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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης « Balkan Mediterranean Centre for

Entrepreneurship and Innovation» και ακρωνύμιο «BALKAN MED INNOVA»,

που συγχρηματοδοτείται  στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας

Interreg-Balkan-Mediterranean 2014-2020.

Η Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου

Αιγαίου  Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2 ανακοινώνει ότι προτίθεται να

προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού

εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση του παραδοτέου: 

• WP5-D5.6.2.:  «τηλεδιδασκαλία  /  e-καθοδήγηση  για  νεοσύστατες

επιχειρήσεις» 

της Πράξης με τίτλο «Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

(BalkanMed INNOVA)» η οποία υλοποιείται  στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής

προτάσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-B

Balkan – Mediterranean 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%).

Η διαδικασία ανάθεσης είναι σύμφωνη με το άρθρο 118 του Ν4412/2016 περί απευθείας

αναθέσεων.

Ο εξωτερικός εμπειρογνώμονας θα υποστηρίξει την τηλεδιδασκαλία / e-καθοδήγηση για

νεοσύστατες  επιχειρήσεις σε  δικαιούχους  από  την  Περιφέρεια  Βορείου  Αιγαίου  και  θα

κατευθύνει τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων

(business plans).

Η Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου

Αιγαίου  Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε.  Κε.Δι.Βι.Μ.2 καλεί τους ενδιαφερόμενους

που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία,  την τεχνική επάρκεια και την επαγγελματική

ικανότητα  να  καταθέσουν  την  αίτηση  ενδιαφέροντός  τους, στο  Εταιρεία  Έρευνας,
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Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Α.Ε. ΕΛΟΡΙΣ

Α.Ε.,  Μαρίνα Μυτιλήνης,   τηλέφωνο  2251040330.  Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  της

παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 7.500,00 €, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  αναζητούν  περισσότερες  πληροφορίες  στο

προαναφερόμενο σημείο επαφής.

Δεδομένου ότι  το συνολικό κανονιστικό πλαίσιο  που διέπει  το  Προγράμμα Εδαφικής

Συνεργασίας  Interreg-Balkan-Mediterranean  2014-2020, (συμπεριλαμβανομένου

του αναλυτικού Οδηγού Δημοσιότητας του Προγράμματος) είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και

εξειδικευμένο  ως  προς  το  περιεχόμενο  και  τις  τηρούμενες  διαδικασίες  δημοσιότητας,

καθίσταται αναγκαία η επιλογή εξειδικευμένου και έμπειρου  Αναδόχου για την διασφάλιση

της ορθής υλοποίησης των παραδοτέων, για τα οποία προκηρύσσεται η παρούσα.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να είναι  ανεγνωρισμένα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που

µπορούν να αναλάβουν την συγκεκριμένη ενέργεια και να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε και

να πληρούν  τα παρακάτω κριτήρια τεχνικής ικανότητας:

1. Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον στέλεχος απόφοιτο ΑΕΙ και κάτοχο μεταπτυχιακού

τίτλου σπουδών

2. Να  έχουν  αποδεδειγμένη  εμπειρία  στην  παροχή  αντίστοιχων  υπηρεσιών

(εξατομικευμένη  επαγγελματική  εκπαίδευση  /  κατάρτιση  ενηλίκων,  mentoring

επιχειρηματικότητας κλπ) για την εκπόνηση του παραδοτέου της παρούσας. Στην

προσφορά  των  ενδιαφερομένων  θα  επισυνάπτεται  πίνακας  µε  την  ανάλογη

εμπειρία.

Οι  ενδιαφερόμενοι  έχουν  την  υποχρέωση  να  περιλάβουν  στην  προσφορά  τους  τα

παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής:

1. Σε  περίπτωση  ΑΕ,  ΕΠΕ,  πρακτικό  Αποφάσεων  του  αρμόδιου  Οργάνου  του

προσφέροντος με το οποίο: 

 Εγκρίνεται η συμμετοχή του στην πρόσκληση.

 Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος)

εξουσιοδότηση να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι: 

α. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

β. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων ο

προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση. 
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γ. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου. 

δ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

ε.  Δεν έχει  αποκλεισθεί  τελεσίδικα από διαγωνισμούς  του Ελληνικού Δημοσίου.

Προκειμένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από

αντίστοιχη αρχή της χώρας εγκατάστασής τους. 

στ.  Δεν  έχει  αποκλεισθεί  τελεσίδικα  από Δημόσια  Υπηρεσία,  ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του

δημοσίου τομέα επειδή δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

ζ. Δεν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που

περιγράφονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), και ότι

δεν  έχει  διαπράξει  επαγγελματικό  παράπτωμα,  που  μπορεί  να  διαπιστωθεί  με

οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

η. Δεν έχει ποτέ κριθεί από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την

παροχή των πληροφοριών που του ζητήθηκαν από Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με

την ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του. 

θ. Ότι παραιτείται  από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικό με οποιαδήποτε

απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  αναβολή  ή  ακύρωση  της  διαδικασίας

επιλογής αναδόχου.

3. Τα  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  και  έγγραφα  σύστασης,  νομιμοποίησης  και

εκπροσώπησής  τους,  όπως  και  λοιπά  νομιμοποιητικά  έγγραφα  (κωδικοποιημένο

καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

προσφορών, από τα οποία να προκύπτει ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με

την υπογραφή τους.

4. Γενικές πληροφορίες για τον φορέα, για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την

τεχνική υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό και  τη δυνατότητα υλοποίησης

των απαιτήσεων της παρούσας

5. Οικονομική προσφορά.

Η διάρκεια υλοποίησης του παραδοτέου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης  ως την

λήξη και παραλαβή του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ανταποκριθούν στην παρούσα Πρόσκληση οφείλουν

να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μαζί με την οικονομική τους Προσφορά,

μέχρι 05/06/2020και ώρα 14:30 στην έδρα της εταιρείας μας.

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνει  με την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή εκ
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μέρους  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  του  παραδοτέου  του  Αναδόχου,  σύμφωνα  με  τις

προδιαγραφές της παρούσας.

<Μυτιλήνη,  29-05-2020>

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


