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Νομικό πλαίσιο 
Η διαδικασία θα διεξαχθεί έχοντας υπόψη: 

1. το ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 

νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.”, Μέρος Β “Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας” 

2. το ν. 4412/2016 (Α'147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. το ν. 4782/2021 (Α' 36) “Εκσυγχρονισμός- Απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

Δημοσίων Συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας 

και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία” 

4. την ΥΠΑΣΗΔ Αριθμ. 300488/ΥΔ1244 Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας 

του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

5. το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020 

6. το ν. 4270/2014 (Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ)–δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

7. το ν. 4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

8. το ν. 3861/2010 (Α’ 112)«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

9. την με αρ. 57654(Β’1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

10. την από 08-01-2022 σύμβαση χρηματοδότησης του έργου «ECO-NautiNET PLUS– Network’s support for 

SMEs in the Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region PLUS" και τα παραρτήματα αυτής, 

11. την υπ. αριθ. 687/07-02-2022 (Θέμα 5)  απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Αχαΐας 

περί αποδοχής της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου ECO-NautiNET PLUS του προγράμματος 

INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020, 

12. την υπ. αριθ. 687/07-02-2022 (Θέμα 8)  απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Αχαΐας 

περι έγκρισης του Σχεδίου Ανακοίνωσης της Πρόσκλησης για Υποβολή Προσφορών για υλοποίηση 

δράσεων του έργου ECONAUTINET PLUS  

13. την υπ. Αριθ. ΑΔΑ: 9ΠΝΤ469ΗΛΒ-52Λ/ 15.02.2022 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Επιμελητηρίου 

Αχαΐας ,  

14. την ΣΑΕΠ 058/2  

15. τον ΚΑΕ 9919β του Επιμελητηρίου Αχαΐας. 
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Αντικείμενο Σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων του έργου ECO-NautiNET 

PLUS “Network’s support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region PLUS” του 

Προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020 με κωδικό έργου ADRION1288. 

Οι Προδιαγραφές των ζητούμενων Υπηρεσιών περιγράφονται στο Παράρτημα Α. Επισημαίνεται ότι η 

κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 

έως 30-06-2022, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που παραταθούν οι σχετικές δράσεις του έργου ή 

σε περίπτωση σχετικής υπόδειξης της Τεχνικής Γραμματείας / Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, χωρίς 

όμως τροποποίηση του οικονομικού σκέλους της. 

Οι αιτούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV: 79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών 

επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης, βάσει του Καταλόγου Κοινής 

Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV). 

Εκτιμώμενη αξία 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δέκα τριών χιλιάδων και διακοσίων ευρώ 

(13.200,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρή αξία 10,645.16 και Φ.Π.Α 24% 2,554.84). 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από το έργο με τίτλο «Network’s support for SMEs in the 

Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region PLUS - ECO-NautiNET PLUS » με κ.ε. ADRION1288. 

Κριτήρια Ανάθεσης 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας, από οικονομικής άποψης, προσφοράς βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων και σχετικών συντελεστών 

βαρύτητας: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 

Σχεδιασμός, μεθοδολογία και μέσα οργάνωσης και υλοποίησης των 

δράσεων έργου 

Πρόταση προσέγγισης των δράσεων του έργου, η οποία θα αναφέρει τον 

τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει τις 

δράσεις του έργου και τις μεθόδους/εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει. 

Η πρόταση πρέπει να αναφέρει : 

- τη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το σύνολο των δράσεων 

του έργου 

- το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων του έργου 

- τις προτεινόμενες διαδικασίες διοίκησης, προγραμματισμού, διαχείρισης, 

ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας των δράσεων του έργου 

60% 
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Κ2 

Πληρότητα και επάρκεια του καθορισμού των περιεχομένων των 

προσφερόμενων παραδοτέων 

 

40% 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

 

Για τη βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος: 

ΣΤΠ = 0,60* Α+ 0,40 * Β 

όπου: 

ΣΤΠ = Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς που προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων του κάθε συντελεστή 
βαρύτητας επί το αντίστοιχο κριτήριο ανάθεσης όπως περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα. Η βαθμολογία 
κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις 
περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή 
αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αφού λάβει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς 
(Α.Β.Τ.Π.) αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.), που είναι η σχετική βαθμολογία 
του ως προς την αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο: 

Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π. max ) x 10 όπου Α.Β.Τ.Π. max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης 
τεχνικά προσφοράς. 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο προσφέρων με την 
καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10). 

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς 
(Τ.Β.Σ.Π.) ΤΒΣΠ = (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.) + (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.), όπου Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/ 
Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x10 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς. 

Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από το έργο «Network’s support for SMEs in the Nautical sector of the 
Adriatic-Ionian Region PLUS» με κ.ε. ADRION1288. 

Με τον Ανάδοχο θα υπογραφεί σχετική σύμβαση. 

Διάρκεια σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως 30-06-2022, με δυνατότητα 

παράτασης σε περίπτωση που παραταθούν οι σχετικές δράσεις του έργου ή σε περίπτωση σχετικής 

υπόδειξης της Τεχνικής Γραμματείας / Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, χωρίς όμως τροποποίηση 

του οικονομικού σκέλους της. 
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Δημοσιεύσεις 
H Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής θα δημοσιευθούν στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ (www.promitheus.gov.gr ) και 

θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Αχαΐας. (http:// www.e-a.gr). 

Δικαίωμα Συμμετοχής-Λόγοι αποκλεισμού 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση αυτών των προσώπων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 

συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων ή/και παροχή υπηρεσιών 

(άρθρο 2 ν. 4412/2016). 

(β) Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων (άρθρο 19 ν. 

4412/2016), που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 

οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον. 

(γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών. 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε 

μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον 

διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις των 

άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016. 

Τρόπος υποβολής των προσφορών 
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην 

Υπηρεσία μας (Επιμελητήριο Αχαΐας, Μιχαλακοπούλου 58, Πάτρα 26221), 1ος όροφος (Γραμματεία-

Πρωτόκολλο) σε σφραγισμένο φάκελο, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς, ως χρόνος υποβολής λογίζεται η ώρα 

κατάθεσης του Φακέλου Προσφοράς από την ταχυδρομική υπηρεσία στο Πρωτόκολλο του Επιμελητηρίου 

Αχαΐας. 
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Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής  Προσφορών: 01-03-2022, ημέρα Τρίτη   και ώρα 12:00 το μεσημέρι. 

Ο φάκελος υποβολής προσφοράς θα περιλαμβάνει: 

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα περιλαμβάνουν: :  

1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο/τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας, στην οποία θα αναγράφεται ότι: 

 Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

  Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών και θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού (αρ. πρωτ. πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, 

αναθέτουσα αρχή, τίτλος διαγωνισμού, κλπ). 

 Εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον προσφέροντα οικονομικό φορέα, αυτός οφείλει εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της 

Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση 

εργασιών με το Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία. 

2) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα (κωδικοποιημένο 

καταστατικό της εταιρείας, πρόσφατο γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

περί ισχύουσας εκπροσώπησης). 

3) Φορολογική ενημερότητα σε Ισχύ 

4) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ 

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης. 

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που επισυνάπτεται 

στο Παράρτημα Β της παρούσας πρόσκλησης. Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, επί ποινή 

αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό. 

Ισχύς των προσφορών 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 

υποβολής. 

Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές Προσφορές 
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 
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Συμπλήρωση– Αποσαφήνιση Πληροφοριών και Δικαιολογητικών 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας 

τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους 

οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή 

εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να 

συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός 

προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

Παραλαβή – Τόπος και χρόνος παράδοσης 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος της σύμβασης, σε 

συνεννόηση με την Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων του έργου, ο οποίος και θα συντάξει σχετική 

βεβαίωση αναφορικά με την προσήκουσα και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εν λόγω υπηρεσιών. 

Το Επιμελητήριο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από κάθε αιτία, κατά την 

εν λόγω παροχή υπηρεσιών. 

Κρατήσεις-Πληρωμή 
Η πληρωμή του ανάδοχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, με χρηματικό ένταλμα σε τραπεζικό λογαριασμό 

του, το οποίο θα εκδοθεί στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών αφαιρούμενων των νόμιμων 

κρατήσεων, μετά από βεβαίωση της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου ότι η εν λόγω παροχή 

υπηρεσιών έγινε εμπροθέσμως, προσηκόντως και σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης. 

Τα τιμολόγια θα εκδοθούν στα στοιχεία του Επιμελητηρίου Αχαΐας (ΑΦΜ: 090031022, ΔΟΥ:Α’ ΠΑΤΡΩΝ). 

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται έπειτα από συνεννόηση με τον αντίστοιχο διαχειριστή του έργου. 

Γενικά η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν.4412/2016. 

Τον Ανάδοχο βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ότι πέραν του ως άνω 

αναφερομένου ποσού, καμία άλλη πρόσθετη αποζημίωση αμοιβή, τίμημα ή αντάλλαγμα για οποιοδήποτε 

λόγο ή αιτία, δεν οφείλεται στον Ανάδοχο, του ως άνω ποσού καλύπτοντος κατά ρητή δήλωση και 

συνομολόγηση του, πλήρως την αμοιβή του για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με το 

σχετικό συμφωνητικό. Για την είσπραξη της αμοιβής του, ο Ανάδοχος θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τη 

νομοθεσία στοιχεία και θα επιβαρύνεται με τις αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις. Δυνατότητα 

αναθεώρησης ή αναπροσαρμογής των τιμών, που θα συμφωνηθούν με τη σχετική σύμβαση αποκλείεται για 

οποιονδήποτε λόγο. 
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Λοιποί Όροι 
Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των 

στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς κλπ. 

Το Επιμελητήριο δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, 

να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή 

αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το 

διαγωνιζόμενο όλων των όρων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) καθώς 

και των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (κανονισμός Προμηθειών του 

Δημοσίου). 

Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη του αναδόχου. Το Επιμελητήριο 

απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από κάθε αιτία, κατά την εν λόγω παροχή 

υπηρεσιών. Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών ασφαλίζεται με φροντίδα και δαπάνες του ανάδοχου, μέχρι της 

οριστικής ολοκλήρωσής της. 

Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο ή τροποποίηση των όρων της σύμβασης 

μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης, οιουδήποτε δικαιώματος ή 

υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των 

συμβαλλόμενων. 

Σε περίπτωση που η εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσιών που έχει ανατεθεί στον ανάδοχο καθίσταται 

αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα σε καμία αμοιβή. 

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του Αναδόχου και του Επιμελητηρίου Αχαΐας από τη σύμβαση που 

θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Πάτρα αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα δικάζουν 

αμετάκλητα. 

Πληροφορίες 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Παναγιώτης Χριστιάς, τηλ. 2610241244, projects@e-a.gr, pchristias@e-a.gr 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας 

 

Πλάτων Μαρλαφέκας  
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Παράρτημα Α – Περιγραφή έργου – Τεχνικές Προδιαγραφές 
Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος στο έργο με τίτλο «Network’s support for SMEs 

in the Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region PLUS - ECO-NautiNET PLUS» και ακρωνύμιο «ECO-

NautiNET PLUS», το οποίο εγκρίθηκε στην 4η πρόσκληση του Προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian 

ADRION 2014-2020,ειδικός στόχος Support the development of a regional innovation system for the Adriatic-

Ionian areaκαι Άξονα Προτεραιότητας 1) Innovative and smart region. 

Το Εταιρικό Σχήμα αποτελείται από: 

1. Επικεφαλής Εταίρος: Επιμελητήριο Αχαΐας  

2. Εταίρος 2: Regional Development Centre Koper 

3. Εταίρος 3: University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture 

4. Εταίρος 4: Croatian Chamber of Economy 

5. Εταίρος 5: NATIONAL CONFEDERATION OF HANDCRAFTS AND OF SMEs – TERRITORIAL ASSOCIATION 

OF RAVENNA 

6. Εταίρος 6: City of Dubrovnik Development Agency 

7. Εταίρος 7 : Chamber of Commerce and Industry Tirana 

Ο γενικός στόχος του Έργου ECO-NautiNET PLUS συνίσταται στο να μεγιστοποιήσει περαιτέρω την 

αποτελεσματικότητα και την ευρεία εξάπλωση, σε επίπεδο Αδριατικής - Ιονίου, του Καινοτόμου Δικτύου 

Συνεργασίας ECO-NautiNET μεταξύ ΜμΕ, Ερευνητικών & Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, Οργανισμών Υποστήριξης 

Επιχειρήσεων του Ναυτικού τομέα και να ενισχύσει την πρακτική μεταφορά αυτής της συνεργασίας, δικτύου 

και συστήματος διαχείρισης σε άλλους συναφείς θαλάσσιους τομείς. 

Ειδικότερα, οι στόχοι του έργου είναι: 

-η αντιμετώπιση της χαμηλής συνεργασίας μεταξύ ΜμΕ, Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών 

Υποστήριξης Επιχειρήσεων σε ολόκληρη την περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου, με τη χρήση, την καλύτερη 

εκμετάλλευση, την ενίσχυση και τη μεταφορά του κοινού Συστήματος Διαχείρισης, του Δικτύου και της 

πλατφόρμας Ιστού που αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε στο πλαίσιο του έργου ECO-NautiNET 

-η ενίσχυση της δημιουργίας νέων δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ ΜμΕ και Ερευνητικών & Τεχνολογικών 

φορέων του Ναυτικού και του Θαλάσσιου τομέα στη ζώνη της Αδριατικής - Ιονίου όσον αφορά τις καινοτόμες 

διαδικασίες και καινοτόμα προϊόντα. 

-η αύξηση της εφαρμογής και μεταφοράς του Κοινού Συστήματος Διαχείρισης, του Δικτύου και της 

Πλατφόρμας σε πρόσθετους διατομεακούς θαλάσσιους τομείς ως αποτελεσματική προσέγγιση για τη 

συνεργασία, την καινοτομία και τη διεθνοποίηση. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το έργο ECO-NautiNET PLUS στοχεύει να: 
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-Προωθήσει τα αποτελέσματα του έργου ECO-NautiNET: το Κοινό Σύστημα Διαχείρισης, το Ναυτικό Δίκτυο 

ECO-NautiNET, την πλατφόρμα για συνεργασία και καινοτομία μεταξύ των ενδιαφερομένων της 3πλής Έλικας 

σε Εθνικό, Περιφερειακό και Αδριατικής-Ιονίου επίπεδο μέσω Δημόσιων εκδηλώσεων στις περιοχές των 

εταίρων. 

-Προωθήσει την πρακτική χρήσης και εφαρμογής για συνεργασία, καινοτομία και διεθνοποίηση του Κοινού 

Συστήματος Διαχείρισης, του Δικτύου και της πλατφόρμα σε ΜμΕ, Οργανισμούς Υποστήριξης Επιχειρήσεων 

και Ερευνητικών & Τεχνολογικών φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο μέσω διοργάνωσης 

Εκπαιδευτικών εργαστηρίων, εγχειριδίων και εκδηλώσεων με τοπικούς φορείς. 

-Προωθήσει τη δυνατότητα μεταφοράς του Κοινού Συστήματος Διαχείρισης, του Δικτύου και της πλατφόρμας 

και της πρακτικής εφαρμογής τους σε άλλους διατομεακούς θαλάσσιους τομείς, όπως η ναυτιλία κ.λπ. 

προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενους φορείς στα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια, σε Εκδηλώσεις για τοπικούς 

ενδιαφερομένους φορείς και σε Δημόσιες εκδηλώσεις.  

-Βελτιώσει, ενημερώσει και προωθήσει το Κοινό Σύστημα Διαχείρισης  του ECO-NautiNET, της πλατφόρμας 

Ιστού και του Δικτύου με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητά τους στον COVID-19 και την 

επακόλουθη οικονομική κρίση και αυτή των βασικών εμπλεκομένων φορέων και ιδιαίτερα των ΜμΕ του 

ναυτιλιακού τομέα και άλλων διατομεακών θαλάσσιων τομέων που έχουν επηρεαστεί άμεσα. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 148,169.56 ευρώ, εκ των οποίων 125,944.13 € η Ευρωπαϊκή 

συνεισφορά μέσω του προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020 και 22,225.43 € 

Εθνική συμμετοχή των συμμετεχουσών χωρών.  

Οι δράσεις και τα παραδοτέα για «την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων του έργου ECO-

NautiNET PLUS “Network’s support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region PLUS” του 

Προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020», με Κωδικό Έργου: ΑDRION1288, 

συνολικής αξίας έως 13.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, είναι τα 

κάτωθι: 

 Παραδοτέο 1. Βοήθεια στο σχεδιασμό και συντονισμό της Εναρκτήριας Εκδήλωσης του έργου. 

 Παραδοτέο 2. Υποστήριξη στη Διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου 

για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Αχαΐας. 

 Παραδοτέο 3. Συμμετοχή στην μετάφραση του εκπαιδευτικού υλικού στην ελληνική γλώσσα. 

 Παραδοτέο 4. Βοήθεια στο σχεδιασμό και συντονισμό ενός εκπαιδευτικού Εργαστηρίου στην 

Πάτρα. 

 Παραδοτέο 5. Βοήθεια στο σχεδιασμό και συντονισμό μίας Δημόσιας Εκδήλωσης στην Πάτρα. 

 Παραδοτέο 6. Συμμετοχή στην μετάφραση του υλικού επικοινωνίας του έργου στην ελληνική 

γλώσσα. 

 Παραδοτέο 7. Σχεδιασμός και υποστήριξη δράσεων προώθησης του έργου στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης του έργου για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Αχαΐας  

 Παραδοτέο 8. Βοήθεια στο σχεδιασμό και συντονισμό μίας Εκδήλωσης Δικτύωσης με τοπικούς 

φορείς στην Πάτρα 
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Αχαΐας για το έτος 2022 και τελικώς τον 

προϋπολογισμό του έργου ECO-NautiNET PLUS “Network’s support for SMEs in the Nautical sector of the 

Adriatic-Ionian Region PLUS” του Προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020», με 

Κωδικό Έργου: ΑDRION1288. 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων του έργου, είναι το ακόλουθο: 

 Παραδοτέο 1. (Τον 1ο μήνα της σύμβασης) 

 Παραδοτέο 2. (30/06/2022) 

 Παραδοτέο 3. (31/3/2022) 

 Παραδοτέο 4. (30/4/2022) 

 Παραδοτέο 5. (30/6/2022) 

 Παραδοτέο 6. (31/3/2022) 

 Παραδοτέο 7. (30/6/2022) 

 Παραδοτέο 8. (31/5/2022) 

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του έργου και, συνεπώς, 

προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα χαρακτηριστικά, πέραν των ανωτέρω, δεν απορρίπτονται, αλλά 

συνεκτιμώνται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι στα πλαίσια του ανώτατου προϋπολογισμού του έργου. 

Με την παράδοση του συνόλου του ανωτέρω έργου κάθε δικαίωμα χρήσης και περαιτέρω εκμετάλλευσης 

του έργου, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτού, 

μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του, να συνεργάζεται με την 

Αναθέτουσα Αρχή, να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες, υποδείξεις και 

παρατηρήσεις της, για την άρτια υλοποίηση του έργου. 

Διάρκεια εκτέλεσης του έργου: Η χρονική διάρκεια των υπηρεσιών αυτών ορίζεται από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης με τον Ανάδοχο και έως τις 30/06/2022) με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που 

παραταθούν οι σχετικές δράσεις του έργου ή σε περίπτωση σχετικής υπόδειξης της Τεχνικής Γραμματείας / 

Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, χωρίς όμως τροποποίηση του οικονομικού σκέλους της. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις: 

1. Τεκμηριωμένη εμπειρία στα κάτωθι:  

a. Εμπειρία στην υποστήριξη Επικεφαλής Εταίρων για τη διαχείριση ευρωπαϊκών 

συγχρηματοδοτούμενων έργων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά, και άλλα). 

Συγκεκριμένα, απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις. 

b. Εμπειρία στην υποστήριξη δράσεων ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων (διασυνοριακά, 

διαπεριφερειακά, διακρατικά, και άλλα). Συγκεκριμένα, απαιτείται να συμμετέχουν ή να έχουν 

ολοκληρώσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις σχετικές με ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
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προγραμμάτων/ υλικού, σε τομείς Μεταφορών/Γαλάζιας Ανάπτυξης/ Βιώσιμου Τουρισμού/ 

Καινοτομίας/ Επιχειρηματικότητας. 

c. Εμπειρία σε δράσεις διάχυσης και διάδοσης αποτελεσμάτων σε εθνικό ή/και Ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Συγκεκριμένα, απαιτείται να συμμετέχουν ή να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρεις 

(3) συμβάσεις με σχετικό αντικείμενο. 

d. Εμπειρία σε διοργάνωση εργαστηρίων / σεμιναρίων σε εθνικό ή/και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, απαιτείται να συμμετέχουν ή να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρεις (3) 

συμβάσεις με σχετικό αντικείμενο. 

Για την απόδειξη των ανωτέρω, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους Πίνακα Έργων 

Τεκμηρίωσης της εμπειρίας τους  (κυριότερων συμβάσεων/ έργων που τρέχουν ή έχουν εκτελέσει) κατά την 

τελευταία πενταετία με αναφορά στην αναθέτουσα αρχή, το αντικείμενο, τον προϋπολογισμό, την 

ημερομηνία έναρξης και λήξης του έργου, και την κατηγορία έργων (a-d) στην οποία εντάσσεται, 

συνοδευόμενο από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρακτικά παραλαβής ή εκθέσεις ολοκλήρωσης ή 

συμβάσεις ανάθεσης ή χρηματοδότησης (σε περίπτωση Δημόσιων Φορέων). Σε περίπτωση συμβάσεων με 

ιδιωτικές επιχειρήσεις προσκομίζονται συμβάσεις, τιμολόγια και επιστολές καλής εκτέλεσης.  Σε περίπτωση 

που προσκομιστούν ιδιωτικά έγγραφα (π.χ. τιμολόγια, πρωτόκολλα συνεργασίας κ.ά.) προσκομίζεται 

υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα για την ακρίβεια των εγγράφων. 

 

2. Να διαθέτουν ομάδα έργου ικανή να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του έργου. Συγκεκριμένα 

η Ομάδα έργου θα πρέπει κατ’ ελάχιστον  να περιλαμβάνει: 

 Έναν υπεύθυνο έργου με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σχετικό με τον ευρύτερο τομέα της 

Γαλάζιας Ανάπτυξης/ Υδατικών Πόρων και εμπειρία πάνω από 10 έτη στην διαχείριση και υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων και Άριστη γνώση Αγγλικών. 

 Έναν υπεύθυνο επικοινωνίας, με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Επικοινωνία, εμπειρία πάνω από δύο 

(2) έτη στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και Άριστη γνώση αγγλικών  

 Τουλάχιστον δύο (2) στελέχη, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τουλάχιστον 5ετή εμπειρία 

στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων στον τομέα των Μεταφορών/ Γαλάζιας Ανάπτυξης 

και Άριστη γνώση αγγλικών.  

Για την απόδειξη της απαίτησης αυτής οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους: 

 Πίνακα Ομάδας Έργου με αναφορά στην ιδιότητα του κάθε μέλους. Σε περίπτωση εξωτερικού 

συνεργάτη απαιτείται υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή του στην ομάδα έργου. 

 Βιογραφικά Σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου στα οποία θα πρέπει να αποτυπώνονται 

σαφώς η επαγγελματική  ενασχόληση και η απαιτούμενη εμπειρία στα ζητούμενα αντικείμενα, κατά 

τα ανωτέρω, συνοδευόμενα από σχετικές συμβάσεις, πληρωμένα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης/εμπειρίας, αντίγραφα τίτλων σπουδών, και βεβαιώσεις/πιστοποιητικά 

καλής γνώσης της Αγγλικής κ.λπ. 
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 Υπεύθυνες Δηλώσεις των στελεχών της Ομάδας έργου ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα 

βιογραφικά τους σημειώματα είναι ακριβή και αληθή και ότι δεσμεύονται και αποδέχονται να 

συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου του υποψήφιου, εφόσον ο υποψήφιος αναδειχθεί  ανάδοχος της 

παρούσας συμβάσης. 

 

3.  Να διαθέτουν Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο) και 

Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 (ή ισοδύναμο). 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να υποβάλουν με την προσφορά τους : 

4. Μεθοδολογία υλοποίησης έργου όπου θα περιγράφεται ο τρόπος υλοποίησης 

5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω εργασιών 

  

ΑΔΑ: ΩΜΞΖ469ΗΛΒ-ΣΒΨ
22PROC010056026 2022-02-15



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 

 Δ/νση ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 58 ΤΚ 26221, ΠΑΤΡΑ 
ΤΗΛ : 2610 277 779 – FAX : 2610 276519 – http://www.e-a@ea.gr – email:ea@e-a.gr 

 

14 
 

Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μία σελίδα ο υποψήφιος ανάδοχος θα υπογράψει και θα 

σφραγίσει όλες τις σελίδες της παρούσης). 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: 

Ημερομηνία:  
Επωνυμία:  
Ιδιότητα:  
Διεύθυνση:  
Τηλ.: 
Email: 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 58 
Τ.Κ. 26221 
ΠΑΤΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Που αφορά το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων του έργου ECO-NautiNET PLUS 

“Network’s support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region PLUS” του Προγράμματος 

INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020», σύμφωνα με τη αριθ. 134/10-02-2022 Ανακοίνωση του 

Επιμελητηρίου Αχαΐας. 

Σύμφωνα με την παραπάνω Ανακοίνωση, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω 

οικονομικούς όρους. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ * 
Προϋπολογισμός 

συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 

Προσφορά 
συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 
Παραδοτέο 1. 1.300,00 €   

Παραδοτέο 2. 2.600,00 €  

Παραδοτέο 3. 880,00 €  

Παραδοτέο 4. 2.200,00 €  

Παραδοτέο 5. 2.200,00 €  

Παραδοτέο 6. 440,00 €  

Παραδοτέο 7. 1.380,00 €  

Παραδοτέο 8. 2.200,00 €  

 

Συνολική Προσφερόμενη Τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως): ...................................................... 

Συνολική Προσφερόμενη Τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφως): ........................................................... 

 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 

υποβολής. 

 

Ο προσφέρων 

(Υπογραφή, Σφραγίδα) 

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία) 
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