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CPV 66171000-9 Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών 

CPV 66600000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων 

CPV 79412000-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης 
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Γενικές Πληροφορίες 
 

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)”, όπως ισχύει με τις τρέχουσες 

τροποποιήσεις του 

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

συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

4. 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 

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

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

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

7. 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”, 

8. 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» 

9. την από 10/10/2019 σύμβαση χρηματοδότησης του έργου «Med microfinance support system 

for start-ups» και ακρωνύμιο MedSt@rts και τα παραρτήματα αυτής, 

10. την υπ. αριθ. 622/18-11-2019 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Αχαΐας 

περί αποδοχής της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου MedSt@rts του προγράμματος ENI 

CBC MED 2014-2020, 

11. το υπ. αριθμ. 690/15-04-2022 Απόσπασμα Πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως της 

Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Αχαΐας που εγκρίνει το παρόν τεύχος, 

12. τη ΣΑΕΠ: Ε0582 και ενάριθμο 2020ΣΕ05820000, 

13. την υπ. Αριθ. 151/27-04-2022 ΑΔΑ: 94ΩΒ469ΗΛΒ-Ο10 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 

Επιμελητηρίου Αχαΐας σε βάρος του Κ.Α.Ε. 9919ι. 

 

 

Η υπ’αριθμ Aρ. Πρωτ.: 358/27-4-2022, Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών υλοποιείται σύμφωνα 
με το Άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.  
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Εισαγωγή 
 

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει ως εταίρος σε εγκεκριμένο έργο του Προγράμματος ENI CBC 
MED PROGRAMME 2014 – 2020 με τίτλο «Med microfinance support system for start-ups» 
(Μεσογειακό σύστημα υποστήριξης μικροχρηματοδότησης για νεοφυείς επιχειρήσεις) και 
ακρωνύμιο «MedSt@rts». 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να σχεδιαστεί ένα κοινός διασυνοριακός μηχανισμός για την 
παροχή πρόσβασης σε πιστώσεις σε ανθρώπους που δεν πληρούν τα τραπεζικά κριτήρια 
χρηματοδότησης, εμπνευσμένο από τις αρχές της ηθικής χρηματοδότησης και αλληλεγγύης και με 
τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. 

Ο διασυνοριακός στόχος είναι να μελετηθεί και να εφαρμοστεί ένα απλό και αντικειμενικό 
σύστημα μικροχρηματοδότησης, ώστε να επιτραπεί σε νέους επιχειρηματίες η πρόσβαση σε 
πιστώσεις για την εκκίνηση και τη επιβίωση των επιχειρήσεων τους. 

Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα MEDSt@rts έχει διερευνήσει τα διαθέσιμα μέσα 
μικροχρηματοδότησης στις περιοχές παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένων τόσο των 
παραδοσιακών και υφιστάμενων μέσων, όσο και νέων εργαλείων, όπως οι μηχανισμοί 
crowdfunding, τα κεφάλαια "σποράς" (seed capital), δίκτυα επιχειρηματικών αγγέλων, 
κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, προγράμματα κρατικών επιχορηγήσεων κλπ. που 
υφίστανται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο Μελέτη 3.1 του έργου. 

Με βάση τα παραπάνω και στο πλαίσιο της παρούσας Ανακοίνωσης ζητείται η «Προμήθεια 
Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα  Συγκέντρωσης Κεφαλαίων», με κωδικούς παροχής υπηρεσιών CPV 
εκ των: 

 

CPV Code Περιγραφή 

66171000-9 Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών 

66600000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων 

79412000-5  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης 

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Αχαΐας προσκαλεί Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα να υποβάλουν 

την Προσφορά τους για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα Συγκέντρωσης 

Κεφαλαίων» εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της 

παρούσας Πρόσκλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 6.1.2/ Παραδοτέο 6.1, του έργου 

MedSt@rts του Προγράμματος ENI CBC MED συνολικής αξίας 4.800,00€ (συμπεριλαμβανόμενου 

ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των 

ζητούμενων Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Τεχνικής Επάρκειας Αναδόχου που 

περιγράφονται στα Παραρτήματα Α και Β αντίστοιχα.  
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Από την συγκεκριμένη πρόσκληση εξαιρούνται Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν υποβάλει 
την Επιχειρηματική τους Ιδέα στο έργο MedSt@rts και συμμετέχουν στις δράσεις ωρίμανσης 
αυτών, για λόγους σύγκρουσης συμφερόντων. 

Το Επιμελητήριο Αχαΐας στην παρούσα φάση του έργου Medst@rts, έχει αποδώσει  τις 
προκαταβολές των Επιχειρηματικών Βραβείων στις Επιχειρηματικές του Ομάδες, πλέον 
συστημένες Επιχειρήσεις. Τα Επιχειρηματικά Βραβεία μπορούν να θεωρηθούν ως pre-seed 
χρηματοδότηση σε κάθε start-up. 

Η Δράση 6.1.2 του MEDSt@rts στοχεύει να υποστηρίξει τις νέες Επιχειρήσεις του έργου στην 
πρόσβαση σε πρόσθετες ευκαιρίες χρηματοδότησης εκτός από τα Επιχειρηματικά Βραβεία που 
έλαβαν.  

Για το σκοπό αυτό, το Επιμελητήριο Αχαΐας ως εταίρος του έργου θα εξασφαλίσει για τους 
ωφελούμενους του έναν (1) ειδικό Εμπειρογνώμονα Συγκέντρωσης Κεφαλαίων, ο οποίος θα 
υποστηρίξει τους δικαιούχους στην ανεύρεση αντίστοιχων λύσεων. 

 

 

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
 

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. 

Για την κατακύρωση θα απαιτηθεί κατ’ ελάχιστο φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, 
απόσπασμα ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού 
προσώπου και εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο. 

Τα ίδια δικαιολογητικά θα απαιτηθούν από τους νόμιμους εκπροσώπους (ή φυσικά πρόσωπα) 
στην περίπτωση κοινοπρακτικών σχημάτων, ενώσεων προσώπων κλπ. 

Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται από την υπογραφή της έως και 20 Ιουνίου 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. 
 

Περιεχόμενο Προσφορών 
 

Οι φάκελοι των προσφορών θα πρέπει να είναι σφραγισμένοι και να αναφέρουν εξωτερικά τα 
στοιχεία της Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για «Προμήθεια Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα 
Συγκέντρωσης Κεφαλαίων» για την υλοποίηση του έργου MEDSt@rts του Προγράμματος ENI 
CBCMED 2014-2020, καθώς και τα στοιχεία του Προσφέροντος. 

Η κατάθεση των προσφορών μπορεί να γίνει

 Τρίτη

 αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία μας 
(Επιμελητήριο Αχαΐας, Μιχαλακοπούλου 58, 26221 Πάτρα), 1ος όροφος (Πρωτόκολλο) σε 
σφραγισμένο φάκελο, εντός 12 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της 
παρούσας πρόσκλησης δηλαδή έως και την 10/05/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. 
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Ο φάκελος κάθε υποψηφίου μπορεί να περιέχει σφραγισμένους υποφακέλους, χωρίς αυτό όμως 
να είναι προαπαιτούμενο. Στη περίπτωση υποφακέλων θα πρέπει να αναφέρεται στο εξωτερικό 
του το περιεχόμενο τους:. Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Δικαιολογητικά Απόδειξης Τεχνικής 
Επάρκειας, και Οικονομική Προσφορά. 

 

Ως Δικαιολογητικά Συμμετοχής ο φάκελος κάθε υποψήφιου Αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει: 

Α1.  Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι : 

 η προσφορά του πληροί κατ’ ελάχιστο τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της υπ’ 

αριθμ. Πρωτ. 358/27-4-2022 Πρόσκλησης τις οποίες και αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα, 

 ότι δεν έχει κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή του σε διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, 

 ότι πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 24  του Ν.4412/2016, 

 ότι ρητά συμφωνεί ότι ουδεµία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ποσού της οικονομικής 

προσφοράς του. 

Α2. Αντίγραφο από τα Στοιχεία Μητρώου Φυσικού(ων) / Νομικού(ών) Προσώπου(ων) ή 
Επιχείρησης(εων) από TAXIS (www.gsis.gr). 

Α3. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα του Φυσικού(ων)/ Νομικού(ων) προσώπου(ων) σε 
ισχύ. 
Υποψήφιος που δεν συμπεριλάβει όλα τα άνωθεν Δικαιολογητικά, αποκλείεται από τη συνέχεια 
της Διαδικασίας Αξιολόγησης. 

 

 

Ως Δικαιολογητικά Απόδειξης Τεχνικής Επάρκειας του υποψηφίου αναδόχου, ο φάκελος κάθε 
υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει Τεκμήρια Τεχνικής Επάρκειας και Τεκμήρια Ακαδημαϊκής 
Επάρκειας. 

 

Β1. Τεκμήρια Τεχνικής Επάρκειας 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη Επαγγελματική Εμπειρία στη 
συγκέντρωση κεφαλαίων για νέες επιχειρήσεις.  

Η ζητούμενη Επαγγελματική Εμπειρία τεκμηριώνεται με: 

Β1.1 την ύπαρξη τουλάχιστον τριών (3) επιτυχώς ολοκληρωμένων Συμβάσεων ή έργων την 
τελευταία 5ετία, που αποδεικνύουν την εξασφάλιση χρηματοδότησης για νέες (έως 4 ετών) 
επιχειρήσεις.  

Η ολοκλήρωση των ελάχιστων Συμβάσεων αποδεικνύεται με σχετικά αποδεικτικά έγγραφα 
όπως Συμβάσεις μαζί με Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή Πρακτικό Παραλαβής, πληρωμένα 
τιμολόγια μαζί με την αντίστοιχη διατραπεζική συναλλαγή και σύμβαση, ενώ σε περίπτωση 
υπαλληλικής σχέσης, αντίγραφα της πρόσληψης, μισθοδοσίες, βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα όπου φαίνονται οι πληρωμένες εισφορές κλπ. 

http://www.gsis.gr/
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Β1.2. την εργασιακή εμπειρία σε τουλάχιστον ένα (1) Ευρωπαϊκό Συγχρηματοδοτούμενο 
Πρόγραμμα την τελευταία διετία (2ετία) (Απρ.2020-σήμερα). Η εργασιακή εμπειρία 
αποδεικνύεται με υλοποιημένη σύμβαση με βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή Πρακτικό 
Παραλαβής, Αποδεικτικά πληρωμής & εξόφλησης, έντυπο πρόσληψης και σε περίπτωση 
υπαλληλικής σχέσης, μισθοδοσίες, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα όπου φαίνονται οι 
πληρωμένες εισφορές κλπ 

 

 

Β2. Τεκμήρια Ακαδημαϊκής Επάρκειας  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένο Ακαδημαϊκό & Γλωσσικό 
υπόβαθρο. 

Η ζητούμενη Ακαδημαϊκή Εμπειρία τεκμηριώνεται με: 

Β.2.1. Ακαδημαϊκό υπόβαθρο του κλάδου των Οικονομικών Επιστημών ή της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή του κλάδου Μάρκετινγκ ή των Μηχανικών ή συναφών αντικειμένων.  

Το Ακαδημαϊκό υπόβαθρο τεκμηριώνεται με Πτυχίο 4ετούς ή Δίπλωμα 5ετούς φοίτησης, 
Μεταπτυχιακό Τίτλο, Διδακτορικό Τίτλο φοίτησης. Βαθμολογείται η ανώτερη κλίμακα από 
την επιτροπή, αναλόγως των ακαδημαϊκών προσόντων που προσκομίζει ο Υποψήφιος. 

Β2.2. Γλωσσικό υπόβαθρο. Απαιτείται η γνώση Αγγλικής γλώσσας. Επίπεδο γνώσης 
τουλάχιστον Καλό B2 (First Certificate). Επίπεδο γνώσης Πολύ Καλό C1 (Intermediate 
Certificate), Επίπεδο γνώσης Άριστο C2 (Proficiency Certificate). 

Βαθμολογείται η ανώτερη κλίμακα από την επιτροπή, αναλόγως του τίτλου Αγγλικής γνώσης 
που υποβάλει ο  Υποψήφιος. 

 

Τέλος, ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποβάλει Οικονομική προσφορά: 

 

Γ1. Οικονομική Προσφορά για την εν λόγω Προμήθεια Υπηρεσιών βάσει του Παραρτήματος Β. Η 
οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται κατά μέγιστο σε 4.800€ συμπ. ΦΠΑ 24% 
και κρατήσεων. 

Αναντιστοιχία μεταξύ τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης 
της προσφοράς. 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται 
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το λόγο αυτό θα 
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με 
το οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 88-89 του Ν. 
4412/2016. 

 

 

Διαδικασία αξιολόγησης 
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Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Η συμφωνία της προσφοράς των Υποψηφίων προς τους όρους της Ανακοίνωσης, βάσει των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής των Υποψηφίων. 

β. Η βαθμολόγηση Τεχνικής επάρκειας βάση κριτηρίων όπου αξιολογούνται μόνο οι προσφορές 
που έχουν κριθεί ως αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Ανακοίνωσης.  

γ. Η προσφερόμενη Οικονομική Προσφορά των Υποψηφίων η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον 
διαθέσιμο Π/Υ. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

 

Πίνακας 1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Β1.1 

Η ύπαρξη τουλάχιστον τριών (3) επιτυχώς ολοκληρωμένων 
Συμβάσεων ή έργων την τελευταία 5ετία, που αποδεικνύουν την 
εξασφάλιση χρηματοδότησης για νέα (έως 4 ετών) επιχείρηση. 

40% 

Β1.2 

Η εργασιακή εμπειρία σε τουλάχιστον ένα (1) Ευρωπαϊκό 
Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα την τελευταία διετία (2ετία) 
(Απρ.2020-σήμερα). 

30% 

Β.2.1 

Το Ακαδημαϊκό υπόβαθρο του κλάδου των Οικονομικών Επιστημών 
ή της Διοίκησης Επιχειρήσεων ή της επιστήμης Μάρκετινγκ ή των 
Μηχανικών ή συναφών αντικειμένων.  

Βασικό Πτυχίο 4ετούς (100 βαθμοί), Μεταπτυχιακός Τίτλος(+2 
βαθμούς), Δίπλωμα 5ετούς φοίτησης (+5 Βαθμούς), Διδακτορικός 
Τίτλος φοίτησης (+10 Βαθμούς).  

Βαθμολογείται η ανώτερη κλίμακα από την επιτροπή, αναλόγως των 
ακαδημαϊκών προσόντων που προσκομίζει ο Υποψήφιος. 

15% 

Β.2.2 

Το Γλωσσικό υπόβαθρο. Απαιτείται η γνώση Αγγλικής γλώσσας.  

Επίπεδο γνώσης τουλάχιστον Καλό B2 (First Certificate) (100 
βαθμοί). Επίπεδο γνώσης Πολύ Καλό C1 (Intermediate Certificate)( 
(+5 Βαθμούς), Επίπεδο γνώσης Άριστο C2 (Proficiency Certificate) 
(+10 Βαθμούς). 

Βαθμολογείται η ανώτερη κλίμακα από την επιτροπή, αναλόγως του 
τίτλου Αγγλικής γνώσης που υποβάλει ο  Υποψήφιος. 

15% 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου Τεχνικής αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 όταν καλύπτονται 
ακριβώς και μέχρι 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου 
κριτηρίου, όπως περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα. Προσφορές με βαθμολογία σε κάποιο 
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κριτήριο μικρότερη του 100, συνεπάγεται ότι δεν καλύπτει τις ελάχιστες προδιαγραφές και 
συνεπώς απορρίπτονται.  

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών είναι υπεύθυνη για τη βαθμολόγηση της 
Τεχνικής Προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

Τi = 0,4 * Β1.1 + 0,3 * Β1.2 + 0,15 * Β2.1 +0,15*Β2.2 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της 
προσφοράς.  

 

Βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών. Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών είναι 
σχετική. Συγκεκριμένα ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς i αποτελεί το γινόμενο του 
πηλίκου της προ ΦΠΑ τιμής της χαμηλότερης οικονομικά προσφοράς Πmin προς την προ ΦΠΑ τιμή 
της συγκεκριμένης προσφοράς Πι.  

 

Τελική κατάταξη Προσφορών 

Η κατάταξη των Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας Προσφοράς, θα γίνει κατά 
τη φθίνουσα τιμή της Συνολικής Βαθμολογίας που προκύπτει από τον τύπο:  

ΣΒi= 85 x (Ti/Tmax) + 15 x (Πmin/Πi) 

Όπου:  

 Tmax η μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία που έλαβε κάποιος υποψήφιος στις κατηγορίες 

κριτηρίων αξιολόγησης.  

 Ti η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i (βλ. πίνακα κριτηρίων)  

 Πmin η συνολική αξία της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

 Πi η συνολική αξία της προσφοράς i  

 ΣΒi το αποτέλεσμα το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.  

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο ΣΒ. 

 

Διάρκεια Σύμβασης 
 

Η διάρκεια της εν λόγω Σύμβασης προβλέπεται να είναι από την υπογραφή της έως και 20 
Ιουνίου 2022. Τυχόν παράταση του σχετικού φυσικού αντικειμένου του έργου ή σε περίπτωση 
σχετικής υπόδειξης της Τεχνικής Γραμματείας / Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, η εν λόγω 
Σύμβαση παρατείνεται επίσης χωρίς τροποποίηση του Οικονομικού της αντικειμένου. 
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Αποπληρωμή Σύμβασης - Κρατήσεις 
 

Η αποπληρωμή της προμήθειας των Υπηρεσιών θα γίνει με την ολοκλήρωση της Σύμβασης. 

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η πληρωμή του ανάδοχου θα πραγματοποιηθεί 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. 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Παναγιώτης Βαφείδης, τηλ. 2610241244, pvafeidis@e-a.gr 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας 

 

Πλάτων Μαρλαφέκας 

  

mailto:pvafeidis@e-a.gr
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Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές Ζητούμενων Υπηρεσιών 
 

Ο Ανάδοχος Εμπειρογνώμονας της εν λόγω Πρόσκλησης θα χρειαστεί να υλοποιήσει τα κάτωθι: 

 

1.  Κατανοήσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της κάθε νέας Επιχείρησης MEDSt@rts, μετά το πέρας 
του έργου και της χρηματοδότησης που παρείχε σε αυτές. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να 
αναλύσει το επιχειρηματικό Πλάνο της κάθε Ομάδας του έργου.  

(Παραδοτέο 1: Μία [1] Σύντομη Αναφορά για όλες τις νέες επιχειρήσεις στα Ελληνικά & Αγγλικά) 

 

2.  Αξιολογήσει το Δίκτυο που ανέπτυξε το Επιμελητήριο Αχαΐας στο πλαίσιο του έργου και κατά 
πόσο τα μέλη αυτού του Δικτύου θα μπορούσαν να προσφέρουν υποστήριξη σε είδος (in kind) 
ή/και μέσω χρηματοδοτικής επένδυσης.  

(Παραδοτέο 2: Μία [1] Σύντομη Αναφορά για όλο το Δίκτυο στα Ελληνικά & Αγγλικά) 

 

3.  Αναπτύξει ένα Σχέδιο Χρηματοδότησης για κάθε νέα Επιχείρηση που θα συνοψίζει τη 
Στρατηγική Συγκέντρωσης Κεφαλαίων (Χρηματοδοτικές Ανάγκες, Χρηματοδοτικός στόχος που 
πρέπει να επιτευχθεί, Μέσα χρηματοδότησης, ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα) κάθε Επιχείρησης. 
Αυτό μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τους Προωθητές μικροχρηματοδοτικών λύσεων του έργου 
MEDSt@rts που διαθέτει το Επιμελητήριο Αχαΐας. Για την ανάπτυξη των Σχεδίων Χρηματοδότησης 
ο Εμπειρογνώμονας θα χρησιμοποιήσει την χαρτογράφηση (Μελέτη 3.1) των πιθανών 
οργανισμών, δικτύων και ατόμων που μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για 
μικροχρηματοδότηση, καθώς και το Δίκτυο (Μελέτη 3.2) που έχει αναπτύξει η Ομάδα Έργου του 
Επιμελητήριο Αχαΐας. Τέλος θα διερευνήσει μηχανισμούς crowdfunding, διαθέσιμα κεφάλαια 
"σποράς" (seed capital), δίκτυα επιχειρηματικών αγγέλων, κεφαλαίων επιχειρηματικών 
συμμετοχών, κρατικών επιχορηγήσεων κλπ. που υφίστανται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τα 
οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. 

(Παραδοτέο 3: Δεκατέσσερα [14] Σχέδια χρηματοδότησης, ένα για κάθε νέα Επιχείρηση) 

 

4. Θα υποστηρίξει τις νέες Επιχειρήσεις στην προετοιμασία pitch παρουσιάσεων για 
ενδιαφερόμενους συνεργάτες ή δυνητικούς επενδυτές. 

(Παραδοτέο 4: Δεκατέσσερα [14] Pitch Decks, ένα για κάθε νέα Επιχείρηση) 

 

5. Θα υποστηρίξει τις νέες Επιχειρήσεις στην ανανέωση των σχεδίων Μάρκετινγκ και θα τις 
προετοιμάσει για την συμμετοχή τους στη πλατφόρμα Crowdfunding του έργου. 

(Παραδοτέο 5: Βάσει οδηγιών επικεφαλής εταίρου) 

 

6. Θα διοργανώσει τουλάχιστον 2 διαδικτυακές συναντήσεις δικτύωσης με τα μέλη του Δικτύου ή 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε Group, που ταιριάζουν στο προφίλ της κάθε επιχείρησης. 
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(Παραδοτέο 6: Αποδεικτικά 2 διαδικτυακών συναντήσεων) 

 

7. Τέλος προκειμένου να υποστηριχθεί η επικοινωνία της Δραστηριότητας Συγκέντρωσης 
Κεφαλαίων των νέων Επιχειρήσεων, το Επιμελητήριο Αχαΐας θα διαθέσει ένα ειδικό σημείο στο 
γραφείο των Προωθητών μικροχρηματοδοτικών λύσεων, για τη δημοσίευση και παρουσίαση 
από τον Ανάδοχο Εμπειρογνώμονα, των βασικών χαρακτηριστικών των νέων Επιχειρήσεων.  

(Παραδοτέο 7: Αποδεικτικά 2 παρουσίασης νέων Επιχειρήσεων) 

 

Στις παραπάνω δραστηριότητες, ο Εμπειρογνώμονας Συγκέντρωσης Κεφαλαίων οφείλει να 
συνεργαστεί με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας της Ομάδας του Επιμελητηρίου Αχαΐας καθώς και τον 
Γενικό Συντονιστή επικοινωνίας του έργου MEDST@rts, εφόσον απαιτηθεί. 

 

Όλα τα Παραδοτέα θα πρέπει να δοθούν Ελληνικά και Αγγλικά. 
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Παράρτημα Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(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 

 

Που αφορά το έργο: “MEDST@rts”, σύμφωνα με τη αριθ. πρωτ. 358/27-4-2022 Ανακοίνωση του 
Επιμελητηρίου Αχαΐας. 

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

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Προσφερόμενη Τιμή  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & 

κρατήσεων σε Ευρώ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) * 

1 

 

Πακέτο Εργασίας 6 – Δράσης 3.4.1 / Παραδοτέο 6.1.2, του 
έργου MedSt@rts του Προγράμματος ENI CBC MED 
συνολικής αξίας 4.800,00€ (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 
24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων.), σύμφωνα με τις 
Προδιαγραφές των ζητούμενων Υπηρεσιών και της 
τεχνικής επάρκειας του Αναδόχου που περιγράφονται στο 
Παράρτημα Α & Β. 

 

 
Συνολική προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α & κρατήσεις (ολογράφως): ................................................... 
Συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α & κρατήσεις (ολογράφως): 
............................................... 
 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 1 μήνας από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Ο προσφέρων 
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία) 

 

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας) 
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