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ΞΟΝΣΔΗΟΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΩ 

ΓΗΑ ΡΝ ΦΝΟΔΑ: 

Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ & 

Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

Δκπνξίνπ (ΔΤΔΓ Eκπ.) 

 

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

 

 

 

ΑΞΝΦΑΠΖ 

 

 

ΘΔΚΑ:  Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ ζε Δπξψ, γηα ηελ Αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ 

Πξνεηνηκαζία δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

γηα ζχζηαζε ή /θαη επέθηαζε Δπηρεηξεκαηηθψλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ ή αιιηψο 

ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ (clusters) κε νξηδφληηεο ή/θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε 

έκθαζε ζην εκπφξην 

 

 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο  θαη απνθάζεηο φπσο ηζρχνπλ : 

1.1. Σνπ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ 19/Α/95) «Πξνκήζεηα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2323/95 (ΦΔΚ 145/Α/95) 

«Τπαίζξην Δκπφξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο». 

1.2. Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξα 81-84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ 

ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε 

ηνλ Ν3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α/10). 

1.3. Σνπ Ν.3614/2007[ΦΔΚ Α΄267/3-12-2007] «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

1.4. Σνπ Ν.3840/2010 [ΦΔΚ 53/Α/31-3-2010] «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013» 

1.5. Σνπ N.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.6. Σνπ Π.Γ. 397/88 (Φ.Δ.Κ. 185/Α/88) Πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη 

ηηο επ’ απηνχ ηξνπνπνηήζεηο. 
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1.7. Σνπ Π.Γ. 27/96 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/96 ) «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Σνπξηζκνχ, 

Βηνκεραλίαο , Δλέξγεηαο – Σερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 122/17-3-04 (ΦΔΚ 85/Α/17-3-04)». 

1.8. Σνπ Π.Γ. 59/96 (Φ.Δ.Κ. 51/Α/96) «χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηεο». 

1.9. Σνπ Π.Γ. 4/2002 (ΦΔΚ 3/Α/14-01-2002) «Δθηέιεζε ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο- 

ζηήξημεο θαη δηαρείξηζε ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ» 

1.10. Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά 

φξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/2005). 

1.11. Σνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ.150/Α/10-07-07) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ», 

ζπκπιεξσκαηηθψο, φπσο εηδηθφηεξα  νξίδεηαη ζηελ παξνχζα απφθαζε. 

1.12. Σνπ Π.Γ. 65/2011 [ΦΔΚ 147/Α/27-06-2011] «… ζπγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη 

Αιηείαο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο…». 

1.13. Σνπ Π.Γ. 66/2011 [ΦΔΚ 148/Α/27-06-2011] «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 

Τπνπξγψλ & Τθππνπξγψλ». 

1.14. Σελ ππ’ αξηζ. 14053/ΔΤ/1749 [ΦΔΚ 540/Β/27-03-2008] «Τπνπξγηθή απφθαζε 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ’ αξηζ. 

43804/ΔΤΘΤ/2041/17-09-2009 θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 28020/ΔΤΘΤ/1212/30-06-2010 

Τπνπξγηθή απφθαζε. 

1.15. Σελ κε αξηζ. Πξση. 31168/ΔΤΑΑΠ 175/08.07.2008 Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ησλ εηήζησλ Πξνγξακκάησλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο 

Δθαξκνγήο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο θαη έγθξηζή ηνπο (ΦΔΚ 1441/Β/2008) 

1.16. Σελ κε αξηζκ. Β1−4977 (ΦΔΚ 1540/Β/4-8-2008) θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο πεξί «χζηαζεο θαη 

νξγάλσζεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Δηδηθή Τπεξεζία 

πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο 

ηνπ Δκπνξίνπ θαη ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

κε 210/2011 (ΦΔΚ 844/Β/16-5-2011). 

1.17. Σελ κε αξηζ. Πξση. Β1-7410/27-11-2009 Κνηλήο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη 

ηεο Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, πεξί δηνξηζκνχ ηνπ 

ηέθαλνπ Κνκλελνχ ηνπ  Υαξαιάκπνπο, ζηε ζέζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Δκπνξίνπ. 

1.18. Σελ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Αξ.35130/739 (ΦΔΚ Β’ 1291/11-08-2010) πεξί αχμεζεο 

ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν.2362/95 γηα ηελ ζχλαςε 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ε 

εθηέιεζε έξγσλ.  

1.19. Σελ κε αξηζ. Πξση. 51540/ΔΤΑΑΠ 3628/12.11.2010 Απφθαζε Τθππνπξγνχ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ησλ Πξνγξακκάησλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο Δθαξκνγήο 

θαη ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο θαη έγθξηζή ηνπο (ΦΔΚ 1856/Β/2010) 

1.20. Σελ κε Αξ. Πξση. Β3-126/10 (ΦΔΚ 1151/Α/2010) απφθαζεο «Δμνπζηνδφηεζε γηα ηελ 

ππνγξαθή εγγξάθσλ  «Με εληνιή Τθππνπξγνχ» ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ … 

ζηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο …ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δκπνξίνπ…»  

1.21. Σελ κε αξηζκ. 2667/08-07-2011 απφθαζε Πξσζππνπξγνχ (ΦΔΚ 1603/Β/11-07-2011) 

πεξί Αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο Αζαλάζην Μσξαΐηε 
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1.22. Σελ κε αξηζκ. Τ-352/08-07-2011 απφθαζε Πξσζππνπξγνχ (ΦΔΚ 1603/Β/11-07-

2011) πεξί θαζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο σθξάηε Ξπλίδε. 

 

 

2. Σα έγγξαθα :  

2.1. Σελ πξφζθιεζε 28, κε αξηζκφ πξση. 9288/347/Α2/30-07-200, ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα». 

2.2. Σελ απφθαζε αξ. πξση. 4057/794/Α2/01-08-2011 ηεο Δ.Τ.Γ. ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» γηα ηελ έληαμε ηεο 

πξάμεο «Τπνζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ» 

2.3. Σελ κε α.π. 197/01-08-2011 ζεψξεζε ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο αλσηέξσ 

Πξάμεο, απφ ηελ Σερληθή Γηεχζπλζε ηεο Γελ. Γ/λζεο Κξαη. Πξνκεζεηψλ. 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ  

 

Δγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ 

Πξνεηνηκαζία δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα 

ζχζηαζε ή /θαη επέθηαζε Δπηρεηξεκαηηθψλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ ή αιιηψο ζπζηάδσλ 

επηρεηξήζεσλ (clusters) κε νξηδφληηεο ή/θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε έκθαζε ζην εκπφξην. 

 

Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ζαξάληα ελληά ρηιηάδσλ επξψ (49.000) 

πιένλ ηνπ αλαινγνχληα ΦΠΑ (23/%), πνζνχ έληεθα ρηιηάδσλ θαη δηαθνζίσλ εβδνκήληα 

επξψλ (11.270), δειαδή ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ εμήληα ρηιηάδσλ θαη δηαθνζίσλ 

εβδνκήληα επξψλ (60.270). 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 08/09/2011 εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα 12:00 ζην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο / Γελ. Γξακκαηεία Δκπνξίνπ / 

ΔΤΔΓ Δκπ., Πιαηεία Κάληγγνο, Σ.Κ. 10181, Αζήλα (Γξαθείν 1, Ιζφγεην, είζνδνο απφ Οδφ 

Κάληγγνο), θαη φζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ 

γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε ην 

αξγφηεξν κέρξη ηελ 07/09/2011 εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 14:00. 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληαο ηνλ 

απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, ζην θηίξην ηνπ 

Τπ.Α.Α.Ν. (Πιαηεία Κάληγγνο, - Γξαθείν 436, ΣΚ. 101 81, Αζήλα) ή απνζηέιινληαο ηνλ 

ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή Courier ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. ηελ πεξίπησζε ηεο 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ην Τπ.Α.Α.Ν. / ΔΤΔΓ Δκπ. νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη 

ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 

α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. 

β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

γ) ζπλεηαηξηζκνί 

δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ 
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Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη 

λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο 

κνξθήο θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Η ζπκκεηνρή ελφο κέινπο ηεο νκάδαο έξγνπ ζην δηαγσληζκφ, ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο δηαγσληδνκέλσλ, απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ φισλ ησλ 

ππνβαιιφκελσλ πξνζθνξψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ. 

 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη. 

 

Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζπλεκκέλα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ θαη ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζαο. 

 

Η πξνθήξπμε ηνπ παξφληνο ζα αλαξηεζεί ζηα sites ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο  

www://gge.gov.gr, ηεο ΔΤΔΓ Δκπ. http://eysed.gge.gov.gr ή/θαη ηεο ΔΤΓ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»  

www.antagonistikotita.gr 

 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ  

 

 

ΣΔΦΑΝΟ ΚΟΜΝΗΝΟ 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ: 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ………….. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β …………… ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ………….. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ………….. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΔΙ: 

- Γξαθ. Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο, θνπ Μ. Υξπζνρνΐδε 

- Γξαθ. Γελ. Γξακ. Δκπνξίνπ, θνπ η. Κνκλελνχ 

- Τπεχζπλνο Πξάμεο, θ. Δ. Σζηφπνπινο 

- Γεληθή Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο  

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

- Πξντζηακέλε Δ.Τ..Δ.Γ Δκπ. 

- Δ.Τ..Δ.Γ Δκπ., Μνλ Α & Γ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

 

Γηαγσληζκφο 

Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ ζε Δπξψ, γηα ηελ 

Αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ «Πξνεηνηκαζία δξάζεσλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ζχζηαζε ή /θαη επέθηαζε 

Δπηρεηξεκαηηθψλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ ή 

αιιηψο ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ (clusters) κε 

νξηδφληηεο ή/θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε έκθαζε ζην 

εκπφξην», κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

Υξφλνο ηζρχνο ζχκβαζεο Δλελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 60.270,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) 

Πξνυπνινγηζκφο πνπ 

βαξχλεη 

Π.Γ.Δ. , ΑΔ 058/8 

Κσδ. Α 2011Δ05880013 

Κσδηθφο ΟΠ 352872 

πγρξεκαηνδφηεζε 
Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

(ΔΣΠΑ) 

Γηάξθεηα ηζρχνο πξνζθνξψλ 
Δθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

Φφξνη  άξζξν 24,  Ν.2198/1994 

Υξφλνο παξάδνζεο ηεο 

Πξάμεο 

Δληφο ελελήληα (90) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο  

Σφπνο παξάδνζεο ηεο 

Πξάμεο 

Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ  

Πι. Κάληγγνο  Σ.Κ.: 10181 Αζήλα 

Παξαιαβή 
Σκεκαηηθή παξαιαβή, εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ 

παξάδνζε ησλ εθάζηνηε παξαδνηέσλ 

 

 

Η Πξάμε «Πξνεηνηκαζία δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ζχζηαζε ή /θαη επέθηαζε Δπηρεηξεκαηηθψλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ ή 

αιιηψο ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ (clusters) κε νξηδφληηεο ή/θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε 

έκθαζε ζην εκπφξην» ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), θαη έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα & 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα». 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα 

Γηαθήξπμε, σο  αθνινύζωο:  
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Α.  ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ  ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖ  ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Ν εληαίνο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ 

αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο : 

 

1. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» (πξσηφηππν θαη 

αληίγξαθν) πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 

1.1. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄ 75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία : 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Να αλαθέξνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο ζε πηψρεπζε.  

 Να αλαθέξνπλ φηη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο 

 Να αλαθέξνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ, κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαηά ηα άξζξα 34 & 39 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

 Να αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ 

πξναλαθεξζείζα ππεχζπλε δήισζε, ήηνη  εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

απνζηνιή έγγξαθεο γλσζηνπνίεζεο, κε θπζηθφ ή ειεθηξνληθφ κέζν ζηνλ κεηνδφηε 

ηεο  απφθαζεο αλάδεημεο απηνχ σο κεηνδφηε.  

 Να εγγπάηαη φηη ζα παξέρεη ππνζηήξημε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππφ ηνλ ηχπν 

δηεπθξηλήζεσλ (πξνθνξηθψο ή/θαη εγγξάθσο αλ απηφ απαηηεζεί), ζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 Να εγγπάηαη φηη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζα παξέρεη ππνζηήξημε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 

ππφ ηνλ ηχπν δηεπθξηλήζεσλ (πξνθνξηθψο ή/θαη εγγξάθσο αλ απηφ απαηηεζεί), ζε 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 

γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ε πξναλαθεξζείζα ππεχζπλε 

δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. 

 

 

1.2. Γηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ην ειάρηζην επίπεδν Σερληθήο Ιθαλφηεηαο – 

Δκπεηξίαο. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο, 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην 

Γηαγσληζκφ: 

 

1.2.1. Οκάδα Έξγνπ. 

 

Η ελφηεηα απηή ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζην ηα αθφινπζα: ηειέρσζε ηεο 

Οκάδαο έξγνπ κε ηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο: 

 

 Σα ζηνηρεία ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ, ν νπνίνο ζα είλαη ν επηθεθαιήο ηεο 

Οκάδαο Έξγνπ θαη ζα εθπξνζσπεί ηνλ Αλάδνρν  

 Καηάινγν ζηειερψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνζθέξνληα, ησλ ππεξγνιάβσλ 

ηνπ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ νη νπνίνη πξνηείλνληαη γηα ηελ 

ζηειέρσζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ, επαθξηβή πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζε 

ζρέζε κε ηελ εθπφλεζε ησλ παξαδνηέσλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ηε 

ρξνλναπαζρφιεζε ηνπ θαζελφο ζην έξγν. Δπίζεο ζα πξέπεη λα παξαηίζεηαη 
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πίλαθαο απαζρφιεζεο αλά δξαζηεξηφηεηα θαη κέινο ηεο Οκάδαο Έξγνπ, 

φπσο παξαθάησ: 

 

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΔΛΔΥΩΝ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 

Δηαηξεία: 

Ολνκαηεπψλπκν 
ζηειέρνπο 

Δπίπεδν εκπεηξίαο Αξκνδηφηεηεο-
Καζήθνληα 

Απαζρφιεζε 

(ζε αλζξσπνκήλεο) 

    

    

    

 

ηνλ πίλαθα ζπκπιεξψλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Σν “Ολνκαηεπψλπκν” θάζε ζηειέρνπο ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 Σν “Δπίπεδν εκπεηξίαο” (seniority level) θάζε ζηειέρνπο ζε θαηεγνξίεο Α 

(Γηεπζπληήο), Β (Project Manager), Γ (Έκπεηξνο χκβνπινο), Γ (χκβνπινο) 

θιπ. 

 Οη “Αξκνδηφηεηεο - θαζήθνληα” θάζε ζηειέρνπο, δειαδή ν εμεηδηθεπκέλνο 

ξφινο ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ 

πξνζθέξνληα. 

 Η “Απαζρφιεζε” θάζε ζηειέρνπο ζε αλζξσπνκήλεο. 

 Αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ πξνηεηλνκέλσλ ζηειερψλ, ηα νπνία 

ζα ππνβιεζνχλ ζε Παξάξηεκα, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ησλ γλψζεσλ θαη ηεο 

εκπεηξίαο ηνπο ζηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο εμεηδίθεπζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ 

νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ην ζρήκα δηνίθεζεο, ηελ νξγάλσζε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη (νκάδα έξγνπ), κε 

αλαιπηηθή αλαθνξά ηνπ αληηθείκελνπ θαη ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπο ζην 

έξγν. 

 

εκεηψλεηαη φηη ηπρφλ αιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ ζα ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην δε λέα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ κε ηα ζηειέρε πνπ αληηθαζηζηνχλ. Δπίζεο ζε πεξίπησζε 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε 

ελεκέξσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ 

εκεξνκελία αιιαγήο. ην δηάζηεκα απηφ ν Τπεχζπλνο Έξγνπ ζα παξέρεη 

θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην έξγν ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά. 

 

Ο Πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα ζπγθξνηήζεη θαηάιιειε Οκάδα Έξγνπ ε νπνία ζα 

απαξηίδεηαη θαη’ ειάρηζηνλ απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ θαη ηξία (3) ζηειέρε 

γηα ηελ έγθαηξε θαη πνηνηηθή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

 

Σν ζηέιερνο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ πεύζπλνπ Έξγνπ 

(Project Manager) πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα πξνζφληα θαη 

εκπεηξία, επαξθψο ηεθκεξησκέλα: 

 

 Παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ  

 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ εθ ησλ νπνίσλ 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε ζε ζέζεηο Project Management γηα ηε δηαρείξηζε 
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θαη ζπληνληζκφ παξφκνησλ έξγσλ δειαδή έξγσλ πνπ ζπλδπάδνπλ ελέξγεηεο 

ηνπιάρηζηνλ ζε : δηαρείξηζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, εθπφλεζε 

κειεηεηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ζρεδηαζκφο ή/θαη πινπνίεζε 

ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έξγνπ clustering  

 
Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ ζα εγεζεί ηεο Οκάδαο Έξγνπ, αλαιακβάλνληαο ην 

ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ηε δηεπζέηεζε δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο 

παξαθνινχζεζεο, παξαιαβήο θαη πιεξσκήο ηνπ Έξγνπ, έρνληαο ηελ θχξηα 

επζχλε γηα ηελ πνξεία πινπνίεζήο ηνπ.  

 

Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ απφ άπνςε επάξθεηαο, δηαζεζηκφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο 

θαη λα έρεη ηηο γλψζεηο, ηελ εκπεηξία θαη ην θχξνο γηα ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ. Δηδηθά, ν Τπεχζπλνο Έξγνπ ζα πξέπεη λα 

δειψζεη ππεχζπλα φηη ζε πεξίπησζε απνρψξεζήο ηνπ απφ ηελ εηαηξία ή 

γεληθφηεξα ιχζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ Αλάδνρν θαη 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπιάρηζηνλ 30 κέξεο πξηλ, δηάζηεκα θαηά ην νπνίν 

παξέρεη θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

Καζέλα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα αθφινπζα 

πξνζφληα: 

 Παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ.  

 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ Δηδηθφηεξα ε νκάδα 

έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αζξνηζηηθά εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη 

απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε έξγσλ/ππεξεζηψλ ζηα αθφινπζα 

ηνπιάρηζηνλ: 

 Δθπφλεζε κειεηεηηθνχ - εξεπλεηηθνχ έξγνπ ή/θαη πινπνίεζεο έξγνπ 

ζην ζεκαηηθφ αληηθείκελν “clustering”, ηεο ζχζηαζεο δειαδή 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ 

 Δθπφλεζε κειεηεηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ αλάιπζεο 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε Δζληθφ θαη Γηεζλέο Δπίπεδν θαη 

ζχλνςεο θαιψλ πξαθηηθψλ  

 ρεδηαζκφ έξγσλ εληζρχζεσλ ζην πιαίζην επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηα πεδία ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο, 

ή /θαη ηνπ “clustering” 

 ρεδηαζκφ ή/θαη πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ επηθνηλσληαθψλ 

ελεξγεηψλ ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Οκάδα Έξγνπ πνπ ζα πξνηαζεί ζα πξέπεη ζην ζχλνιφ ηεο λα 

θαιχπηεη φια ηα αλσηέξσ γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο απηά απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ. Η θάιπςε ησλ σο άλσ πξνζφλησλ ζα 

πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κε αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

Έξγν, ζηα νπνία λα απνηππψλεηαη κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ε ζπκκεηνρή θαη ν 

ξφινο έθαζηνπ ζηειέρνπο ζε αλαιφγνπ θχζεσο θαη κεγέζνπο έξγα, θαζψο θαη 

κε ηελ επηζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ ηεθκεξίσλ (αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ, 

πηζηνπνηεηηθψλ, επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ θιπ).  

 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη αδπλακία ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηειερψλ λα επηηειέζνπλ επηηπρψο ηνλ πξνβιεπφκελν ππνζηεξηθηηθφ ηνπο ξφιν, 

αθνινπζψληαο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, 

δεηά ηελ άξζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο κε ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ λέα 

ζηειέρε πνπ ζα ηεζνχλ θαη πάιη ππφ ηελ έγθξηζή ηεο. 
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1.2.2.  ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 

ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ, ηφηε ζα 

πξέπεη λα θαηαζέζεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο 

δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. 

 

 

 
Πεξηγξαθή ηκήκαηνο Έξγνπ πνπ πξνηίζεηαη 
ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα αλαζέζεη ζε 
Τπεξγνιάβν 

Δπσλπκία Τπεξγνιάβνπ 
Τπνβνιή 
Γήισζεο 
πλεξγαζίαο 

   

   

   
 

1.2.3. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ, ηφηε ζα 

πξέπεη λα θαηαζέζεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο 

δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. 

 
Πεξηγξαθή ηκήκαηνο Έξγνπ πνπ πξνηίζεηαη 
ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα αλαζέζεη ζε 
εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε 

Δπσλπκία εμσηεξηθνχ 
ζπλεξγάηε 

Τπνβνιή 
Γήισζεο 
πλεξγαζίαο 

   

   

   

 
ε πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζθνξά δηάθνξνη παξέρνληεο 

ππεξεζίεο, ππεξγνιάβνη, εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, θαζέλαο ρσξηζηά ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη θαη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ηελ επαγγεικαηηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα 

λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπεηαη λα ηνπ αλαηεζνχλ. 

 

1.2.4. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 

πξνζθνξά, καδί κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 

 

 

2. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ  ΞΟΝΠΦΝΟΑ» (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), ζχκθσλα 

κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο, πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, ζηελ νπνία ζα 

δειψλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηε ζπκκφξθσζή ηνπο ζε φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ.  

 

3. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία, (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) ήηνη:  

α) ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή 

β) ην πνζνζηφ ΦΠΑ θαη 

γ) ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.  

 

Πην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 

 Η ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ. 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα (Δηδηθή 

πεξεζία Ππληνληζκνύ & Δθαξκνγήο Γξάζεωλ ηνπ π.Α.Α.Λ. ζηνλ Ρνκέα ηνπ 

Δκπνξίνπ). 

 Ο αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο (Αξ. Γ/μεο: 03/2011/ΔΠΔΓ Δκπ.). 

 Ο ηίηινο ηεο Πξάμεο («Ξξνεηνηκαζία δξάζεωλ γηα ηελ ελίζρπζε ηωλ ειιεληθώλ 

κηθξνκεζαίωλ επηρεηξήζεωλ γηα ζύζηαζε ή /θαη επέθηαζε Δπηρεηξεκαηηθώλ 
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Ππλεξγαηηθώλ Πρεκαηηζκώλ ή αιιηώο ζπζηάδωλ επηρεηξήζεωλ (clusters) κε 

νξηδόληηεο ή/θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε έκθαζε ζην εκπόξην») 

 Η εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

 

 

Β. ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Οη  πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο 

απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Η ηζρχο ηεο 

πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε 

παξνχζα απφθαζε. Πξνζθνξά  πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

 

Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ηελ ιήμε ηεο θαηά ηα 

αλσηέξσ ηζρχνο  ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί.  

 

 

Γ. ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΩΛ 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο 

γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ  24/08/2011 εκέξα 

Ρεηάξηε θαη ψξα  14:00, νη νπνίεο ζα παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία ην αξγφηεξν ηξεηο (3) 

εκέξεο πξηλ ηελ εθπλνή ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο δελ 

εμεηάδνληαη. 

 

Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

Γ. ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

- Η Δπηηξνπή Παξαιαβήο Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ 

ηελ παξνχζα απφθαζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

- Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο 

Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

- Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 

Μνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ή ησλ 

ηκεκάησλ απηήο. ηα δηθαηνινγεηηθά, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζην θάθειν ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γίλεηαη δηάηξεζε φισλ ησλ θχιισλ πνπ απαξηίδνπλ απηά.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δηαηξεζεί κε ζθξαγηζκέλν ηνλ θάθειν ζηνλ 

νπνίν πεξηέρεηαη. 

- Η δηάηξεζε ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ην ηειεπηαίν ζηνηρείν 

ηνπ έηνπο έθδνζήο ηεο θαη ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

- Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κεηά ηελ δηάηξεζή 

ηνπο κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη φινη 

καδί ζε ρσξηζηφ θάθειν, ν νπνίνο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο θαη παξαδίδεηαη κε ηα άιια δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζηελ 

Τπεξεζία. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα απνζθξαγηζζνχλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ζα νξίζεη, κε ζρεηηθή απφθαζε, ε Τπεξεζία. 
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- Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε ησλ 

πξνζθεξφλησλ, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ, ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, 

ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε ζχζηαζεο ηεο. 

 

Δ. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζέλησλ πξνζθνξψλ, ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο, Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο, ζε ηξία δηαθξηηά ζηάδηα, σο εμήο: 

 

I. Έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

II. Αμηνιφγεζε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

III. Αμηνιφγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη Σειηθή Αμηνιφγεζε 

 

Η Δπηηξνπή ζε θάζε ζηάδην ζα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηελ απφθαζε ζχζηαζεο ηεο.  

 

Η Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο ΦΠΑ. 

 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

αλάζεζε, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Τπεξεζία, νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή, ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα: 

 

α) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ 

ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

β) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

Σα παξαπάλσ έγγξαθα ζα απνζθξαγηζηνχλ, ζα ειεγρζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ζα 

θαηαγξαθνχλ ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ. 

 

ΠΡ. ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ- ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Η επηινγή αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε 

απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 

 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ν επηιεγείο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

πξνζθνκίζεη, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο (ζαλ εγγχεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο) αλαγλσξηζκέλνπ πηζησηηθνχ ή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο ή ηνπ ΣΜΔΓΔ 

πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο ζπλνιηθή αμίαο  ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Γ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά 

ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή, κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ απφ ηελ 

αξκφδηα πξνο ηνχην Δπηηξνπή θαη ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ζα εθαξκνζζνχλ θαη’ αλαινγία νη δηαηάμεηο ηνπ 

Κεθ. Γ ηνπ ΠΓ118/2007  
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Ε. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ 

 

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

 

Ζ. ΞΑΟΑΓΝΠΖ - ΞΑΟΑΙΑΒΖ 

 

Η παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηεζεί, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ νηθεία ζχκβαζε, απφ 

αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ ζα ζπζηαζεί κε ζρεηηθή απφθαζε, κε ηε ζχληαμε 

πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, ιακβάλνληαο ππ φςηλ θαη ηε 

βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο Πξάμεο. 

 

Η παξαθνινχζεζε & νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή, παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ 

Δπηηξνπή, πνπ ζα ζπζηαζεί αξκνδίσο γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ 

πξσηνθφιινπ. 

 

Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηνλ έιεγρν θαη έγθξηζε ησλ παξαδνηέσλ ππνινγίδεηαη ζε δέθα 

(10) εξγάζηκεο εκέξεο. Δάλ κε ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή δελ πξνβεί ζε παξαηεξήζεηο επί ησλ παξαδνηέσλ ηφηε ηα παξαδνηέα απηά ζεσξνχληαη 

απηνδίθαηα παξαιεθζέληα.   

 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ πξνο ηηο ππνδείμεηο 

ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο.  

 

Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο 

πξνβαίλεη ζε επαλέιεγρν γηα λα δηαπηζηψζεη αλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ππνδείμεηο ηεο. Δάλ 

θαη πάιη δηαπηζηψζεη παξαιείςεηο επαλαιακβάλεηαη ε σο άλσ δηαδηθαζία γηα κηα αθφκε θνξά. 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί θαη πάιη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, ηφηε ε Δπηηξνπή γλσζηνπνηεί ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, ε νπνία έρεη δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν, εθαξκφδνληαο 

θαη' αλαινγία ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ.118/2007 "Κήξπμε πξνκεζεπηή 

Δθπηψηνπ".  

 

Η πεξίνδνο ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ πηζαλψλ δηνξζψζεσλ (ηειηθή πξνζαξκνγή) δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ηνλ έλα (1) κήλα. Ο αλάδνρνο ζ' απηφ ην δηάζηεκα πξέπεη λα παξάζρεη θάζε δπλαηή 

πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε θαη λα δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο. 

 

Όηαλ ε παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ δελ γίλεηαη κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν, ηελ 

κεηάζεζε ή ηελ παξάηαζε πνπ κπνξεί λα δνζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ 

Π.Γ.118/2007, ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην, 

εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 "Κήξπμε Πξνκεζεπηή Έθπησηνπ" ηνπ 

Π.Γ.118/2007.  

 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ απφ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ Π.Γ.118/2007. 

 

 

Θ. ΞΙΖΟΩΚΖ 

 

Η Πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ζα γίλεη, χζηεξα απφ έγγξαθε εληνιή ηεο ΔΤΔΓ Δκπ., ζα 

βαξχλεη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΑΔ 058/8) θαη ζα γίλεη κε ηελ νξηζηηθή 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 
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Η. ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

Η ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ 

ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ B 

 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

 
ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ 

ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & 

ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΩΛ ΡΝ Ξ.Α.Α.Λ. 

ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ 

(ΔΠΔΓ Δκπ.) 

Κνλάδα Γ, Γξαθείν 436 

 

 
ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ 

Δ.Ρ.Ξ.Α. 

 Ξόιε: Αζήλα 

Ζκεξνκελία: …… / … /……..  

Αξ. Ξξωη.:          ………     

Σαρ. Γ/λζε 

Σ. Κ. 

Πιεξνθνξίεο 

Σειέθσλν 

e-mail: 

: 

: 

: 

: 

: 

Κάληγγνο 20 

101 81 

 

 

  

 

 

ΠΚΒΑΠΖ  ΔΟΓΝ 

( Πει. ……..) 

                                        

Αξηζκόο:                                         

Ξνζό:                                            

Αλάδνρνο:                              

Δίδνο:                          

Δλδηαθεξόκελε πεξεζία: ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ 

ΓΟΑΠΔΩΛ ΡΝ Ξ.Α.Α.Λ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ 

ΔΚΞΝΟΗΝ 

Σν έξγν «Πξνεηνηκαζία δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ζχζηαζε ή /θαη επέθηαζε Δπηρεηξεκαηηθψλ πλεξγαηηθψλ 

ρεκαηηζκψλ ή αιιηψο ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ (clusters) κε νξηδφληηεο ή/θαη θάζεηεο 

δηαζπλδέζεηο κε έκθαζε ζην εκπφξην» ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), θαη έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» κε Κσδηθφο ΟΠ 352872 θαη κε Κσδηθφ 

πξάμεο Α: 2011Δ05880013 

 

 

ήκεξα ηελ ….. ηνπ κελφο ..ηνπ έηνπο …. (……), ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο - Κάληγγνο 20- Αζήλα, νη 

ππνγεγξακκέλνη, αθελφο ν/ε…………………….………… θάηνηθνο ……..., πνπ εθπξνζσπεί κε ηελ 

ηδηφηεηά ηνπ/ηεο απηή ην Διιεληθφ Γεκφζην, θαη αθεηέξνπ ε εηαηξία ……..    πνπ  εδξεχεη……., 

νδφο  …… ,  ΣΚ ……….….,  Σει. …..…..,  FAX:…..…., πνπ λνκίκσο εθπξνζσπείηαη απφ  ηνλ/ηελ 

θν/θα…..….. θάηνρν ηνπ κε  αξηζκ .Γ.Α.Σ. ………..,  ζχκθσλα κε ην ππ’ αξ. ……..πξαθηηθφ ηνπ 

Γ. (ΦΔΚ… ζπγθξφηεζεο ηνπ Γ. ζε ζψκα ), ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο: 

 

Με βάζε ηελ Απφθαζε Γηελέξγεηαο  Γηαγσληζκνχ …………………., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξα 81-84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ 

Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξ.35130/739 (ΦΔΚ Β’ 1291/11-08-2010) πεξί αχμεζεο ησλ 
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ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν.2362/95 γηα ηελ ζχλαςε δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ε εθηέιεζε έξγσλ θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε  ηνπ σο άλσ λφκνπ, δηελεξγήζεθε πξφρεηξνο δηαγσληζκφο, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ «Πξνεηνηκαζία δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ζχζηαζε ή /θαη επέθηαζε Δπηρεηξεκαηηθψλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ ή 

αιιηψο ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ (clusters) κε νξηδφληηεο ή/θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε 

έκθαζε ζην εκπφξην» ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), θαη έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα & 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο 60.270,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ). 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνχ,  θαηαθπξψζεθαλ κε ηελ ππ’  αξηζκ. ……………… 

Απφθαζε θαη αλαθνηλψζεθαλ κε ηελ ππ’ αξ. ………… αλαθνίλσζε ζην φλνκα  ηεο επηρείξεζεο 

«………………………………………………», φπσο  αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην 1ν άξζξν. 

 

Ύζηεξα απφ απηφ ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ παξαπάλσ ηδηφηεηά ηνπ, αλαζέηεη 

ζηελ αλσηέξσ επηρείξεζε, νλνκαδφκελε ζην εμήο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ''ΑΝΑΓΟΥΟ'', θαη 

απηή αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο, ηνπο 

νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν 

ΔΡΓΟ – ΑΞΙΑ - ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Σν έξγν θαη ε Τπεξεζία γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη, νξίδνληαη σο θαησηέξσ : 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ ΑΞΙΑ κε 

θξαηήζεηο ρσξίο 

ΦΠΑ  

  

ΦΟΡΔΑ 

Γεληθή Γξακκαηεία 

Δκπνξίνπ / ΔΤΔΓ 

Δκπ 

«Πξνεηνηκαζία δξάζεσλ γηα 

ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

γηα ζχζηαζε ή /θαη επέθηαζε 

Δπηρεηξεκαηηθψλ 

πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ ή 

αιιηψο ζπζηάδσλ 

επηρεηξήζεσλ (clusters) κε 

νξηδφληηεο ή/θαη θάζεηεο 

δηαζπλδέζεηο κε έκθαζε ζην 

εκπφξην» ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

(ΔΣΠΑ), θαη έρεη εληαρζεί ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα & 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

…………,… € Δ.Τ..Δ.Γ. 

Δκπ. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ κε θξαηήζεηο, ρσξίο ΦΠΑ  …………,… €  

ΦΠΑ 23% …………,… € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ …………,… € 

 

Η γεληθή ζπλνιηθή δαπάλε γηα ην  παξαπάλσ έξγν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ………………………… 

Υηιηάδσλ ……………………… Δπξψ (…………,… €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληα Φ.Π.Α 

(23%). 
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Η αλσηέξσ ηηκή λνείηαη γηα πινπνίεζε ηνπ σο άλσ έξγνπ, ειεχζεξε κε επζχλε, κέξηκλα θαη 

δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ (Κάληγγνο 20, ΣΚ 101 81), γηα ηελ 

νπνίν πξννξίδεηαη θαη πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηνπ έξγνπ θαη ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ ζχκθσλα 

κε ηελ Απφθαζε Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ …………………… 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Σν πξνο πινπνίεζε έξγν, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1, ζα πιεξνί ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

θαη ηνπο φξνπο ηεο Απφθαζεο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ………, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερληθή 

πξνζθνξά ηεο πξνκεζεχηξηαο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο απηήο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΡΓΟΤ – ΥΡΟΝΟ ΔΝΑΡΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΡΓΟΤ 

Υξφλνο Γηάξθεηαο έξγνπ: Η χκβαζε αλάζεζεο ζα έρεη δηάξθεηα ελελήληα (90) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ  4ν 

ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ζα εθαξκνζζνχλ θαη’ αλαινγία νη δηαηάμεηο ηνπ 

Κεθ. Γ ηνπ ΠΓ118/2007. 

 

Η παξαθνινχζεζε & νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή, παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ 

Δπηηξνπή, πνπ ζα ζπζηαζεί αξκνδίσο γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ 

πξσηνθφιινπ. 

 

Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηνλ έιεγρν θαη έγθξηζε ησλ παξαδνηέσλ ππνινγίδεηαη ζε δέθα 

(10) εξγάζηκεο εκέξεο. Δάλ κε ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή δελ πξνβεί ζε παξαηεξήζεηο επί ησλ παξαδνηέσλ ηφηε ηα παξαδνηέα απηά ζεσξνχληαη 

απηνδίθαηα παξαιεθζέληα. 

 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ πξνο ηηο ππνδείμεηο 

ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο.  

 

Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο 

πξνβαίλεη ζε επαλέιεγρν γηα λα δηαπηζηψζεη αλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ππνδείμεηο ηεο. Δάλ 

θαη πάιη δηαπηζηψζεη παξαιείςεηο επαλαιακβάλεηαη ε σο άλσ δηαδηθαζία γηα κηα αθφκε θνξά. 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί θαη πάιη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, ηφηε ε Δπηηξνπή γλσζηνπνηεί ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, ε νπνία έρεη δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν, εθαξκφδνληαο 

θαη' αλαινγία ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ.118/2007 "Κήξπμε πξνκεζεπηή 

Δθπηψηνπ".  

 

Η πεξίνδνο ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ πηζαλψλ δηνξζψζεσλ (ηειηθή πξνζαξκνγή) δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ηνλ έλα (1) κήλα. Ο αλάδνρνο ζ' απηφ ην δηάζηεκα πξέπεη λα παξάζρεη θάζε δπλαηή 

πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε θαη λα δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο. 

 

Όηαλ ε παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ δελ γίλεηαη κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν, ηελ 

κεηάζεζε ή ηελ παξάηαζε πνπ κπνξεί λα δνζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ 

Π.Γ.118/2007, ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην, 

εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 "Κήξπμε Πξνκεζεπηή Έθπησηνπ" ηνπ 

Π.Γ.118/2007.  
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ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ απφ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ Π.Γ.118/2007. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  5ν 

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ 

Η Πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ζα γίλεη, χζηεξα απφ έγγξαθε εληνιή ηεο ΔΤΔΓ Δκπ., ζα 

βαξχλεη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΑΔ 058/8) θαη ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

 

Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 35 ηνπ ΚΠΓ (Π.Γ. 118/07) 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη : 

1) Γελ ζα γίλεηαη πιεξσκή απφ ην Γεκφζην ρσξίο πξνεγνχκελε πξνζθφκηζε, απφ ηελ 

πξνκεζεχηξηα, θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

2) ην 100% ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ 8% (άξζξ. 24 ηνπ Ν. 

2198/94 ΦΔΚ 43Α/22-3-94).  

3) Ο ΦΠΑ πνπ αλαινγεί ζηε ζπκβαηηθή αμία ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ πξνκεζεχηξηα ζην 

Γεκφζην Σακείν ζχκθσλα κε ηηο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνχηνπ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν 

ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

Όια ηα απνηειέζκαηα - κειέηεο, ζηνηρεία θαη θάζε άιιν έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε ην 

έξγν θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα παξαδνηέα- πνπ ζα απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν κε δαπάλεο ηνπ έξγνπ, ζα απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηεο Γ.Γ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ πνπ κπνξεί λα 

ηα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ηα εθκεηαιιεχεηαη, εθηφο θαη αλ ήδε ππάξρνπλ ζρεηηθά πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα.  

ε πεξίπησζε αξρείσλ κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ζπλνδεχζεη ηελ παξάδνζή ηνπο κε έγγξαθε ηεθκεξίσζε θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / 

δηαρείξηζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν 

ΓΙΑΦΟΡΔ 

Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην παξφλ, ζα επηιχεηαη απφ ηα θαζ χιε αξκφδηα 

Γηθαζηήξηα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν 

ΔΓΓΤΗΔΙ  

Ο/ε  αλάδνρνο , γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαηέζεζε  εγγπεηηθή επηζηνιή  κε 

αξηζκφ ……… ηεο  Σξάπεδαο ………………………..-  Καηάζηεκα ………………. πνζνχ ……. € (……..), ην 

νπνίν θαιχπηεη, ζε πνζνζηφ, ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ, πξν Φ.Π.Α . 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο έρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη ζα απνδνζεί ζηελ πξνκεζεχηξηα 

κεηά ηελ πιήξε θαη θαλνληθή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο ην νθεηιφκελν 

πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

ε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ ιφγσ επηβνιήο 

πξνζηίκνπ. 

 

 

ΑΔΑ: 4Α5ΧΦ-ΘΣ8



18/31 

ΑΡΘΡΟ 9ν 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παξνχζα ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ 118/07. 

 

Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε θαη αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε ππνγξάθεηαη 

λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δχν φκνηα πξσηφηππα ζε απιά θχιια ράξηνπ . 

 

Απφ ηα παξαπάλσ δχν πξσηφηππα ην κελ έλα θαηαηέζεθε ζην αξκφδην γξαθείν ηεο    

Αλαζέηνπζαο αξρήο ΔΤΔΓ Δκπ. ην δε άιιν ζαλ δηπιφγξαθν πήξε ν/ε Αλάδνρνο θαη δήισζε 

φηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο. 

 

 

Γηα φια ηα ινηπά ζέκαηα ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 

247/Α/95) άξζξα 81-84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Αξ.35130/739 

(ΦΔΚ Β’ 1291/11-08-2010) πεξί αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ 

Ν.2362/95 θαη ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ.150/Α/10-07-07) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ», θαηά ηα άξζξα ζηα νπνία αλαθνξά γίλεηαη ζηελ ……. Απφθαζε Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ ……., ησλ νπνίσλ ν/ε αλάδνρνο έιαβε γλψζε θαη δέρζεθε απηνχο 

αλεπηθχιαθηα, ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο φξνπο ηεο  Απφθαζεο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ …. 

θαη ηελ πξνζθνξάο ηεο. 

 

 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ     ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΡΙΑ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ 

 

Ξξνεηνηκαζία δξάζεωλ γηα ηελ ελίζρπζε ηωλ ειιεληθώλ κηθξνκεζαίωλ 

επηρεηξήζεωλ γηα ζύζηαζε ή /θαη επέθηαζε Δπηρεηξεκαηηθώλ Ππλεξγαηηθώλ 

Πρεκαηηζκώλ ή αιιηώο ζπζηάδωλ επηρεηξήζεωλ (clusters) κε νξηδόληηεο ή/θαη 

θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε έκθαζε ζην εκπόξην 

 

1. Δηζαγωγή – Πθνπηκόηεηα δξάζεο   

 

Ωο Δπηρεηξεκαηηθφο πλεξγαηηθφο ρεκαηηζκφο ή αιιηψο ζπζηάδα επηρεηξήζεσλ (Cluster) 

νξίδεηαη κία νκάδα νξηδφληησλ ή/θαη θάζεηα δηαζπλδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπλδπαζκέλνπο πφξνπο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηνχλ ζε θνηλά επηρεηξεζηαθά ζρέδηα. 

Με ηελ αιιεινζπκπιήξσζε θαη εμεηδίθεπζε κε ζηφρν ηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ πνπ 

αλαθχπηνπλ, ηα κέιε ηνπ ρεκαηηζκνχ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα 

ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο ζε ζχγθξηζε κε ηηο κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο ησλ κεξψλ. Η 

ζχκπξαμή ηνπο απνηειεί ηελ θξίζηκε εθείλε κάδα πνπ δεκηνπξγεί ζπλέξγεηεο θαη νηθνλνκίεο 

θιίκαθνο (economies of scale) αιιά θαη θάζκαηνο (economies of scope) νη νπνίεο απνηεινχλ 

βαζηθά ζπζηαηηθά βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, έηζη 

ψζηε, εθηφο απφ ην ηδησηηθφ φθεινο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πξνθχπηεη θαη 

θνηλσληθφ φθεινο.  

 

Σέηνηαο κνξθήο δηαζπλδέζεηο θαη νκαδνπνηήζεηο είλαη ζπρλφ θαηλφκελν ζηηο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο θαη έρεη εληαζεί κεηά απφ κηα ζεηξά πξφζθαησλ αλαιχζεσλ, πνπ πξνηείλνπλ 

κεζνδνινγίεο εληνπηζκνχ θαη ππνζηήξημεο ηέηνησλ ζρεκαηηζκψλ.  

 

Σέηνηεο ζχλζεηεο δνκέο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ εθ ηνπ κεδελφο κε θξαηηθή κφλν παξέκβαζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ν ξφινο ηνπο θαη ε βησζηκφηεηά ηνπο, πξέπεη λα 

δεκηνπξγνχληαη απζφξκεηα, ελδνγελψο απφ ηνπο ηνπηθνχο επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη 

επηδηψθνπλ λα απνθηήζνπλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα απφ ηε ζπλέξγεηα δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο. Σέηνηνη παξάγνληεο ελδεηθηηθά είλαη ε 

δηακφξθσζε ηεο αγνξάο κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ, ε πξφζβαζε ζε 

εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηερλνγλσζία, ε δηαζεζηκφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ππνδνκψλ, ρακειά κεηαθνξηθά θαη ηειεπηθνηλσληαθά θφζηε, ε 

ζπλχπαξμε κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα θαη ε παξνπζία 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άιισλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ. 

 

Μέζσ ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ επηηπγράλεηαη πην νινθιεξσκέλε 

δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο / ηερλνγλσζίαο θαη θαιχηεξε πξνζβαζηκφηεηα ζε νξγαληζκνχο θαη 

θνξείο γηα ηελ παξνρή ησλ ππνδνκψλ πνπ ρξεηάδεηαη ε επηρείξεζε. Όια απηά κπνξνχλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη εγγπψληαη ηελ επηβίσζε ηεο 

επηρείξεζεο ζε ηδηαίηεξα ζθιεξφ θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Η θαηλνηνκία δελ είλαη κφλν 

έλα πξντφλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα, αιιά 

κέζα απφ ην ζπλερή πεηξακαηηζκφ ζηελ επηρείξεζε.  

 

Ωζηφζν, ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο νη ζρεκαηηζκνί απηνί κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ κειψλ ηνπο. ε έλα πεξηβάιινλ 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελν, νη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο γίλνληαη πην επάισηεο εάλ 

παξακείλνπλ πξνζθνιιεκέλεο ζε μεπεξαζκέλε λννηξνπία/ ηερλνινγία ή εάλ δελ αλαπηχμνπλ 

ειαζηηθφηεηα έηζη ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο ηηο αιιαγέο. 
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Σέινο, φηαλ νη ζπλεξγαηηθνί επηρεηξεζηαθνί ζρεκαηηζκνί  ζηεξίδνληαη ζε ιίγνπο αγνξαζηέο ή 

ζε κία δξαζηεξηφηεηα κηαο κεγάιεο ή ιίγσλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη, ίζσο 

απνηχρνπλ ζε πεξίπησζε πνπ εθιείςεη έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, αθφκα θαη εάλ 

παξακέλνπλ αληαγσληζηηθέο. Γηα λα απνθεπρζνχλ απηέο νη παγίδεο, νη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ επέιηθηεο ηθαλφηεηεο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα, λα 

νηθνδνκήζνπλ δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο ζε θνηλέο δξάζεηο. 

 

Ο ιφγνο ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζην ζέκα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζην φηη ζηελ Διιάδα ηφζν 

νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ φζν θαη ν ηξφπνο αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θπξίσο ε 

λννηξνπία ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξεκαηηψλ δελ επέηξεςαλ ζην παξειζφλ ηελ δεκηνπξγία 

ηέηνησλ δνκψλ κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεηαη ζπρλά ην θαηλφκελν ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ 

ηεο ειιεληθήο αγνξάο κε ηε αλεμέιεγθηε δεκηνπξγία πνιιψλ, κηθξνχ κεγέζνπο θαη πςεινχ 

πνζνζηνχ ζλεζηκφηεηαο επηρεηξήζεσλ. Η θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο πνπ 

βηψλνπκε ζήκεξα έρεη κεηψζεη θαηαιπηηθά ηελ αγνξαζηηθή δχλακε κε απνηέιεζκα πνιιέο 

απφ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο αγνξάο λα απεηινχληαη άκεζα κε θιείζηκν. 

 

ηφρνο ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πλεξγαηηθψλ 

ρεκαηηζκψλ ήηαλ θαη είλαη ε ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγίαο δηθηχσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

απνηεινχλ ην θχξην ζπζηαηηθφ ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ δεηνχκελσλ 

σθειεηψλ. Έλαο άιινο ζηφρνο κπνξεί λα είλαη ε δεκηνπξγία νξηδφληησλ ζρεκαηηζκψλ 

νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ, κέζσ ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο, 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ππάξρνπλ  γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη βησζηκφηεηάο ηνπο.  

 

Γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ απηψλ πξνβιέπεηαη λα ππνζηεξηρζνχλ - εληζρπζνχλ νη 

ζπιινγηθέο πξσηνβνπιίεο δεκηνπξγίαο επηρεηξεκαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ κε επηδίσμε ηε ζαθή 

επίηεπμε απνηειεζκάησλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ δηθηχνπ. Σα επηδησθφκελα 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα αθνξνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο ή θαηλφκελν κφριεπζεο (leverage 

effect) ζε δηαθξηηέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο (κείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο 

επηρείξεζεο κέζσ ηεο θνηλήο δηαρείξηζεο κίαο ιεηηνπξγίαο), γηα ηελ ηθαλνπνίεζε νπζηαζηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ εθπεθξαζκέλσλ ζπιινγηθά κέζσ ηεο εμσηεξίθεπζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ λα αλαιεθζνχλ απφ ηε ζπιινγηθή πξσηνβνπιία 

(παξάδεηγκα ε ζπιινγηθή δηαρείξηζε απνβιήησλ, ε θνηλή δεμακελή πξνζσπηθνχ γηα 

νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο θιπ.).  

 

Απηή ε ππνζηήξημε πξνβιέπεηαη λα πξνέιζεη κέζσ : 

α) ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ κε ηελ πινπνίεζε δξάζεο θξαηηθήο 

ελίζρπζεο θαη  

β) ελφο θνξέα αξσγνχ (facilitator), ν νπνίνο πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγήζεη παλειιαδηθά ζε 

νξγαλσκέλν δίθηπν κε ζηφρν λα δηεπθνιχλεη θαη εληείλεη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ επηρεηξήζεσλ κέζα απφ κία δέζκε ελεξγεηψλ πνπ ζα άξνπλ ηηο φπνηεο 

επηθπιάμεηο ηνπο, ζα θαιιηεξγνχλ ηελ θνπιηνχξα ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο θαη ζα θαζηζηνχλ ηηο 

επηρεηξήζεηο απηέο πην αληαγσληζηηθέο θαη εμσζηξεθείο ζην λέν πεξηβάιινλ δηθηχσζήο ηνπο. 

Ο θνξέαο απηφο παξάιιεια ζα ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε αιιά θαη κε ην επξχηεξν δίθηπν, 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κε 

άκεζε επίπησζε ζηελ ηνπηθή αιιά θαη επξχηεξε νηθνλνκία. 
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2. Αληηθείκελν ηεο δξάζεο  

 

Πξνθεηκέλνπ λα σξηκάζνπλ νη δξάζεηο ζηήξημεο-ελίζρπζεο ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζχζηαζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ή γηα ηελ 

επέθηαζε απηψλ, ν Αλάδνρνο, θαιείηαη λα πινπνηήζεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο, φπσο 

αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά: 

 

1. ΔΟΔΛΑ – ΚΔΙΔΡΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΡΖΠ ΓΟΑΠΖΠ 

2. ΝΓΖΓΝΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΖΠ ΓΟΑΠΖΠ ΔΛΗΠΣΠΖΠ 

3. ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΟΑΠΖΠ ΓΗΘΡΝ ΑΟΩΓΩΛ 

4. ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΔΩΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ - ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑΠ 

 

θαη αλαιχνληαη αθνινχζσο : 

2.1 Δθπόλεζε έξεπλαο – κειέηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δξάζεο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηωλ επηρεηξήζεωλ ζε Δπηρεηξεκαηηθνύο 

Ππλεξγαηηθνύο Πρεκαηηζκνύο 

Παπαδοηέο 1: Έπεςνα – μελέηη για ηην πποεηοιμαζία ηηρ δπάζηρ 

i. χλνςε ηεο Γηεζλνχο Δκπεηξίαο ζηελ Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ Clusters - θαιέο 

πξαθηηθέο 

- Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ ΔΔ – θαιέο πξαθηηθέο 

- Ο Ρφινο ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ηεο Πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ζηελ πξνψζεζε ησλ 

clusters. πλζήθεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, αληαιιαγή πιεξνθφξεζεο, Οηθνλνκηθή 

ελίζρπζε 

- πκπεξάζκαηα θαη αλαθνξέο ζε πξνηάζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ πνιηηηθή ησλ 

clusters ζηελ Δ.Δ. 

ii. χλνςε ηεο Διιεληθήο Δκπεηξίαο ζηελ Αλάπηπμε Clusters 

- Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα & Υαξηνγξάθεζε ησλ clusters πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαη ιεηηνπξγνχλ απζφξκεηα ζηελ Διιάδα ζηνλ ηνκέα ησλ ΜΜΔ 

εκπνξίνπ. Δληνπηζκφο θαη θαηαγξαθή "αλαδπφκελσλ ζρεκαηηζκψλ" πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αλάπηπμε ηέηνησλ ζρεκαηηζκψλ. Γεκφζηεο 

Πνιηηηθέο γηα ηα clusters 2000- 2011. 

- αμηνιφγεζε Τθηζηάκελσλ ζπζηάδσλ θαη "αλαδπφκελσλ ζρεκαηηζκψλ" εκπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ  

- Ο Ρφινο ηεο Πνιηηηθήο ηεο Διιάδαο ζηελ πξνψζεζε ησλ clusters. πλζήθεο ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, Πιεξνθφξεζε, Οηθνλνκηθή ελίζρπζε.  

- Καηαγξαθή Πξνηάζεσλ πιινγηθψλ Φνξέσλ Δκπνξίνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

«θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ» ηεο ρψξαο (ελδεηθηηθά ΔΛΠΔ, ΓΔΒΔΔ, ΔΟΜΜΔΥ, ΚΔΔΔΔ, 

ΔΔΔ θιπ) ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο Κξαηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε Δπηρεηξεκαηηθψλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ ή / θαη επέθηαζή ηνπο κε 

έκθαζε ζην Δκπφξην. 

iii. Πνιηηηθέο θαη Δξγαιεία γηα ηελ επηηπρή ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία πλεξγαηηθψλ 

ρεκαηηζκψλ ησλ Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Υψξν  

 Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Δηδηθέο Φνξνινγηθέο Πνιηηηθέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε νξγαλσκέλα δίθηπα (π.ρ. ε δεκηνπξγία ρακειήο επηρεηξεκαηηθήο 

θνξνινγηθήο δψλεο - low corporate tax zone) 

 Βειηίσζε θηλήηξσλ γηα μέλεο άκεζεο επελδχζεηο 

 Ρπζκίζεηο αλαβάζκηζεο - βειηίσζε ηνπ Δξγαζηαθνχ Νφκνπ (π.ρ. πνιηηηθέο 

πξνψζεζεο ηεο επειημίαο ζηελ εξγαζία) 

 Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε 

 Αλαπηπμηαθέο ειαθξχλζεηο γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε ζε επηρεηξήζεηο  

 Δπηρνξεγήζεηο γηα εθπαίδεπζε / εηδίθεπζε 

 Πνιηηηθέο πινπνίεζεο ειεθηξνληθψλ ππνδνκψλ (π.ρ. επξπδσληθή πξφζβαζε, 

νπηηθέο ίλεο), θιπ.  
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ην πιαίζην απηφ ζα δηακνξθσζνχλ ηπρφλ πξνηάζεηο βειηίσζεο (άκεζεο ή καθξνπξφζεζκεο) 

ζην ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ πεξηβάιινλ 

 

Παπαδοηέο 2: Οδηγόρ εθαπμογήρ δπάζηρ ενίζσςζηρ ηων ελληνικών μικπομεζαίων 

επισειπήζεων για ζύζηαζη η /και επέκηαζη επισειπημαηικών ζςνεπγαηικών 

ζσημαηιζμών η αλλιώρ ζςζηάδων επισειπήζεων (clusters) με οπιζόνηιερ η/και 

κάθεηερ διαζςνδέζειρ με έμθαζη ζηο εμπόπιο 

- θνπηκφηεηα Τινπνίεζεο Παξέκβαζεο γηα ηελ Δλίζρπζε Clusters Δκπνξηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ  

- Αλάιπζε ηνπ Γεληθνχ ηφρνπ ηεο Παξέκβαζεο γηα  ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ  

εηδηθψλ ζηφρσλ,  κε ηνπο  νπνίνπο  ζα ζπλδένληαη  φιεο  νη επηρεηξήζεηο  θαη ζα  

νδεγνχλ  ζε ζπγθεθξηκέλν  επηρεηξεκαηηθφ  απνηέιεζκα  πνπ  ζα ειέγρεηαη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ (δείθηεο παξαθνινχζεζεο έξγνπ). 

- Οθέιε πκκεηνρήο Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζε Clusters. 

- Τπφδεημε (θαηφπηλ ζρεηηθήο έξεπλαο) απφ ηνλ Μειεηεηή ησλ πεξηζζφηεξν ψξηκσλ 

θιάδσλ ηνπ Δκπνξηθνχ - Οηθνλνκηθνχ ηνκέα γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ clusters ζηελ 

Διιεληθή Οηθνλνκία ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. πκπεξάζκαηα θαη αηηηνιφγεζε ησλ σο 

άλσ ππνδεηθλπφκελσλ ηνκέσλ, θξηηήξηα θαη κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ 

ηνλ κειεηεηή.  

- Γπλεηηθέο νξγαλσηηθέο Μνξθέο –ηππηθέο (κε ζεζκηθφ ραξαθηήξα) θαη άηππεο- 

Αλάπηπμεο Clusters ζε νξηδφληηεο θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Δπηιέμηκνη Γηθαηνχρσλ 

 Ννκηθή κνξθή ζχζηαζεο ησλ clusters  

Πξφηαζε γηα λνκηθή κνξθή ηδηαίηεξα επέιηθηε ψζηε, αθελφο κελ λα δηαζθαιίδεη 

ηελ ππφζηαζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ (επζχλε έλαληη ησλ αξρψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

ειέγρνπ) θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε γηα ινγαξηαζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

αθεηέξνπ δε λα είλαη κία ραιαξή δνκή ρσξίο ηελ αλάγθε πςειήο δέζκεπζεο 

θεθαιαίσλ (πρ. κνξθή ηεο Αζηηθήο κε Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξίαο, ή ζχλαςε 

ηδησηηθψλ ζπκθσλεηηθψλ ζπλεξγαζίαο φπσο ζχζηαζε θνηλνπξαμίαο). 

 Οξγαλσηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο cluster 

Οξγαλσηηθφ ζρήκα, Μνξθέο νξηδνληίσλ (δηθηχσζε  νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ)/ 

θαζέησλ  δηθηπψζεσλ, θαζνξηζκφο ησλ επηιέμηκσλ επηρεηξήζεσλ αλά ΚΑΓ, 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ – ζηφρνπ (κέγεζνο θαη δηάξθεηα δσήο ηνπο), 

ειάρηζηνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ απαηηείηαη λα ζπλεξγαζηεί, θιπ.  

- Καηαγξαθή ελδεδεηγκέλσλ ηξφπσλ θαη ζελαξίσλ Γηθηχσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ιεηηνπξγηθφ θαη νξγαλσηηθφ επίπεδν, Δπηιέμηκνη ρεκαηηζκνί 

-  Φάζεηο Αλάπηπμεο, Πξνυπνζέζεηο Βηψζηκεο Λεηηνπξγίαο, θαηαλνκή πξνυπνινγηζκνχ.  

 Γηαδνρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ ζπζηάδσλ. Γηαρσξηζκφο ησλ πξνηάζεσλ θαη 

θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε θξηηήξην ηελ σξηκφηεηα ησλ ζρεκαηηζκψλ 

αλάινγα ην ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο θαη ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.  

 Πξνηεηλφκελνο Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. 

- Πξφηαζε νξηζηηθνχ ζρήκαηνο επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ θαη δαπαλψλ 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη  εληζρπφκελεο δαπάλεο ζε: 

 Τπνζηεξηθηηθέο κειέηεο 

 Γαπάλεο ζχζηαζεο δηθηχνπ 

 Γαπάλεο εμνπιηζκνχ 

 Γαπάλεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Γαπάλεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο / ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο 

 Γεληθά δαπάλεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

- Πξφηαζε ηεθκεξησκέλσλ νξίσλ χςνπο δαπαλψλ αλά θαηεγνξία επηιέμηκεο δαπάλεο, 

φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην 

- Πξφηαζε ζπζηήκαηνο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνηάζεσλ κε 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο βαζκνινγίαο θαη ηεθκεξίσζε απηήο. 

- Σειηθφο ρεδηαζκφο, Γηαρείξηζε θαη Υξφλνο Οινθιήξσζεο ηεο Παξέκβαζεο, κε: 
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 Πξνηεηλφκελν χςνο ζπλνιηθνχ Π/Τ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ην πξφγξακκα νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο κέζσ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ κεησκέλνπ επηηνθίνπ απφ ην ΔΣΔΑΝ. : 

90.000.000 € (30.000.000€ απφ ην ΔΣΠΑ θαη 60.000.000€ απφ ηνπο 

ζπλεξγαδφκελνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο θνξείο).Πξνηεηλφκελν χςνο επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ πξνο ελίζρπζε : €100.000,00 έσο €900.000,00 επξψ, κε θάιπςε θαηά 

100% κε δάλεην  ηνπ Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Δθηηκψκελν πιήζνο επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ: 150 – 200 

Δπηρεηξεκαηηθνί πλεξγαηηθνί ρεκαηηζκνί (clusters) παλειιαδηθά. 

 Πξνηεηλφκελε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ : 

18 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο έληαμεο, κε δπλαηφηεηα εμάκελεο (6 

κήλεο) παξάηαζεο. 

- χληαμε ζρεδίνπ νδεγνχ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο βάζεη ησλ αλσηέξσ.  

 

2.2 Αλάπηπμε 2 ελαιιαθηηθώλ πξνηάζεωλ γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 

δηθηύνπ Αξωγώλ ζύζηαζεο ή/θαη επέθηαζεο ηωλ Δπηρεηξεκαηηθώλ 

Ππλεξγαηηθώλ Πρεκαηηζκώλ ζε νξηδόληηεο ή/θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο 

(clustering) 

 

Παπαδοηέο 3: Πποζδιοπιζμόρ δπάζηρ για ηη πποεηοιμαζία, ανάπηςξη και 

λειηοςπγία δικηύος απωγών (mentors / facilitators) ζύζηαζηρ ζςνεπγιών και 

επέκηαζηρ ηων ζσημαηιζμών  

Βαζηθφο θαηαιχηεο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ελίζρπζεο ηεο αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθψλ 

πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΜΜΔ εκπνξίνπ θαη ππεξεζηψλ είλαη έλαο θνξέαο 

αξσγφο (mentor/facilitator) πνπ ζα εληνπίζεη ηηο επθαηξίεο δηθηχσζεο, ζα πξνζεγγίζεη θαη 

ελεκεξψζεη δπλεηηθνχο σθεινχκελνπο αιιά θαη ζα ππνβνεζήζεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

αλαγθαίσλ ζπλεξγηψλ, ζα δηεπθνιχλεη ηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο  ζηηο επηρεηξήζεηο - κέιε 

ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζε ζέκαηα θξίζηκα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ζα ππνζηεξίδεη ηελ δηεζλή 

ηνπο πξνβνιή θαη δηθηχσζε, θαζψο θαη ηελ δηείζδπζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηε δηεζλή αγνξά.  

 

Ο Φνξέαο Αξσγφο έρεη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ζρεκαηηζκνχ θαη ηνπ εζληθνχ/ δηεζλνχο 

πεξηβάιινληνο, επξχ δίθηπν επαθψλ, πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο, γλψζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ρψξνπ, πείξα δηαρείξηζεο έξγσλ. Γξα δε κε αμηνπηζηία θαη αθεξαηφηεηα ππέξ 

ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θαη έρεη ην ξφιν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο ηνπ ζρεκαηηζκνχ θαη ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ, δηαζθαιίδνληαο ζπγρξφλσο φηη νη πξσηνβνπιίεο ζπλερψο 

αλαβαζκίδνληαη.  

 

Γηα λα ην επηηχρεη απηφ, ζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία λέσλ βηψζηκσλ ή /θαη ηελ αλάπηπμε 

πθηζηάκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεκάησλ, κε δξάζεηο δεκνζηφηεηαο θαη πξνβνιήο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, αιιά θαη δηεπθνιχλνληαο ηελ παξνρή ηερληθήο, λνκηθήο ππνζηήξημεο θαη 

ηερλνγλσζίαο ζηα κέιε ηεο ζπζηάδαο ζε ζρεηηθά κε ηελ δηαζχλδεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο ζέκαηα. Πξνσζεί ηελ θαηλνηνκία σο κέζν βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ. Πξνσζεί ελέξγεηεο κε ηελ πινπνίεζε ζπιινγηθψλ δξάζεσλ φπσο: ε πξνβνιή 

θαη πξνψζεζε ηεο δηθηχσζεο ηεο ζπζηάδαο (ζπκκεηνρή ζε θνηλέο εθζέζεηο, δηαζχλδεζε κε 

ζπλαθή ζρήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ηζηφηνπνο, ειεθηξνληθέο θαη έληππεο εθδφζεηο θιπ), ν 

εμνξζνινγηζκφο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θαη ε εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ νξγάλσζεο θαη 

δηνίθεζεο, πνπ επηδξνχλ ζεηηθά ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Τπνζηεξίδεη ηα 

κέιε ηεο ζπζηάδαο ζε πξφζβαζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ εζληθά ή θαη θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, 

θαζψο θαη ζε αλαδήηεζε θεθαιαίσλ. ηειερψλεηαη απφ αλζξψπηλν δπλακηθφ κε γλψζε θαη 

εκπεηξία ζηελ δηνίθεζε θαη ζε ζέκαηα «cluster management», πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηελ 

αλάπηπμε πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζπζηάδαο  θαη  λα αλαδείμεη ην 

φθεινο ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(π.ρ. θνηλνί πξνκεζεπηέο κε ρακειφηεξν θφζηνο αγνξάο, κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο σο 
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εηαηξεία – κέινο ηεο ζπζηάδαο, νηθνλνκίεο θιίκαθαο θιπ.). Δκςπρψλεη ηνπο εηαίξνπο-κέιε 

ησλ ζπζηάδσλ θαη ζπλερψο παξαθνινπζεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

απνηειεζκάησλ, ψζηε λα βειηηψλεη ην πεξηβάιινλ αλάπηπμήο ηνπο θαη ηελ νξηδφληηα 

ζηξαηεγηθή ηνπ ζε φθεινο φισλ.  

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαη αλαπηπρζνχλ απφ ην κειεηεηή δχν ελαιιαθηηθά 

ζελάξηα αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο δηθηχνπ Αξσγψλ, ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Παλειιαδηθή εκβέιεηα ηνπ δηθηχνπ κε ηνπηθή δξαζηεξηνπνίεζε θαη βαζεηά γλψζε ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ 

 Γλψζε θαη πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο θιάδνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

κπνξεί λα είλαη αληηθείκελν ηνπ clustering 

 Θεζκηθφο ξφινο θαη νξγάλσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ έηζη ψζηε ην δίθηπν αθελφο κελ 

λα εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη αθεηέξνπ λα είλαη 

επηιέμηκε ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ ζην ΔΠΑ (πρ ηα επηκειεηήξηα σο επνπηεπφκελνη 

θνξείο ΤπΑΑΝ, επαγγεικαηηθέο/θιαδηθέο ελψζεηο, εκπνξηθνί ζχιινγνη, εξεπλεηηθά 

θέληξα Οηθνλνκηθψλ ή Γηνηθεηηθψλ ΑΔΙ ή ΣΔΙ θιπ., κε ηε ζπκκεηνρή 

εκπεηξνγλσκφλσλ κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ δηαρείξηζε ζπλεξγηψλ – 

clustering). 

 Οξγάλσζε ιεηηνπξγίαο, παξαθνινχζεζε θαη ζπληνληζκφο δηθηχνπ αξσγψλ κε 

δηαζθάιηζε ηεο κεηαμχ ηνπο αληαιιαγήο πιεξνθφξεζεο ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο, 

ψζηε νη πξσηνβνπιίεο ζπλερψο λα αλαβαζκίδνληαη θαη λα επηηπγράλνληαη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο. 

 Πξνυπνινγηζκφο (ηεθκεξίσζε θφζηνπο) θάζε ζελαξίνπ, κε αλάιπζε ηνπ ζηηο εμήο 

ελδεηθηηθά ελέξγεηεο: νξγάλσζε βηψζηκσλ δνκψλ ζηήξημεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ 

ζπζηάδσλ, πξνκήζεηα θαηάιιεινπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ, πξνεηνηκαζία θαη εθπαίδεπζε 

ζηειερψλ, δεκνζηφηεηα – πιεξνθφξεζε θιπ. ηεθκεξίσζε ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ 

απαηηνχκελσλ δαπαλψλ. 

 Σεθκεξίσζε επηινγήο ησλ ππνδεηθλπφκελσλ ζελαξίσλ δηθηχσλ αξσγψλ θαη 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα. 

ε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο αλάιπζεο - κειέηεο ζα δχλαηαη λα πινπνηεζεί δξάζε αλάπηπμεο 

θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα αξσγνχ. 

 

 

2.3 Πρέδην Γξάζεωλ Γεκνζηόηεηαο – Ξιεξνθόξεζεο ζε θεληξηθό θαη ηνπηθό επίπεδν   

 

Παπαδοηέο 4: Σσεδιαζμόρ ηηρ Επικοινωνιακήρ Σηπαηηγικήρ για ηην ςποζηήπιξη 

ηηρ δπάζηρ Χπημαηοδόηηζηρ ηηρ δημιοςπγίαρ και επέκηαζηρ ηων clusters και ηην 

ανάπηςξη Σσεδίος Δπάζεων Δημοζιόηηηαρ και Πληποθόπηζηρ 

Ο κειεηεηήο ζα πξνηείλεη ην ελδεδεηγκέλν ρέδην Γεκνζηφηεηαο θαη Πξνβνιήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε νξηδφληην (παλειιαδηθφ) ραξαθηήξα, ζε θεληξηθφ αιιά θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο πινπνίεζεο κηαο νινθιεξσκέλεο δξάζεο δεκνζηφηεηαο σο ζηφρν έρεη ηε 

κέγηζηε θαη ηαρχηεξε δπλαηή ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ σθεινχκελσλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην έξγν πεξηιακβάλεη: 

1. ρεδηαζκφο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο, φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη: 

i. Γεληθνί θαη εηδηθνί ζηφρνη ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο 

ii. Κνηλφ/θνηλά ζην νπνίν απεπζχλεηαη 

iii. Δπηινγή θχξηνπ κελχκαηνο θαη δεπηεξεπφλησλ κελπκάησλ 

iv. Δπηινγή κέζσλ κεηάδνζεο θαη High-level Media Plan (ε θαηαλνκή ηνπ 

πνζνζηνχ ηεο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 
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Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ζα επηκεξηζζεί ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 

261/1996 (ΦΔΚ Α΄186/1997), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη) 

2. Αλάπηπμε ρεδίνπ Γξάζεσλ Δπηθνηλσλίαο, φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη: 

i. Δλέξγεηεο επηθνηλσλίαο 

ii. Υξνληθή θαηαλνκή ελεξγεηψλ 

iii. Αλαιπηηθή θνζηνιφγεζε/πξνυπνινγηζκφο ελεξγεηψλ (παξαγσγήο, δηαλνκήο, 

θ.α.) 

iv. Μέζν δηαλνκήο ελεξγεηψλ 

v. Σνλ ηξφπν κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ κε 

πνζνηηθνπνηεκέλα θξηηήξηα 

vi. χλδεζε ελεξγεηψλ κε ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο 

vii. Αλαιπηηθφ media plan 

viii.  Σελ πιήξε εμεηδίθεπζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ρεδίνπ Γξάζεσλ Δπηθνηλσλίαο, 

κέζσ, ελδεηθηηθά θαη φρη εμαληιεηηθά: 

 Πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ (νξγάλσζε εθδειψζεσλ, εηδηθψλ γεγνλφησλ, 

εθζέζεηο, ππεξεζίεο γξαθείνπ ηχπνπ) 

 Πξνβνιήο ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (έληππα κέζα, ξαδηφθσλν, 

ηειεφξαζε).  

 Τπεξεζηψλ Παξνρήο Πιεξνθφξεζεο κε αμηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο λέαο 

ηερλνινγίαο (Γξαθείν Πιεξνθφξεζεο, δηαδίθηπν, θ.η.ι.). 

 Γεκηνπξγηθψλ πξνηάζεσλ θαη παξαγσγή εληχπσλ θαη ειεθηξνληθψλ 

ελεκεξσηηθψλ εξγαιείσλ (video, DVDs, θιπ.) 

 Σελ ζπλέξγηα ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ κε ην δίθηπν αξσγψλ θαζψο θαη ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ αξσγψλ ζε απηέο 

 Λνηπψλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηνλ αλάδνρν ελεξγεηψλ 

 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη: 

 Η θαζαξφηεηα ησλ ζηφρσλ θαη ε ζαθήλεηα ηνπ επηθνηλσληαθνχ κείγκαηνο πνπ ζα 

εθαξκνζζεί. 

 Η νκνηνγέλεηα θαη ε ζπλέξγηα ησλ πξνηεηλνκέλσλ ελεξγεηψλ. 

 Η ρξήζε ζηαζεξψλ εηθαζηηθψλ θαη ξεηνξηθψλ ζηνηρείσλ θαη κελπκάησλ. 

 Η ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ε ελαξκφληζε κε αληίζηνηρεο ελέξγεηεο ηεο Αξρήο 

πληνληζκνχ, ησλ Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ, ζπλαθψλ δνκψλ 

πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην πξφγξακκα θαη άιισλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

ηνπ ΔΠΑ. 

 Η ζχλδεζε κε ηε ζχγρξνλε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ρψξαο. 

 Η αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο. 

 Η αμηνπνίεζε θαιψλ πξαθηηθψλ πινπνίεζεο παξφκνησλ έξγσλ απφ άιια 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο ρψξεο- κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

 

Σν ζρέδην Γξάζεσλ Δπηθνηλσλίαο ζα απνηειείηαη απφ δηαθξηηέο θεληξηθέο θαη ηνπηθέο δξάζεηο 

(πινπνίεζή ηνπο απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο ηνπ δηθηχνπ αξσγψλ) γηα ηελ δηάρπζε ηεο 

πιεξνθφξεζεο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο θεληξηθά, αιιά θαη ηνπηθά γηα ηελ εμεηδηθεπκέλε 

πιεξνθφξεζε θαη αθχπληζε ηνπ ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλεξγαηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο.  

Θα πξνθχςεη πξνυπνινγηζκφο κε ηεθκεξίσζε θφζηνπο θαη ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 

δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο – πιεξνθφξεζεο.  

 

ε εθαξκνγή ηνπ σο άλσ ζρεδηαζκνχ ζα δχλαηαη λα πινπνηεζεί δξάζε Γεκνζηφηεηαο θαη 

Πιεξνθφξεζεο ζε θεληξηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 
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3. ΓΗΑΟΘΔΗΑ, ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ, ΔΙΑΣΗΠΡΔΠ ΞΟΝΞΝΘΔΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ ΘΑΗ ΝΚΑΓΑ 

ΡΝ ΔΟΓΝ 

Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε ελελήληα  (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

Σν έξγν ηεο παξνχζαο κειέηεο πεξηιακβάλεη ηελ εθπφλεζε θαη ηελ ππνβνιή γξαπηψλ 

Παξαδνηέσλ φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο θαη κε βάζε 

ηα νπνία ηεθκεξηψλεηαη ε παξερφκελε ππεξεζία. Σα παξαδνηέα απηά πεξηιακβάλνπλ θαηά ηα 

αλαθεξφκελα ηεο παξαγξάθνπ 2 : 

 έξεπλα – κειέηε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δξάζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε Δπηρεηξεκαηηθνχο πλεξγαηηθνχο ρεκαηηζκνχο. 

Γηάξθεηα:  κέρξη 1 κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 Οδεγφο Δθαξκνγήο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεο γηα ηελ ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε νξγαλσκέλα δίθηπα αγνξψλ ή / θαη πσιήζεσλ εληφο θαη εθηφο 

Διιάδαο. Γηάξθεηα: κέρξη 2 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 Γηαηχπσζε 2 ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία δηθηχνπ 

Αξσγψλ ζχζηαζεο ή/θαη επέθηαζεο ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ 

ζε νξηδφληηεο ή/θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο (clustering). Γηάξθεηα: κέρξη 3 κήλεο απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 ρέδην Γξάζεσλ Γεκνζηφηεηαο – Πιεξνθφξεζεο.  Γηάξθεηα: κέρξη 3 κήλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαδνηέσλ θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ν 

Αλάδνρνο ζπληάζζεη ζε κεληαία βάζε αλαθνξά πξνφδνπ πινπνίεζεο εξγαζηψλ κε 

πεξηιεπηηθή αλαθνξά ηεο πξνφδνπ θαζελφο απφ ηα παξαδνηέα, θαη εθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε 

θαη ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, εηδηθέο ζπλνπηηθέο αλαθνξέο, ην πεξηερφκελν ησλ 

νπνίσλ είλαη ζπκβαηφ κε ην έξγν ηνπ φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 

 

Γηα ηα παξαπάλσ παξαδνηέα ν Αλάδνρνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηα αξκφδηα ζηειέρε πνπ ζα 

ππνδείμεη ε ΔΤΔΓ ΔΜΠ θαη ηελ επζχλε γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηνπο ζα έρεη ζηέιερνο ηεο 

(ΔΤΔΓ ΔΜΠ).  

 

Σα παξαπάλσ παξαδνηέα, ζα παξαιεθζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. 

ΝΚΑΓΑ ΔΟΓΝ 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ νινθιεξσκέλε 

πξφηαζε γηα ην ζρήκα δηνίθεζεο, ηελ νξγάλσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ην 

πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη (νκάδα έξγνπ), κε αλαιπηηθή αλαθνξά ηνπ αληηθείκελνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπο ζην έξγν. Σπρφλ αιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ ζα ηειεί ππφ ηελ 

έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 

 

Ο Πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα ζπγθξνηήζεη θαηάιιειε Οκάδα Έξγνπ ε νπνία ζα απαξηίδεηαη 

θαη’ 

ειάρηζηνλ απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ θαη ηξία (3) ζηειέρε γηα ηελ έγθαηξε θαη πνηνηηθή 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

 

Σν ζηέιερνο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ (Project 

Manager) πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα πξνζφληα θαη εκπεηξία, επαξθψο 

ηεθκεξησκέλα: 

 Παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ  

 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 

πέληε (5) έηε ζε ζέζεηο Project Management γηα ηε δηαρείξηζε θαη ζπληνληζκφ 
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παξφκνησλ έξγσλ δειαδή έξγσλ πνπ ζπλδπάδνπλ ελέξγεηεο ηνπιάρηζηνλ ζε : 

δηαρείξηζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, εθπφλεζε κειεηεηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ 

έξγνπ, ζρεδηαζκφο ή/θαη πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έξγνπ clustering  

 

Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ ζα εγεζεί ηεο Οκάδαο Έξγνπ, αλαιακβάλνληαο ην ζπληνληζκφ ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηε δηεπζέηεζε δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο παξαθνινχζεζεο, παξαιαβήο θαη 

πιεξσκήο ηνπ Έξγνπ, έρνληαο ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ πνξεία πινπνίεζήο ηνπ.  

Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ απφ άπνςε επάξθεηαο, δηαζεζηκφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο θαη λα έρεη 

ηηο γλψζεηο, ηελ εκπεηξία θαη ην θχξνο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαηά ηα 

αλσηέξσ.  

 

Καζέλα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα αθφινπζα πξνζφληα: 

 Παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ.  

 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ 

 

Δηδηθφηεξα ε νκάδα έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αζξνηζηηθά εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη 

απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε έξγσλ/ππεξεζηψλ ζηα αθφινπζα ηνπιάρηζηνλ: 

 Δθπφλεζε κειεηεηηθνχ - εξεπλεηηθνχ έξγνπ ή/θαη πινπνίεζεο έξγνπ ζην ζεκαηηθφ 

αληηθείκελν “clustering”, ηεο ζχζηαζεο δειαδή ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ 

 Δθπφλεζε κειεηεηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ αλάιπζεο επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζε Δζληθφ θαη Γηεζλέο Δπίπεδν θαη ζχλνςεο θαιψλ πξαθηηθψλ  

 ρεδηαζκφ έξγσλ εληζρχζεσλ ζην πιαίζην επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ζηα πεδία ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο, ή /θαη ηνπ “clustering” 

 ρεδηαζκφ ή/θαη πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ επηθνηλσληαθψλ ελεξγεηψλ ζην πιαίζην 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Οκάδα Έξγνπ πνπ ζα πξνηαζεί ζα πξέπεη ζην ζχλνιφ ηεο λα θαιχπηεη 

φια ηα αλσηέξσ γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο απηά απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ. Η θάιπςε ησλ σο άλσ πξνζφλησλ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κε 

αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Έξγν, ζηα νπνία λα απνηππψλεηαη κε 

αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ε ζπκκεηνρή θαη ν ξφινο έθαζηνπ ζηειέρνπο ζε αλαιφγνπ θχζεσο θαη 

κεγέζνπο έξγα, θαζψο θαη κε ηελ επηζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ ηεθκεξίσλ (αληίγξαθα ηίηισλ 

ζπνπδψλ, πηζηνπνηεηηθψλ, επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ θιπ).  

Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη αδπλακία ζπγθεθξηκέλσλ ζηειερψλ λα 

επηηειέζνπλ επηηπρψο ηνλ πξνβιεπφκελν ππνζηεξηθηηθφ ηνπο ξφιν, αθνινπζψληαο ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, δεηά ηελ άξζε ηεο κε 

ζπκκφξθσζεο κε ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ λέα ζηειέρε πνπ ζα ηεζνχλ θαη πάιη ππφ ηελ 

έγθξηζή ηεο. 

 

4. ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΟΓΝ 

Σν ζχλνιν ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 

πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ θαη δηαθνζίσλ εβδνκήληα επξψλ (60.270) επξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

ην αλσηέξσ πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ πεξηιακβάλνληαη ηα θάζε είδνπο έμνδα 

θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 

 

Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ ζα γίλεη απφ ην  Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 (ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο). 
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Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβάιιεηαη ζε δφζεηο σο εμήο: 

 κε ηελ παξαιαβή ηνπ Α’ παξαδνηένπ θαη ηελ ζχληαμε ηνπ αληηζηνίρνπ Πξσηνθφιινπ 

απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Παξαθνινχζεζεο ηνπ Έξγνπ, ην 30%,  

 κε ηελ παξαιαβή ηνπ Β’ παξαδνηένπ θαη ηελ ζχληαμε ηνπ αληηζηνίρνπ Πξσηνθφιινπ 

απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Παξαθνινχζεζεο ηνπ Έξγνπ, ην 30%, θαη 

 κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ην 40% (κε ηελ έθδνζε ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 

παξαιαβήο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη θαηφπηλ έθδνζεο εληνιήο πιεξσκήο απφ 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή). 

Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ 

έξγνπ, ν Αλάδνρνο εγγπάηαη, κε δήισζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ, φηη ζα παξέρεη ππνζηήξημε 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππφ ηνλ ηχπν δηεπθξηλήζεσλ (πξνθνξηθψο ή/θαη εγγξάθσο αλ απηφ 

απαηηεζεί), ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

 

5. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Κάζε ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη ζηελ Σερληθή ηνπ Πξνζθνξά ηελ 

νινθιεξσκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. Θα πξέπεη, κέζα απφ ηελ Σερληθή ηνπ πξνζθνξά λα απνδείμεη φηη, 

έρεη αληηιεθζεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη λα αλαιχζεη ηνλ ηξφπν αληαπφθξηζήο ηνπ ζε 

απηέο, θαζψο  λα ηηο δηεπξχλεη – εκπινπηίζεη.  

Θα παξνπζηάζεη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη 

ην έξγν, κε έκθαζε ζηελ πιεξφηεηα ηεο αλάιπζεο (π.ρ κεζνδνινγίεο, ζαθή θαη αλαιπηηθή 

ηεθκεξίσζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο ησλ πξνηεηλφκελσλ εξγαιείσλ θαη ησλ αλακελφκελσλ 

απνηειεζκάησλ θαη ιακβάλνληαο ηδηαίηεξα ππφςε ην πεξηερφκελν ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

παξνχζα Γηαθήξπμε πξνδηαγξαθψλ (ειάρηζησλ αιιά φρη εμαληιεηηθψλ) ηνπ Φπζηθνχ 

Αληηθεηκέλνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα 2 ηεο παξνχζεο. Η 

πξφηαζε πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε: 

 Σε κεζνδνινγία θάιπςεο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ,  

 ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιερζνχλ (είδνο θαη πεγή),  

 ηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ πξνβιέπεηαη λα πξνθχςνπλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ πξνηείλεηαη λα αληηκεησπηζζνχλ,  

 ην επίπεδν αλάιπζεο,  

 ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δηαπηζηψζεσλ θαη εθαξκνγήο ηεο 

ηερλνγλσζίαο ηνπ πκβνχινπ θαη ηέινο  

 ηνλ ηξφπν πνπ απηή ζα βξεη εθαξκνγή ζην παξφλ έξγν.  

 

Δπηπιένλ ζα πεξηιακβάλεη πξνζδηνξηζκφ θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ 

έξγνπ φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ 

πξνηεηλφκελε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ.  

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη ζε ζαθή εθηίκεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ έηζη ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε 

ζπλεηζθνξά ηνπ. 

 

Γηαδηθαζία Δπηινγήο Αλαδόρνπ 

Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη βάζεη ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο. Αμηνιφγεζε – βαζκνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, γίλεηαη κφλν γηα ηνπο 

ππνςήθηνπο, πνπ ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα εθπιεξψλνπλ ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο θαη έρνπλ γίλεη απνδεθηνί. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη 

σο κε έρνπζα εθπιεξψζεη ηηο σο άλσ ηηζέκελεο πξνυπνζέζεηο. 
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Σα θξηηήξηα πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηε θαηαθχξσζε ηεο  ζπκθεξφηεξεο  πξνζθνξάο, 

έρνπλ σο εμήο: 

Βήκα A: Πξηλ απφ ηε βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη 

κπνξεί λα θιεζνχλ λα παξνπζηάζνπλ ζπλνπηηθά ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη λα απαληήζνπλ ζε 

ηπρφλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, είηε εγγξάθσο είηε 

ζην πιαίζην ζπλάληεζεο παξνπζίαζεο ε νπνία ζα δεηεζεί εγθαίξσο θαη εγγξάθσο απφ ηελ 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνο φινπο φζνπο θξηζνχλ ζεηηθά, θαηά ηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε 

εμέηαζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Η βαζκνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ Φαθέινπ 

ζε ζρέζε κε ηα αθφινπζα επηκέξνπο θξηηήξηα. 

 

Α/Α Θξηηήξηα Αμηνιόγεζεο Ππληειεζηήο 

Βαξύηεηαο 

1.1 αθήλεηα ηεο πξφηαζεο θαη θαηαλφεζε ησλ 

απαηηήζεσλ, ησλ ζηφρσλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ 

έξγνπ 40% 

1.2 Μεζνδνινγία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 50% 

1.3 Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο  10% 

  ΠΛΝΙΝ 100% 

 

Η βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

θαιχπηνληαη αθξηβψο νη αηηνχκελεο  πξνδηαγξαθέο. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110 

βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη αηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. 

Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο 

θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη 

φισλ ησλ νκάδσλ. Η ηειηθή βαζκνινγία βάζεη ησλ παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 110 

βαζκνχο,  

Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» γίλεηαη γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 

έρνπλ απνξξηθζεί ζην πξνεγνχκελν ζηάδην αμηνιφγεζεο. 

 

Βήκα Β: Αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο  πξνζθνξάο  – ηειηθφ απνηέιεζκα: 

Δθφζνλ  ε  νηθνλνκηθή  πξνζθνξά  είλαη  δηαηππσκέλε  ζχκθσλα  κε ηα  νξηδφκελα ζηε 

δηαθήξπμε θαη δελ ππεξβαίλεη  ηνλ  πξνυπνινγηζκφ  ηνπ  έξγνπ  ζεκεηψλεηαη  ε  ζπλνιηθή  

πξνζθεξφκελε (αηηνχκελε)  ακνηβή  ηνπ Γηαγσληδφκελνπ.  

H αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά. Γηα ηελ επηινγή ηεο ζα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ 

απνξξηθζεί ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο 

Καηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν 

Aj = 0,80  x Tj / Tmax +0,20 x Kmin / Kj 

Όπνπ: 

Tmax ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά 

Tj ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο j 

Kmin ην ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο κε ηελ κηθξφηεξε ηηκή 

Kj  ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο j. 

Aj  ην νπνίν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δχν δεθαδηθά ςεθία 
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Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα. 

Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή κε ζχκθσλεο 

κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

6. ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ - ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ 

Kαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο, o αλάδνρνο 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο, 

ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νπνηαδήπνηε 

έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

 

Ο αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην Έξγν ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηε Αλαζέηνπζα Αξρή  θαη δελ δεζκεχεη ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ζρεηηθή ζπλαίλεζε απηήο. 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ν αλάδνρνο, νθείιεη λα κελ αλαθνηλψλεη ζε θαλέλα 

– παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ  - πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζε 

απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ επθαηξία πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. Κάζε έγγξαθν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη θάζε πιεξνθνξία πνπ πξνθχπηεη 

απφ απηφ, παξακέλεη απζηεξψο εληφο ησλ  αξκνδίσλ γη’ απηά Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ.  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 

Καηάζηεκα                …………………………. 

(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax ) Ηκεξνκελία έθδνζεο ……………… ΔΤΡΩ ………….…… 

Πξνο 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ, 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 

Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ & Δθαξκνγήο Γξάζεσλ 

ηνπ ΤΠ.Α.Α.Ν ζηνλ Σνκέα ηνπ Δκπνξίνπ (ΔΤΔΓ Δκπ.) 

Πι. ΚΑΝΙΓΓΟ 20  ΑΘΗΝΑ  ΣΚ  10181 

 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  ΑΡ. ……  ΔΤΡΩ   ……….. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ ΔΤΡΩ. ………………… (θαη νινγξάθσο) …………..……….. …….  ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη 

ε ππνρξέσζή καο, ππέξ  ηεο εηαηξείαο ……………………………………….. 

Γ\λζε…………………………………………………………. γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο 

κε αξηζκφ …………. ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηε πξνκήζεηα 

…………………………………… (αξ.δηαθ/μεο……/….) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ……………. θαη ην 

νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο ………... ΔΤΡΩ απηήο.  

 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο 

κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

Η παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο 

ζ’ εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρχ. 

 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.- 
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