ΗΕ3-Μ4Μ) του 

Εμπορικοφ και Βιομθχανικοφ Επιμελθτθρίου Ροδόπθσ (ΕΒΕΡ) με 5ο κζμα «Ζγκριςθ τθσ 

Σεχνικισ Ζκκεςθσ και των Προδιαγραφϊν για τθν Ανάκεςθ: 1) Τπθρεςιϊν Σεχνικοφ 

υμβοφλου και 2) Τπθρεςιϊν Εκπόνθςθσ Επικοινωνιακισ τρατθγικισ για τθν Τλοποίθςθ 

του Ζργου: «Empowering businesses Seeking Growth» και ακρωνφμιο: “SeeG”». 

Η ςυνθμμζνθ Σεχνικι Ζκκεςθ περιλαμβάνει το Αντικείμενο και τισ Σεχνικζσ 
Προδιαγραγζσ και τθ υγγραφι Τποχρεϊςεων. 

Παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι, που πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, 
όπωσ αποςτείλουν ςχετικι προςφορά, ςε κλειςτό φάκελο, όπου κα ανγράφονται 
ευκρινϊσ θ λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλοσ του Ζργου για τον 
οποίο υποβάλλεται και τα ςτοιχεία του αποςτολζα. 

Οι προςφορζσ κατατίκενται ι αποςτζλλονται με ταχυμεταφορά ςτο Πρωτόκολλο 
του Επιμελθρίου, Βας.Γεωργίου 2β, 69100, Κομοτηνή, μζχρι τθν Σετάρτθ, 
22/12/2021 και ϊρα 14.00. 

Ο Φάκελοσ κα περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

1. Οικονομικι Προςφορά ςυνταγμζνθ ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα. 

2. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν1599/1986 που να δθλϊνεται ότι: Ζλαβαν γνϊςθ 
των όρων τθσ παροφςασ Σεχνικισ Ζκκεςθσ, τουσ οποίουσ και αποδζχονται 
πλιρωσ, οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τθν παροφςα Ζκκεςθ και 
οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα παραμείνουν ςτακερζσ μζχρι τθ λιξθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

3. Πιςτοποιθτικό τελευταίου εξαμινου αρμόδιασ αρχισ για τθν εγγραφι τουσ 
ςε ζνα εμπορικό ι επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ μζλοσ 
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εγκατάςταςισ του (οικείο επιμελθτιριο ι ιςοδφναμθσ επαγγελματικισ 
οργάνωςθσ. 

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986, ςτθν οποία οι προςφζροντεσ κα 
δθλϊνουν όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ 
οφείλουν να καταβάλλουν ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτφσ 
προςωπικό τόςο για κφρια, όςο και για επικουρικι αςφάλιςθ. 

5. Πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ (όλων των οργανιςμϊν αςφάλιςθσ που 
δθλϊνουν ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου) από τα 
οποία προκφπτει ότι οι προςφζροντεσ είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ). Από τα περιεχόμενα των 
πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι 
ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά να είναι ςε ιςχφ 
τουλάχιςτον ωσ τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν. 

6. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι οι 
προςφζροντεσ είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ καταβολισ φόρων. 
Σο παραπάνω πιςτοποιθτικό χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ τθν 
θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν. 

7. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου 
που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ –
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν 
λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν προκφπτουν 
λόγοι αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παρ.1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 
Σο απόςπαςμα αυτό πρζπει να εκδοκεί το πολφ ςε ζξι (6) μινεσ  πριν από 
τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν. 

Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά ιδίωσ:  

α)ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν τουσ 
διαχειριςτζσ,β)ςτισ περιπτϊςεισ ανϊνυμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον 
Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου,γ)ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ οι νόμιμοι εκπρόςωποι αυτοφ.δ)ε 
περίπτωςθ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων θ ανωτζρω υποχρζωςθ αφορά 
ςτα φυςικά πρόςωπα που ζχουν τισ αντίςτοιχεσ ιδιότθτεσ κατά τθ νομοκεςία 
που διζπονται. Εάν από το υποβλθκζν ποινικό μθτρϊο δεν προκφπτει το 
είδοσ του αδικιματοσ για το οποίο καταδικάςτθκε κα πρζπει να 
επιςυνάπτονται και οι καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

8. Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ των προςφζροντων ι των υποψθφίων 
νομικϊν προςϊπων. Εδϊ προςκομίηονται τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ πχ. 
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κτλ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 
διαγωνιηόμενου ι τα οικεία κατά περίπτωςθ ζγγραφα κατά το δίκαιο του 
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κράτουσ τθσ εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ). Από τα ανωτζρω ζγγραφα 
πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του νομικοφ προςϊπου, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που 
δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρεία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ, κτλ.). 

Εάν από τα ανωτζρω καταςτατικά και τα λοιπά ςτοιχεία δεν προκφπτουν ευκζωσ τα 

πρόςωπα που εκπροςωποφν τθν εταιρεία και τθ δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, 

πρζπει να προςκομίηονται τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ 

τθσ εταιρείασ ςτθν εν λόγω απευκείασ ανάκεςθ. 

9. Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ τεχνικισ επάρκειασ του προςφζροντοσγια τισ 
Τπθρεςίεσ υμβοφλου Επικοινωνίασ, όπωσ ορίηεται ςτο Άρκρο 4 τθσ 
υγγραφισ Τποχρεϊςεων τθσ Σεχνικισ Ζκκεςθσ, κα πρζπει να προςκομίςει 
τα ακόλουκα:  

i. Πίνακα ςυναφϊν ζργων (τίτλοσ ζργου, Ανακζτουςα Αρχι, οικονομικό 
αντικείμενο, διάρκεια εκτζλεςθσ ζργου) που ζχουν εκτελεςτεί κατά τθν 
προθγοφμενθ τριετία. 

ii. Βιογραφικό θμείωμα που να περιλαμβάνει τθν εμπειρία ςε παρόμοιο 
αντικείμενο με αυτό που περιγράφεται ςτθν Σεχνικι Ζκκεςθ. 

Ο Πρόεδροσ 

Νικόλαοσ Αγγελίδθσ 

υνθμμζνα: 

1. Σεχνικι Ζκκεςθ και υγγραφι Τποχρεϊςεων 
2. Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗ 

 

Α. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

1. ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 
ΠΕ1 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΕΡΓΟΤ»  

2. ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΣΟΤ ΠΕ2 «ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΤΗ» 

Προχπολογιςμόσ Τπθρεςιών ΠΕ1: 5.000,00€, ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 

Προχπολογιςμόσ Τπθρεςιών ΠΕ2: 1.200,00€, ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 

Κ.Α.Ε.:9499ια 

C.P.V: 79411000-8 

Η παροφςα Σεχνικι Ζκκεςθ αφορά ςτθν Παροχι Τπθρεςιών Τποςτιριξθσ τθσΔιαχείριςθσ 

του Ζργου «EmpoweringbusinessesSeekingGrowth» («Ενδυνάμωςθ επιχειριςεων ςτθν 

Αναηιτθςθ Αναπτυξιακών Προοπτικών»), με ακρωνφμιο “SeeG” ςτο πλαίςιο του 

Διαςυνοριακοφ Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ «ΕΛΛΑΔΑ- 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREGV-A“GREECE- BULGARIA” 2014-2020)». 

Η ςυνολικι δαπάνθ για τθν εκτζλεςθ των παραπάνω υπθρεςιϊν ανζρχεται ςτο ποςό των 

ζξι χιλιάδων διακοςίων ευρϊ (6.200,00 €), ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, ςφμφωνα με 

τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Ζργου και τθ γραμμι προχπολογιςμοφ 

«ExternalExpertiseandServices». Η δαπάνθ κα βαρφνει τον Κ.Α.Ε.9499ιαμε τίτλο «Λοιπζσ 

Δαπάνεσ (Interreg V-A Greece - Bulgaria 2014-2020, SeeG)».  

Η ανάκεςθ κα γίνει ςφμφωνα με: 

 Σισ διατάξεισ τουΝ.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν, 

όπωσ τροποποιικθκε με τουσ Ν. 4605/2019, Ν. 4608/2019, Ν. 4609/2019, και ιςχφει και 

τον Ν. 4782/2021«Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ το μείσ 

τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και 

τθν υγεία». 

 Σθν,με αρικ. πρωτ. 301586/MA3713/10.06.2019,6θ Πρόςκλθςθτθσ Κοινισ Γραμματείασ 

του INTERREG V-A: “GREECE – BULGARIA” 2014-2020 τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ 

Προγραμμάτων υνεργαςίασ του Τπουργείου Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ για υποβολι 

προτάςεων ζργων για ζνταξθ ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ 01 “A Competitive and 

Innovative Cross-Border Area” («Ανταγωνιςτικι και Καινοτόμα Διαςυνοριακι 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗ 

 

περιοχι»)του Προγράμματοσ υνεργαςίασNTERREG V-A: “GREECE – BULGARIA” 2014-

2020.  

 Σo με αρικ. 2/02.09.2019Πρακτικό Απόφαςθσ του Δ.. του Εμπορικοφ και Βιομθχανικοφ 

Επιμελθτθρίου Ροδόπθσ (ΕΒΕΡ) με 4ο κζμα «6θ Πρόςκλθςθ για υποβολι προτάςεων 

InterregV – A“GREECE- BULGARIA” 2014-2020, με τθν οποία εγκρίκθκε θ κατάκεςθ, από 

το ΕΒΕΡ, Φακζλου Κοινισ Πρόταςθσ ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ 01 “A Competitive and 

Innovative Cross-Border Area”, ωσ Επικεφαλισ Εταίροσ, με τίτλο: 

EmpoweringbusinessesSeekingGrowthκαι ακρωνφμιο:“SeeG”. 

 Tθν από 10.12.2020Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ ζγκριςθσ του Ζργου. 

 Σο με αρικμό 1/08.04.2021Πρακτικό Απόφαςθσ του Δ.. του Εμπορικοφ και 

Βιομθχανικοφ Επιμελθτθρίου Ροδόπθσ (ΕΒΕΡ) με 4ο κζμα: «Αποδοχι Εγκριτικισ 

Απόφαςθσ του Ζργου SeeG που υποβλικθκε ςτο Πρόγραμμα INTERREGVA“GREECE- 

BULGARIA” 2014-2020COOPERATIONPROGRAMME. υνολικόσ προχπολογιςμόσ Ζργου: 

588.832,74€. Προχπολογιςμόσ Επιμελθτθρίου: 207.883,10. 

 Σθν από 26.04.2021/No.B6.3a.28 φμβαςθμεταξφ του ΕΒΕΡ και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ 

Προγραμμάτων υνεργαςίασ του Τπουργείου Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ. 

 ΣοΕγχειρίδιοΔιαχείριςθσ(Implementation-Manual) τουΠρογράμματοσ INTERREG V-A 

“GREECE- BULGARIA” 2014-2020. 

 Σo με αρικ. 3/24.06.2021 Πρακτικό Απόφαςθσ του Δ.. του Εμπορικοφ και Βιομθχανικοφ 

Επιμελθτθρίου Ροδόπθσ (ΕΒΕΡ) με 1ο κζμα «Α’ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΧΡΗΗ 2021», που περιλαμβάνειτο Ζργο με τίτλο: 

«EmpoweringbusinessesSeekingGrowth» («Ενδυνάμωςθ επιχειριςεων ςτθν Αναηιτθςθ 

Αναπτυξιακϊν Προοπτικϊν»), με ακρωνφμιο “SeeG”ςτο πλαίςιο του Διαςυνοριακοφ 

Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ “ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ” 2014-2020 

(INTERREG V-A GREECE- BULGARIA 2014-2020)». 

 Σθν εγκεκριμζνθ Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ (Application Form) του Ζργου. 

 Σθν εγκεκριμζνθ Σεκμθρίωςθ του Προχπολογιςμοφ (JustificationoftheBudget) του 

Ζργου. 

Σο αντικείμενο τθσ Σεχνικισ Ζκκεςθσ αφορά ςτθν Παποσή Τπηπεζιών Τποζηήπιξηρ, από 

ελςηενζημύξ ζοκενβάηεξ, ηηρ Διασείπιζηρ βζα ηδκ οθμπμίδζδ του Ζργου 

«EmpoweringbusinessesSeekingGrowth» («Ενδυνάμωςθ επιχειριςεων ςτθν Αναηιτθςθ 

Αναπτυξιακών Προοπτικών»), με ακρωνφμιο “SeeG”.Οι Ανάδοχοι κα εκτελοφν τισ 

υπθρεςίεσ τουσ και τα παραδοτζα βάςει των προδιαγραφϊν του Προγράμματοσ και τθσ 

εγκεκριμζνθσApplicationForm, κακϊσ και των κατευκφνςεων του Επιμελθτθρίουπου είναιο 

LeadPartner του Ζργου.  
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Α. ΜΕΡΟ: ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ - ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 

Πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου SeeG 

το πλαίςιο τθσ από 10.06.20196θσ Πρόςκλθςθσ του Προγράμματοσ GREECE-BULGARIA, το 

Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ροδόπθσ (ΕΒΕΡ) ςυμμετείχε, ωσ Επικεφαλισ 

Εταίροσ, ςε εταιρικό ςχιμα, ςφμφωνα με το υπϋαρικ. 2/02.09.2019Πρακτικό Απόφαςθσ του 

Δ.., με ςκοπό τθν υποβολι πρόταςθσ για το Ζργο “SeeG”. Η Πρόταςθ υποβλικθκε ςτο 

πλαίςιο του Άξονα Προτεραιότθτασ 01:«Ανταγωνιςτικι και Καινοτόμα Διαςυνοριακι 

περιοχι», τουΘεματικοφ τόχου 03: «Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των μικομεςάιων 

επιχειριςεων» και τθσ Επενδυτικισ Προτεραιότθτασ 3a: «Προϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ, 

ενδυναμόνωντασ τθν οικονομικι αξιοποίθςθ νζων ιδεϊν και προςτατεφοντασ τθ 

δθμιουργία νζων επιχειριςεων». 

Γενικοί ςτόχοι του Ζργου SeeG 

Σο ζργο αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία - προϊκθςθ ενόσ οικοςυςτιματοσ που ευνοεί τθν 

επιχειρθματικότθτα και τουσ επιχειρθματίεσ και ςτοχεφει ςτθν προϊκθςθ ενόσ 

περιβάλλοντοσ που υποςτθρίηει τουσ επιχειρθματίεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 

νεοςφςτατων επιχειριςεων), προςαρμόηοντασ τισ υπθρεςίεσ ςτισ πραγματικζσ τουσ 

ανάγκεσ, αξιοποιϊντασ τθν δυνατότθτα ‘ευρείασ’ προβολισ τουσ και καλλιεργϊντασ 

ςυνκικεσ ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ. 

Χρθματοδότθςθ του Ζργου SeeG 

Σο Ζργοςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) – 

85% και εκνικοφσ πόρουσ – 15%. 

Αναλυτικι παρουςίαςθ δράςεων του Ζργου SeeG 

Σο εταιρικό ςχιμα αποτελείται από φορείσ και των δυο χωρϊν (2 από Ελλάδα και 2 από 

Βουλγαρία). το ςχιμα ςυμμετζχουν οι ακόλουκοι τζςςερισ (4) εταίροι:  

1. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ροδόπθσ (Ε.Β.Ε.Ρ.) (Επικεφαλισ Εταίροσ – 

LP-PB1)- Ελλάδα. 

2. Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ(ΠΑ.ΜΑΚ.) - Σμιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων (PB2) - Ελλάδα. 

3. Economic Development Agency – Bansko (PB3) – Βουλγαρία, 

4. Local Economic Development Agency – Razlog (PB4) – Βουλγαρία. 
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Ο ςυνολικόσ εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ του Ζργου είναι 588.832,74€. Σο ςυνολικό 

εγκεκριμζνο ποςό για το Ε.Β.Ε.Ρ. ανζρχεται ςτα 207.883,10€. 

Η υλοποίθςθ του Ζργου κα ολοκλθρωκεί ςτισ 25/04/2023, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 

B6.3a.28 ςχετικι φμβαςθ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) 

Σα πακζτα εργαςίασ (ΠΕ - WP),που ζχουν εγκρικεί ςτο πλαίςιο του Ζργου, είναι τζςςερα (4) 

και κατθγοριοποιοφνται ωσ ακολοφκωσ:  

1. ΠΕ1: Διαχείριςθκαι υντονιςμόσΖργου(WP1: ProjectManagement) 

2. ΠΕ2: ΕπικοινωνίακαιΔιάδοςθ(WP2: Communication&Dissemination) 

3. ΠΕ3: Δικτφωςθ(WP3: NetworkingGrid) 

4. ΠΕ4: Ανάπτυξθ Δυναμικοφ Επιχειρθματικοφ Περιβάλλοντοσ (WP4: 

BusinessSupportGrid). 

Οι δράςεισ που κα υλοποιιςει το Επιμελθτιριο, ανά Πακζτο Εργαςίασ (WP) και Παραδοτζο 

(Deliverable), είναι οι ακόλουκεσ: 

ΠΕ1: Διαχείριςθ και υντονιςμόσ Ζργου (WP1: ProjectManagement) 

 υςκζψεισ Ομάδασ Διαχείριςθσ Ζργου & υνεργατϊν (προςωπικό, γραφείο και 

διοίκθςθ, ταξίδια και διαμονι). 

 Σεχνικι βοικεια (εξωτερικι εμπειρογνωμοςφνθ). 

ΠΕ2: ΕπικοινωνίακαιΔιάχυςθ(WP2: Communication & Dissemination) 

 Επικοινωνιακι τρατθγικι Ζργου (επικοινωνιακό πλάνο για το ςφνολο του ζργου 

καιπαρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςισ του ςε ςυνεννόθςθ με τθ Διαχειριςτικι Αρχι). 

 Επικοινωνιακό υλικό (φυλλάδια, αφίςεσ, κτλ.). 

 Καμπάνια προϊκθςθσ των ΜΜΕ και θλεκτρονικϊν μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ. 

 Εκδιλωςθ λιξθσ του Ζργου. 

ΠΕ4: Ανάπτυξθ Δυναμικοφ Επιχειρθματικοφ Περιβάλλοντοσ (WP4: BusinessSupportGrid) 

 Ενίςχυςθ τθσ προςαρμογισ των δεξιοτιτων των επιχειριςεων ςε καταςτάςεισ 

κρίςθσ (οργάνωςθ και διαχείριςθ των ΜΜΕ με ζμφαςθ ςτισ περιόδουσ κρίςθσ, 

βιϊςιμθ οικονομικι διαχείριςθ - τεχνικζσ ανάκτθςθσ οφειλϊν, αποδοτικζσ 

τεχνολογίεσ πλθροφορικισ χαμθλοφ κόςτουσ, επιταχυντζσ ανάπτυξθσ, 

εξολοκρευτζσ περιοριςμϊν, κτλ.). 

 φντομοι κφκλοι επιμόρφωςθσ (δια ηϊςθσ και εξ αποςτάςεωσ) για τθν υποςτιριξθ 

των επιχειριςεων ςτθ διαδικαςία προςαρμογισ ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ των 
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νζων προτφπων ISO, ςε κζματα όπωσ θ Αξιολόγθςθ και θ Διαχείριςθ Κινδφνων, 

χζδια Επιχειρθςιακισ υνζχειασ (BCP), GDPR,κτλ. 

 Θεματικά εργαςτιρια ςυμπεριλαμβανομζνων επιςκζψεων μελζτθσ (ςε κζματα 

όπωσ διαχείριςθ τθσ καινοτομίασ - εξωςτρζφεια - κοινωνικι οικονομία - 

νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ - αξιολόγθςθ ευκαιριϊν χρθματοδότθςθσ - ίςεσ ευκαιρίεσ 

και αποφυγι διακρίςεων - θλεκτρονικό εμπόριο και αςφάλεια ςτον κυβερνοχϊρο). 

 Προγράμματα κατάρτιςθσ μικρισ διάρκειασ ςτθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν 

δεξιοτιτων, εςτιαςμζνα κυρίωσ ςε κζματα προςωπικισ ανάπτυξθσ, επιχειρθματικισ 

αυτοπεποίκθςθσ και δεξιοτιτων δικτφωςθσ για νζουσ ι δυνθτικοφσ επιχειρθματίεσ. 

κοπιμότθτα 

Η Διαχείριςθ και ο υντονιςμόσ του Ζργου (projectmanagement) αφορά ςτθν 

ολοκλθρωμζνθ, ςυνεκτικι και περιεκτικι διαχείριςθ του Ζργου για τθν εμπρόκεςμθ 

επίτευξθ παραδοτζων υψθλισ ποιότθτασ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Προγράμματοσ, 

παράλλθλα με τον ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ των απαιτοφμενων δραςτθριοτιτων και 

πόρων, προκειμζνου να επιτευχκεί θ υλοποίθςθ του ζργου εντόσ του χρονοδιαγράμματοσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ το ςφνολο των λοιπϊν παραμζτρων ςχεδιαςμοφ (κόςτοσ, τεχνικά 

χαρακτθριςτικά, κτλ.). 

Ο Σεχνικόσ φμβουλοσ αναλαμβάνει τθ διαρκι υποςτιριξθ του Ε.Β.Ε.Ρ. ςε όλεσ τισ εργαςίεσ 

που ςχετίηονται με τισ ανάγκεσ διαχείριςθσ, τθν παροχι τεχνικισ εμπειρογνωμοςφνθσ και 

τθν κάλυψθ των αυξθμζνων απαιτιςεων υποςτιριξθσ και ενθμζρωςθσ των εμπλεκόμενων 

μερϊν, με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ υλοποίθςθσ και απρόςκοπτθσ ολοκλιρωςθσ 

του Ζργου εντόσ του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, ςφμφωνα πάντα με τθν 

εγκεκριμζνθ Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ (ApplicationForm)του Ζργου, τον εγκεκριμζνο 

προχπολογιςμό (JustificationofBudget), αλλά και το κεςμικό πλαίςιο του Προγράμματοσ 

όπωσ αυτό διαμορφϊνεται από τθν Πρόςκλθςθ για τθν υποβολι προτάςεων ζνταξθσ 

ζργων, το Εγχειρίδιο Διαχείριςθσ (Implementation-Manual) τουΠρογράμματοσ και τα λοιπά 

ζγγραφα του Προγράμματοσ. 

Ο φμβουλοσ Επικοινωνίασ αναλαμβάνει τθν εκπόνθςθ του χεδίου τρατθγικισ 

Επικοινωνίασ και Διάχυςθσ του Ζργου, το οποίοκα υιοκετθκεί από όλουσ τουσ εταίρουσ του 

Ζργου καικα αποτελζςει τον οδθγό βάςει του οποίου κα δρομολογθκεί θ επίτευξθ των 

επικοινωνιακϊν ςτόχων του Ζργου. 

Η εγκεκριμζνθ Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ (ApplicationForm) με τθν ανάλυςθ των 

παραδοτζων, ο εγκεκριμζνοσ Προχπολογιςμόσ (JustificationofBudget) κακϊσ και θ φμβαςθ 

Εταιρικισ υνεργαςίασ (SubsidyContract) αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ 

Σεχνικισ Ζκκεςθσ. 

2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 
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Οι φμβουλοι κα αναλάβουν τθν υποςτιριξθ του Εμπορικοφ και Βιομθχανικοφ 

Επιμελθτθρίου Ροδόπθσ, που είναι ο Επικεφαλισ Εταίροσ (LeadPartner - LP) του Ζργου 

(PB1), ςτθν υλοποίθςθ των δράςεων, που περιγράφονται αναλυτικά ανά Πακζτο 

Εργαςίασ(WP), ωσ ακολοφκωσ: 

WP1: ProjectManagement 

 Παραδοτζο 1.1.2: Διαχείριςθ και υντονιςμόσ Ζργου (Deliverable 1.1.2: 

ProjectManagement) 

Α. Τπθρεςίεσ Τποςτιριξθσ τθσ Ομάδασ Διοίκθςθσ Ζργου (ΟΔΕ) του Ε.Β.Ε.Ρ.ςτθ 

Διαχείριςθ, τθν Παρακολοφκθςθ και τον υντονιςμό του Ζργου: 

 Παροχι διαρκοφσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ςε κζματα οργάνωςθσ και 

διοίκθςθσ του Ζργου. 

 Τποςτιριξθ ςτθν τιρθςθ φυςικοφ και θλεκτρονικοφ αρχείου τεκμθρίωςθσ των 

παραδοτζων του Ζργου. 

 Σεχνικι και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ για τθν κάλυψθ των υποχρεϊςεων του 

ΕΒΕΡ προσ τθ Διαχειριςτικι Αρχι, τθν Κοινι Σεχνικι Γραμματεία, τθν Αρχι 

Πλθρωμισ και τουσ Εταίρουσ του Ζργου. 

 Σακτικι επιτόπια παρουςία ςτθν ζδρα του Επιμελθτθρίου για τθν 

παρακολοφκθςθ και το ςυντονιςμό του Ζργου. 

 Προγραμματιςμόσ, ςχεδιαςμόσ, παρακολοφκθςθ και αποτίμθςθ τθσ υλοποίθςθσ 

των παραδοτζων του Ζργου και υποβολι προτάςεων για τθν ζγκαιρθ λιψθ 

διορκωτικϊν μζτρων. 

 Τποςτιριξθ τθσ ΟΔΕ τόςο κατά το ςτάδιο προετοιμαςίασ εν όψει εξωτερικϊν 

ελζγχων από τα αρμόδια Εκνικά και Κοινοτικά όργανα, όςο και κατά τθ διεξαγωγι 

των ελζγχων τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του 

Ζργου. 

 Τποςτιριξθ του υντονιςτι ςτθν προετοιμαςία ςυμμετοχισ του ςτισ ςυνεδριάςεισ 

τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και υντονιςμοφ του Ζργου (JPM), όπωσ 

παρουςιάςεισ, εκκζςεισ αναφοράσ, κτλ. 

 υμμετοχι ςε ςυναντιςεισ με εκπροςϊπουσ του ΕΒΕΡ ςε κζματα οργάνωςθσ, 

διαχείριςθσ και υλοποίθςθσ του Ζργου. 

 Επικοινωνία με τα μζλθ τθσ ΟΔΕ του ΕΒΕΡ, κακϊσ και με τουσ Τπεφκυνουσ Ζργου 

των εταίρων για κζματα οργάνωςθσ, διαχείριςθσ και υλοποίθςθσ του Ζργου. 

 φνταξθ, καταχϊριςθ και υποβολι ςτο Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα 

(ΟΠ) των ενδιάμεςων 6μθνιαίων Εκκζςεων Προόδου (ProgressReports) τθσ 
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υλοποίθςθσ του Ζργου. 

 φνταξθ, καταχϊριςθ και υποβολι ςτο ΟΠ τθσ τελικισ Ζκκεςθσ Προόδου 

(FinalReport) τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου. 

 Εφαρμογι των οδθγιϊν υλοποίθςθσ του Ζργου από τθ Διαχειριςτικι Αρχι του 

Προγράμματοσ, κοινοποίθςθ των οδθγιϊν ςτουσ εταίρουσ του Ζργου και ζλεγχοσ 

τιρθςθσ τθσ εφαρμογισ τουσ.  

 Ανταλλαγι πλθροφοριϊν και δεδομζνων εντόσ του εταιρικοφ ςχιματοσ. 

 υντονιςμόσ των οργάνων διαχείριςθσ/ υλοποίθςθσ του Ζργου και ςυμμετοχι ςε 

αυτά (πχ. JTM). 

 φνταξθ και υποβολι τυχόν Αιτθμάτων τροποποιιςεων και επίλυςθσ 

προβλθμάτων ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του Ζργου. 

Παραδοτζα WP1/Α: 

1. Σριμθνιαίεσ Εκκζςεισ Πεπραγμζνων, όπου κα αναλφονται οι υλοποιθκείςεσ 

υπθρεςίεσ. 

2. Ηλεκτρονικι αλλθλογραφία με Επικεφαλισ Εταίρο, Εταίρουσκαι Διαχειριςτικι 

Αρχι. 

3. Εξαμθνιαίεσ Εκκζςεισ Αναφοράσ Προόδου (ProgressReports). 

4. Ζγγραφα προσ τθ Διαχειριςτικι Αρχι. 

5. Αιτιματα τροποποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου. 

6. Αιτιματα τροποποίθςθσ του χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου. 

7. Σελικι Ζκκεςθ Αναφοράσ Προόδου (FinalProgressReport). 

8. Απολογιςτικι Ζκκεςθ Πεπραγμζνων. Τποβάλλεται με τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου 

και περιλαμβάνει ςωρευτικά ςτοιχεία για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του 

υμβοφλου. 

Β. Τπθρεςίεσ Τποςτιριξθσ τθσ ΟΔΕ του Ε.Β.Ε.Ρ. ςτθν Οικονομικι Διαχείριςθ του 

Ζργου: 

 υμβουλευτικι υποςτιριξθ για τθ διαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ, τθσ 

κανονικότθτασ, τθσ επιλεξιμότθτασ και τθσ λογιςτικισ καταχϊριςθσ των δαπανϊν 

και τιρθςθσ των προβλεπόμενων περί ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων προβολισ 

και δθμοςιότθτασ, κτλ. 

 υμβουλευτικι υποςτιριξθ για τθ βζλτιςτθ διαχείριςθ του προχπολογιςμοφ του 

Ζργου, προκειμζνου να επιτευχκεί θ μζγιςτθ απορόφθςθ των διατικζμενων 
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κονδυλίων, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ 

(ApplicationForm)του Ζργου. 

 Παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του οικονομικοφ αντικειμζνου του 

Ζργου, μζςω τθσ τιρθςθσ ειδικοφ αρχείου παρακολοφκθςθσ (monitoringtool), το 

οποίο αποτυπϊνει τον βακμό υλοποίθςθσ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ και 

τισ αποκλίςεισ, τισ δαπάνεσ που ζχουν υλοποιθκεί και επαλθκευτεί, τισ 

προβλζψεισ δαπανϊν, κτλ. 

 Τπολογιςμόσ των μθνιαίων κατανομϊν τθσ δαπάνθσ του προςωπικοφ ςε όλθ τθ 

διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου. 

 υμπλιρωςθ μθνιαίων φφλλων χρονοχρζωςθσ (timesheets) για κάκε μζλοσ τθσ 

Ομάδασ Ζργου (μόνιμο προςωπικό) του Ε.Β.Ε.Ρ., κακϊσ και των ςχετικϊν 

εκκζςεων αναφορικά με το επιτελοφμενο ζργο. 

 Οργάνωςθ, προετοιμαςία, τεκμθρίωςθ και υποβολι τυχόν αιτθμάτων 

τροποποίθςθσ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ. 

 Οργάνωςθ, προετοιμαςία, τεκμθρίωςθ και υποβολι πιςτοποίθςθσ των δαπανϊν 

μζςω τθσ καταχϊριςθσ των απαραίτθτων ςτοιχείων ςτο ΟΠ. 

 Τποςτιριξθ τθσ ΟΔΕ ςτθ διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ και ομαλι ειςροι των 

χρθματοδοτιςεων του Ζργου. 

 Τποςτιριξθ τθσ ΟΔΕ ςτθν επαλικευςθ (validation) των δαπανϊν από τθν Αρχι 

Πλθρωμισ και τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ επαλικευςθσ. 

 Προετοιμαςία, ςφνταξθ και αποςτολι φακζλου ςτοιχείων δαπανϊν ςτθν Αρχι 

Πλθρωμισ. 

 Επικοινωνία και ςυνεργαςία με τθν Αρχι Πλθρωμισ για κζματα καταχϊριςθσ και 

επαλικευςθσ δαπανϊν και αποςτολι επιπλζον ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ, εφόςον 

ηθτθκοφν. 

 Εξαςφάλιςθ τθσ επαλικευςθσ των δαπανϊν που πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο 

υλοποίθςθσ του Ζργου από τον επαλθκευτι ελεγκτι. 

 φνταξθ των απαραίτθτων εκκζςεων προόδου που ςυνοδεφουν τισ δαπάνεσ προσ 

τθ Διαχειριςτικι Αρχι. 

 Φροντίδα για τθν ζγκαιρθ και πλιρθ μεταφορά τθσ ςυνειςφοράσ τθσ ςυμμετοχισ 

του Σαμείου ςτον Δικαιοφχο. 

Παραδοτζα WP1/Β: 

1. Ειδικό αρχείο παρακολοφκθςθσ (monitoringtool) των δαπανϊν του Ζργου. 

2. Μθνιαία φφλλα χρονοχρζωςθσ (timesheets) για τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του 
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Ε.Β.Ε.Ρ. 

3. Εξαμθνιαίεσ Οικονομικζσ Εκκζςεισ Προόδου (FinancialReports). 

4. Πίνακεσδαπανϊν προσ τθ Διαχειριςτικι Αρχι. 

5. Αιτιματα τροποποίθςθσ του οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου. 

6. Σελικι Οικονομικι Ζκκεςθ (FinalfinancialReport). 

Γ. Τπθρεςίεσ Τποςτιριξθσ τθσ ΟΔΕ ςτθ διοργάνωςθ των Σεχνικών υναντιςεων του 

Ζργου: 

 φνταξθ τθσ ατηζντασ των ςυναντιςεων. 

 Παρουςίαςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου. 

 Τποςτιριξθ τθσ οργάνωςθσ των τεχνικϊν ςυναντιςεων. 

 υγγραφι των Πρακτικϊν των ςυναντιςεων. 

Παραδοτζα WP1/Γ: 

1. Ηλεκτρονικι αλλθλογραφία με Επικεφαλισ Εταίρο, Εταίρουσκαι Διαχειριςτικι 

Αρχι. 

2. Ατηζντα ςυναντιςεων. 

3. Κείμενα παρουςιάςεων τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ 

αντικειμζνου. 

4. Πρακτικά υναντιςεων. 

Δ. Λοιπζσ Τπθρεςίεσ Τποςτιριξθσ: 

 Τποβολι ειδικϊν εκκζςεων/ ειςθγιςεων για τθν ενθμζρωςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ αναφορικά με κάκε κίνδυνο/ πρόβλθμα που πικανά να ανακφψει κατά τθν 

υλοποίθςθ του Ζργου, κακϊσ και για οποιοδιποτε ηιτθμα κρίνεται ςκόπιμο και 

αναγκαίο να αναφερκεί εγγράφωσ ςτα αρμόδια ςτελζχθ του Ε.Β.Ε.Ρ. 

WP2: Communication&Dissemination 

 Παραδοτζο 2.1.1: τρατθγικι Επικοινωνίασ και Διάχυςθστου Ζργου SeeG 

(Deliverable 2.1.1: SeeG'sCommunication&DisseminationStrategy):  

Τπθρεςίεσ Ανάπτυξθσ τθστρατθγικισ Επικοινωνίασ και Διάχυςθσ του Ζργου: 

Θα εκπονθκεί το χζδιο τρατθγικισ Επικοινωνίασ και Διάχυςθσ του Ζργου που κα 

αποτελεί ζναν οδθγό που κα υιοκετθκεί από όλουσ τουσ εταίρουσ του Ζργου και βάςει 

του οποίου κα δρομολογθκεί θ επίτευξθ των επικοινωνιακϊν ςτόχων του Ζργου. Σο 
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χζδιο, κατ’ ελάχιςτο, πρζπει να: 

 περιγράφει το πλαίςιο των ενεργειϊν επικοινωνίασ του Ζργου καινα αποτυπϊνει 

τουσ επικοινωνιακοφσγενικοφσ και ειδικοφσ ςτόχουσ του, 

 καταδεικνφει το κοινό ςτο οποίο απευκφνεται, τον τρόπο διεξαγωγισ των 

ενεργειϊν ενθμζρωςθσ του κοινοφ και τθν επικοινωνιακι ταυτότθτά του, 

 αναλφει τισ δράςεισ και τα εργαλεία επικοινωνίασ και διάχυςθσ τθσ πλθροφορίασ, 

κακϊσ και τθν προτεινόμενθ μεκοδολογία δικτφωςθσ, 

 παρακζτει τα παραδοτζα και τουσ δείκτεσ παρακολοφκθςθσ τθσ απόδοςθσ του 

Ζργου, 

 περιλαμβάνει τουσ ανκρϊπινουσ και οικονομικοφσ πόρουσ που κα απαιτθκοφν 

για τθν υλοποίθςι του.  

Παραδοτζα WP2: 

 χζδιο τρατθγικισ Επικοινωνίασ και Διάχυςθσ του ΖργουSeeG. 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των υπθρεςιϊν και για τα δφο WPανζρχεται ςτα 

6.200,00€,ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. και κατανζμεται ωσ ακολοφκωσ: 
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WP/ DELIVERABLES ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ/ WP ΚΟΣΟ, € 

WP1 

1.1.2: Διαχείριςθ και υντονιςμόσ Ζργου 

5.000,00 

Α. Τπθρεςίεσ 
Τποςτιριξθσ ςτθ 
Διαχείριςθ, τθν 
Παρακολοφκθςθ 
και τον 
υντονιςμό του 
Ζργου 

Σριμθνιαίεσ Εκκζςεισ Πεπραγμζνων. 

Ηλεκτρονικι αλλθλογραφία. 

Εξαμθνιαίεσ Εκκζςεισ Αναφοράσ Προόδου. 

Ζγγραφα προσ τθ Διαχειριςτικι Αρχι. 

Αιτιματα τροποποίθςθσ του φυςικοφ 
αντικειμζνου του Ζργου. 

Αιτιματα τροποποίθςθσ του 
χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου. 

Σελικι Ζκκεςθ Αναφοράσ. 

Απολογιςτικι Ζκκεςθ Πεπραγμζνων. 

Β. Τπθρεςίεσ 
Τποςτιριξθσ ςτθν 
Οικονομικι 
Διαχείριςθ του 
Ζργου 

Ειδικό αρχείο παρακολοφκθςθσ των δαπανϊν 
του Ζργου. 

Μθνιαία φφλλα χρονοχρζωςθσ (timesheets). 

Εξαμθνιαίεσ Οικονομικζσ Εκκζςεισ Προόδου. 

Πίνακεσδαπανϊν προσ τθ Διαχειριςτικι Αρχι. 

Αιτιματα τροποποίθςθσ του οικονομικοφ 
αντικειμζνου του Ζργου. 

Σελικι Οικονομικι Ζκκεςθ. 

Γ. Τπθρεςίεσ 
Τποςτιριξθσ ςτθ 
διοργάνωςθ των 
Σεχνικϊν 
υναντιςεων  

Ηλεκτρονικι αλλθλογραφία. 

Ατηζντα ςυναντιςεων. 

Κείμενα παρουςιάςεων. 

Πρακτικά υναντιςεων. 

WP2 

Παραδοτζο 2.1.1: τρατθγικι Επικοινωνίασ και Διάχυςθστου 
Ζργου 

1.200,00 

Τπθρεςίεσ 
Ανάπτυξθσ τθσ 
τρατθγικισ 
Επικοινωνίασ και 
Διάχυςθσ του 
Ζργου 

χζδιο τρατθγικισ Επικοινωνίασ και Διάχυςθσ 

ΤΝΟΛΟ 6.200,00 
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4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

WP1: Διαχείριςθ και υντονιςμόσ του Ζργου 

Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ 

και όχι πζραν του διμινου από τθ υμβατικι λιξθ του Ζργου, ιτοι 25/04/2023. 

WP2: τρατθγικι Επικοινωνίασ και Διάχυςθσ του Ζργου 

Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ ορίηεται ςτον ζναν (1) μινα από τθν 

υπογραφι τθσ φμβαςθσ. 

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ/ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΚΑΙ 
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ 

Σο Ε.Β.Ε.Ρ. κα παρακολουκεί τθ ςυνολικι πορεία υλοποίθςθσ του Ζργου και κα παρζχει 

ςτουσ Ανάδοχουσ κάκε είδουσ πλθροφορία και ςτοιχεία που τυχόν ηθτθκοφν, κακϊσ και κα 

υποβοθκά τθν προϊκθςθ των εργαςιϊν, ςε κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του. 

Οι Ανάδοχοι κα αναλάβουν τθν υλοποίθςθ του Ζργου ςφμφωνα με τουσ όρουσ που 

προβλζπονται από το Ζργο και ςφμφωνα με το αναφερόμενο χρονοδιάγραμμα. 

Επιπλζον, οι Ανάδοχοι κα ςυμμορφϊνονται πλιρωσ προσ τισ υποδείξεισ (οδθγοφσ 

εφαρμογισ, εργαλεία, ςυςτιματα, Applicationform, JustificationofBudget, κτλ.) όλων των 

αρμόδιων φορζων για τθν υλοποίθςθ ζργων που χρθματοδοτοφνται από το Διαςυνοριακό 

πρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ INTERREGV-AGREECE - BULGARIA 2014-

2020, κακϊσ και των προδιαγραφϊν που κα οριςτοφν από το υντονιςτι εταίρο και το 

εταιρικό ςχιμα κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου. 

Σζλοσ, οι Ανάδοχοι κα λαμβάνουν υπόψθ τισ γραπτζσ υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

και κα τισ ακολουκοφν κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου.  

6. ΟΡΓΑΝΩΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ 

Για το ΠΕ1, Ο ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να δθμιουργιςει με δικι του ευκφνθ, και 

χρθςιμοποιϊντασ τθν εμπειρία του, τθν κατάλλθλθ Ομάδα Ζργου που απαιτείται για τθν 

επιτυχι υλοποίθςθ του ζργου.  

υγκεκριμζνα, θ οργανωτικι δομι τθσ ομάδασ ζργου του υποψιφιου αναδόχου πρζπει να 

διαςφαλίηει τθν αποδοτικι ςυνεργαςία του με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, τον αποτελεςματικό ςυντονιςμό και τθν αποδοτικι ςυνεργαςία των μελϊν τθσ 

ομάδασ ζργου και να περιγράφει με ςαφινεια όλουσ τουσ απαιτοφμενουσ ρόλουσ και 

ευκφνεσ.  

Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να: 
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 Ορίςει Τπεφκυνο Ζργου και επικοινωνίασ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, ο οποίοσ κα 

θγείται τθσ Ομάδασ Ζργου και κα εκπροςωπεί τον Ανάδοχο ζναντι τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. 

 Ορίςει τθ δομι και διαμόρφωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου και το ακριβζσ αντικείμενο του 

κάκε ςτελζχουσ τθσ. 

 Τποβάλλει λίςτα ςτελεχϊν που κα αποτελζςουν τθν Ομάδα Ζργου του Αναδόχου 

παρουςιάηοντασ μαηί με τα ςτελζχθ-μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου και τυχόν 

υπεργολάβουσ (Νομικά Πρόςωπα) που ενδεχομζνωσ να χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων τμθμάτων του ζργου.  

ΗΜΕΙΩΗ: Σα κόςτθ διαμονισ, διατροφισ, αςφάλιςθσ, ταξιδιϊν εςωτερικοφ και 

εξωτερικοφ, κακϊσ και κάκε παρεμφερζσ κόςτοσ και ζξοδο για τθν προςικουςα εκτζλεςθ 

των εργαςιϊν του ζργου βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο. Σα κόςτθ αυτά, κακϊσ και 

κάκε πικανό ζξοδο για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κα πρζπει να ενςωματωκοφν ςτθν 

προςφερόμενθ τιμι, κατά τθ ςφνταξθ τθσ οικονομικισ του προςφοράσ. 

7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβι των εργαςιϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, όπωσ 

τροποποιικθκε με τουσ Ν. 4605/2019, Ν. 4608/2019, Ν. 4609/2019, 4782/2021 και ιςχφει. 
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Β. ΜΕΡΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Βάςει του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του Ζργου, οι προσ ανάκεςθ υπθρεςίεσ ζχουν 

κοςτολογθκεί ωσ ακολοφκωσ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ 

Πακζτο Εργαςίασ Παραδοτζο ΠΟΟ (με ΦΠΑ), € 

WP1: Project Management  
Παραδοτζο 1.1.2:Project 
management 

5.000,00 

WP2: Communication & 
Dissemination 

Παραδοτζο 2.1.1: Dissemination & 
Communication Strategy 

1.200,00 

Η Οικονομικι Προςφορά υποβάλλεται με τθ ςυμπλιρωςθ των κατωτζρω δφο πινάκων 

Οικονομικισ Προςφοράσ. 

Πίνακασ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ 

Πακζτο Εργαςίασ Παραδοτζο 
ΠΟΟ (χωρίσ 

ΦΠΑ), € 
ΦΠΑ, € 

ΠΟΟ (με 

ΦΠΑ), € 

WP1: Project Management 

& Coordination 

Παραδοτζο 1.1.2  
   

WP2: Communication & 
Dissemination 

Παραδοτζο 2.1.1    

 

Πίνακαρ 2: ςνολική Οικονομική Πποζθοπά Αναδόσος 

ΣΕΛΙΚΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ Απιθμηηικώρ Ολογπάθωρ 

Τεθζηή ηζιή πςνίξ ΦΠΑ ΕΥΡΩ   

Ακαθμβμύκ ΦΠΑ  ΕΥΡΩ   

Τεθζηή ηζιή ιε ΦΠΑ ΕΥΡΩ   
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Η μζημκμιζηή πνμζθμνά οπμβνάθεηαζ από ημκ Νόιζιμ Εηπνόζςπμ ηδξ επζπείνδζδξ ή άθθμ 

ελμοζζμδμηδιέκμ άημιμ, ή από ημ δζαπεζνζζηή, ή ζε πενίπηςζδ Έκςζδξ/ Κμζκμπναλίαξ από ημ 

κόιζιμ εηπνόζςπμ, μ μπμίμξ μνίγεηαζ από όθα ηα ιέθδ ηδξ Έκςζδξ/ Κμζκμπναλίαξ.  

Επζζδιαίκεηαζ, όηζ Φόνμζ, ΦΠΑ, ηναηήζεζξ οπέν ηνίηςκ, ηάεε άθθδ κμιζηή επζαάνοκζδ, ςξ ηαζ 

ηάεε άθθδ δαπάκδ ιδ νδηά ηαεμνζγόιεκδ από ηδκ πανμύζα, επζαανύκμοκ ημκ Ακάδμπμ ηαζ εα 

πνέπεζ κα έπμοκ ζοκοπμθμβζζεεί ζηδκ πνμζθμνά ημο δζαβςκζγόιεκμο. Οζ πνμζθμνέξ 

δεζιεύμοκ ημοξ δζαβςκζγόιεκμοξ βζα έλζ (6) ιήκεξ από ηδκ επόιεκδ ενβάζζιδ ηδξ δζεκένβεζαξ 

ημο δζαβςκζζιμύ. 

Οζημκμιζηή πνμζθμνά ιεβαθύηενδ ηδξ πνμΰπμθμβζγόιεκδξ δαπάκδξ δεκ βίκεηαζ δεηηή ηαζ 

επζθένεζ αοηόιαηα ηδκ απόννζρδ ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ ημκ απμηθεζζιό ημο δζαβςκζγόιεκμο. 
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Γ. ΜΕΡΟ: ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

Ζργο: «Empowering businesses Seeking Growth» («Ενδυνάμωςθ 
επιχειριςεων ςτθν Αναηιτθςθ Αναπτυξιακών Προοπτικών») 

1. Τπθρεςίεσ Σεχνικοφ υμβοφλουγια τθν Τλοποίθςθτου ΠΕ1 
«Διαχείριςθκαι υντονιςμόσΖργου»  

2. Τπθρεςίεσυμβοφλου Επικοινωνίασ για τθν Τλοποίθςθτου ΠΕ2 
«τρατθγικι Επικοινωνίασ και Διάχυςθσ» 

Προχπολογιςμόσ 1: 5.000,00€, ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 

Προχπολογιςμόσ 2: 1.200,00€, ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 

Κ.Α.Ε.:9499ια 

C.P.V: 79411000-8 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΙΧΤΟΤΕ  ΔΙΑΣΑΞΕΙ  

1. Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2. Ν. 4782/2021 «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ το μείσ 

τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και 

τθν υγεία». 

3. Π.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 

145/τ.Α’/05.08.2016). 

4. Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεφχοσ Α) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 

4046/2012,4093/2012 και 4127/2013». 

5. Ν.3861 (ΦΕΚ 11/τ.Α’/13.07.2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 

ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν,διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 

οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ. 

6. Ν.4270/2014(Φ.Ε.Κ.143 Α/2014), «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».  
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7. Ν.2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ 

ιςχφει. 

8. Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ.204 τ.Α’/15.09.2011) «φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων-

Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)- 

Πτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ»,όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει. 

9. Σθσ με αρ. 57654/23.05.2017 Τπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1781) «Ρφκμιςθ ειδικότερων 

κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 

Δθμοςίωνυμβάςεων του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 

10. Σων ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ,των λοιπϊν 

διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά 

τεφχθ τθσ παροφςασ,κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του 

αςφαλιςτικοφ,εργατικοφ,κοινωνικοφ,περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που 

διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,ζςτω και αν δεν 

αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Οι Ανάδοχοι υποχρεοφνται να ζχουν υπογράψει τθν φμβαςθ εντόσ δζκα (10) θμερϊν από 

τθν κοινοποίθςθ ςε αυτοφσ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ. Ειδικότερα: 

Η φμβαςθ του Αναδόχου για τισ υπθρεςίεσ του WP1: Διαχείριςθ και υντονιςμόσ του 

Ζργου ζχει διάρκεια από τθν υπογραφι τθσ και όχι πέπαν του διμήνου από τη 

Συμβατική λήξη του Έπγου, ήτοι 25/06/2023. 

Η φμβαςθ του Αναδόχου για τισ υπθρεςίεσ του WP2: τρατθγικι Επικοινωνίασ και 

Διάχυςθσ του Ζργουζχει διάρκεια ενόσ (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, κακϊσ και Κοινοπραξίεσ ι Ενϊςεισ 

φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων, με αποδεδειγμζνθ ικανότθτα εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν, 

όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο Άρκρο 4. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Για τθ ςυμμετοχι τουσ οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να πλθροφν υποχρεωτικά τισ ελάχιςτεσ 

προχποκζςεισ που αφοροφν τισ τεχνικζσ και επαγγελματικζσ τουσ ικανότθτεσ. 

Ο Σεχνικόσ φμβουλοσ υποχρεοφται να: 
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 Διακζτει κατάλλθλθ οργάνωςθ, δομι και μζςα προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ 

επιτυχισ και απρόςκοπτθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και θ ποιότθτα των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

 Ζχει υλοποιιςει κατά τθν τελευταία πενταετία τρία (3), τουλάχιςτον, 

ολοκλθρωμζνα ζργα με αντικείμενο τθν υποςτιριξθ διαχείριςθσ και 

παρακολοφκθςθσ πράξεων ςτο πλαίςιο Διαςυνοριακϊν Προγραμμάτων Εδαφικισ 

υνεργαςίασ INTERREG. 

 Διακζτει Ομάδα Ζργου με εμπειρία ςτα ςχετικά πεδία. 

 Διακζτει Πιςτοποιθτικό Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ ISO 9001:2015 για τισ παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ. 

Ο φμβουλοσ Επικοινωνίασ υποχρεοφται να: 

 Ζχει υλοποιιςει κατά τθν τελευταία τριετία ζνα (1), τουλάχιςτον, ολοκλθρωμζνο 

ζργο με αντικείμενο τθν υποςτιριξθ διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ πράξεων ςτο 

πλαίςιο Διαςυνοριακϊν Προγραμμάτων Εδαφικισ υνεργαςίασ INTERREG. 

 Ζχει εμπειρία ςε παρόμοιο αντικείμενο με αυτό που περιγράφεται ςτθν Σεχνικι 

Ζκκεςθ. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι προςφζροντεσ πρζπει να προςκομίςουν τα εξισ δικαιολογθτικά επί ποινι αποκλειςμοφ: 

1. Οικονομικι προςφορά, θ οποία κα είναι ςυνταγμζνθ με τθν ίδια αρίκμθςθ και ςειρά 

όπωσ ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. 

2. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν1599/1986 που να δθλϊνεται ότι: Ζλαβαν γνϊςθ των όρων 

τθσ παροφςασ Σεχνικισ Ζκκεςθσ, τουσ οποίουσ και αποδζχονται πλιρωσ, οι εργαςίεσ 

κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τθν παροφςα Ζκκεςθ και οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα 

παραμείνουν ςτακερζσ μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Πιςτοποιθτικό τελευταίου εξαμινου αρμόδιασ αρχισ για τθν εγγραφι τουσ ςε ζνα 

εμπορικό ι επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του 

(οικείο επιμελθτιριο ι ιςοδφναμθσ επαγγελματικισ οργάνωςθσ. 

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986, ςτθν οποία οι προςφζροντεσ κα δθλϊνουν όλουσ 

τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλουν να καταβάλλουν 

ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτφσ προςωπικό τόςο για κφρια, όςο και για 

επικουρικι αςφάλιςθ. 

5. Πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ (όλων των οργανιςμϊν αςφάλιςθσ που δθλϊνουν ςτθν 

υπεφκυνθ διλωςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου) από τα οποία προκφπτει ότι οι 

προςφζροντεσ είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ). Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να προκφπτει ςαφϊσ 
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θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά να 

είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν. 

6. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι οι προςφζροντεσ είναι 

ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ καταβολισ φόρων. Σο παραπάνω πιςτοποιθτικό 

χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ τθν θμερομθνία υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν. 

7. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ –μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, 

από το οποίο προκφπτει ότι δεν προκφπτουν λόγοι αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν 

παρ.1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. Σο απόςπαςμα αυτό πρζπει να εκδοκεί το 

πολφ ςε ζξι (6) μινεσ  πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν. 

Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά ιδίωσ:  

α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ 

περιπτϊςεισ ανϊνυμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα 

μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, γ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ οι νόμιμοι εκπρόςωποι 

αυτοφ. δ) ε περίπτωςθ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων θ ανωτζρω υποχρζωςθ 

αφορά ςτα φυςικά πρόςωπα που ζχουν τισ αντίςτοιχεσ ιδιότθτεσ κατά τθ νομοκεςία 

που διζπονται. Εάν από το υποβλθκζν ποινικό μθτρϊο δεν προκφπτει το είδοσ του 

αδικιματοσ για το οποίο καταδικάςτθκε κα πρζπει να επιςυνάπτονται και οι 

καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

8. Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ των προςφζροντων ι των υποψθφίων νομικϊν 

προςϊπων. Εδϊ προςκομίηονται τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα 

ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ πχ. καταςτατικά, πιςτοποιθτικά 

μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κτλ., 

ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηόμενου ι τα οικεία κατά περίπτωςθ 

ζγγραφα κατά το δίκαιο του κράτουσ τθσ εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ). Από τα 

ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του νομικοφ προςϊπου, 

όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που 

δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρεία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ, κτλ.). 

Εάν από τα ανωτζρω καταςτατικά και τα λοιπά ςτοιχεία δεν προκφπτουν ευκζωσ τα 

πρόςωπα που εκπροςωποφν τθν εταιρεία και τθ δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, 

πρζπει να προςκομίηονται τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ τθσ 

εταιρείασ ςτθν εν λόγω απευκείασ ανάκεςθ.  
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ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται από τουσ προςφζροντεσ (ςε περίπτωςθ νομικοφ 

προςϊπου από τον νόμιμο εκπρόςωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ.Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά,για κάκε οικονομικό φορζα 

που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.Κατά τα λοιπά (όςον αφορά το τφπο των δικαιολογθτικϊν ) 

ιςχφει ο Ν.4250/2014 αναφορικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ 

πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

διευκρινίηονται δε ςχετικά τα εξισ: 

 Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, 

που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περ.α’ τθσ παρ.2 άρκρ.1 του 

Ν.4250/2014.θμειωτζο ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν περιλαμβάνει τα 

ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (πχ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, κοκ.)για τα οποία 

ςυνεχίηει ναυφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ επικυρωμζνων αντιγράφων. 

 Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δθμοςίων εγγράφων: Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ 

αρχζσ,υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι 

τθσ χϊρασ αυτισ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 36 παρ.2β’ του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν.4194/2013).θμειϊνεται ότι δεν κίγονται 

και εξακολουκοφν να ιςχφουν οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με 

ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILE),οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ 

τθσ χϊρασ (φμβαςθ τθσ Χάγθσ)ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ. 

 Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων,τα οποία ζχουν επικυρωκεί από 

δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρ.36 παρ.2 β’ του Κϊδικα Δικθγόρων 

(Ν.4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 

εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α’ τθσ παρ.2 του 

άρκρ.1 τουΝ.4250/2014. 

 Πρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 

και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν 

εγγράφων,εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 

ΑΡΘΡΟ 6ο:ΕΚΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

Η ζκπτωςθ των αναδόχων και τυχόν ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται ςφμφωνα με το Ν. 

4412/2016 όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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Κριτιριο κατακφρωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 86 του Ν.4412/2016,αποτελεί θ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά που κα προςδιοριςτεί αποκλειςτικά βάςει 

τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) ςε κάκε υπθρεςία. Η τιμι προςφοράσ δε μπορεί να υπερβαίνει τον 

ενδεικτικό προχπολογιςμό. Η ανάκεςθ κα γίνει απευκείασ ςε προμθκευτι/ζσ τθσ επιλογισ 

του Επιμελθτθρίου Ροδόπθσ,ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ.1 ςτοιχείο 31 και το άρκρο 118 

του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων,Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΙΜΩΝ 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φμβαςθσ θ τιμι τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ του Αναδόχου κα 

παραμείνει ςτακερι και δεν υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία. 

ΑΡΘΡΟ 8ο:ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

τουσ ανάδοχουσ καταβάλλεται το αντίςτοιχο ςυμβατικό ποςό τθσ πραγματοποιθκείςασ 

εργαςίασ με βάςθ τθν οικονομικι προςφορά τουσ. 

Η καταβολι τθσ κακοριςμζνθσ, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ του ΠΕ1, αμοιβισ κα γίνεται 

τμθματικά, μετά τθν παραλαβι των παραδοτζων, ενϊ θ καταβολι τθσ αμοιβισ για τισ 

υπθρεςίεσ του ΠΕ2 κα γίνει εφάπαξ, αφοφ ζχουν ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ παράδοςθσ – 

παραλαβισ, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που 

προβλζπομται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

ΑΡΘΡΟ 9ο:ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ/ΩΝ 

Οι υποχρεϊςεισ των αναδόχωνπεριγράφονται αναλυτικά ςτθν παροφςα Σεχνικι Ζκκεςθ. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

φμφωνα με το άρκρο 72 του Ν.4412/2016 (Εγγυιςεισ), για υμβάςεισ ίςθσ ι κατϊτερθσ 

αξίασ των είκοςι χιλιάδων (20.000,00) ευρϊ δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 11ο:ΕΚΣΕΛΕΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η εκτζλεςθ και παραλαβι των υπθρεςιϊν κα γίνει ςφμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ 

υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΦΟΡΟΙ – ΣΕΛΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ 

Οι ανάδοχοι υπόκεινται ςε όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ που ιςχφουν, εκτόσ από 

τον ΦΠΑ που βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
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Κατά τθν εκτζλεςθ Δθμοςίων ςυμβάςεων εφαρμόηονται:  

α) οι διατάξεισ Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,  

β) οι όροι τθσ φμβαςθσ και τθσ Σεχνικισ Ζκκεςθσ και  

γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ ςφμφωνα με το άρκρο 129 του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 

147/τ.Α’/08.08.2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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ΕΡΓΟ:  

Τπηρεςίεσ υμβοφλου Επικοινωνίασ για την υλοποίηςη του ΠΕ2: «τρατηγική 
Επικοινωνίασ και Διάχυςησ» του Ζργου «SeeG» του Προγράμματοσ υνεργαςίασ InterregV-
A Ελλάδα - Βουλγαρία 

ΠροχπολογιςμόσΤπηρεςιών: 1.200,00 ΕΤΡΩ 

Κ.Α.Ε.:9499ια 

C.P.V: 79411000-8 

Προχπολογιςμόσ Οικονομικήσ Προςφοράσ 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

ΣΟΠΟ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΦΡΑΓΙΔΑ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

Πακζτο Εργαςίασ Παραδοτζο 
Ποςό 

χωρίσ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 
24% 

Ποςό 
με ΦΠΑ 

ΠΕ 2  
Δημοςιότητα 
και Διάχυςη 

2.1.1. 
Τπηρεςίεσ Ανάπτυξησ τησ τρατηγικήσ 
Επικοινωνίασ και Διάχυςησ του Ζργου 

   

φνολο Προςφοράσ (αριθμητικώσ) 
 

  

φνολο Προςφοράσ (ολογράφωσ)    
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