
   
 

 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ HEGO» 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

Ταχυδρομική διεύθυνση: Αλ. Παπαδιαμάντη 20, ΤΚ 63100, Πολύγυρος, Ελλάδα 

Τηλέφωνο: +30 23710 24407, Fax: +3023710 24314 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@anetxa.gr 

Δικτυακός Τόπος: www.anetxa.gr 

Πληροφορίες: Τάσος Λειβαδιώτης 

 

Αντικείμενο της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για το 

έργο HEGO» είναι η υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων: 

• Σχέδιο αξιολόγησης ποιότητας και επίδοσης του έργου 

• Έκθεση αξιολόγησης ποιότητας 

• Σειρά προωθητικού υλικού και Booklet για τα τελικά αποτελέσματα του έργου 

• Οργάνωση εκδήλωσης διάχυσης της πληροφόρησης στην Ελλάδα και ολοκλήρωση 
των φακέλων και τελικών αναφορών της εκδήλωσης 

• Προετοιμασία υποδειγμάτων φακέλων και τελικών αναφορών για την εκδήλωση 
διάχυσης της πληροφόρησης στην Ελλάδα 

• Ενότητες κατάρτισης με υλικό και μεθοδολογία κατάρτισης 

• Μνημόνιο κατανόησης και σχέδιο ανάπτυξης του επιχειρηματικού φόρουμ 

• Σεμινάρια Κατάρτισης 

• Οργάνωση του 1ου συνεδρίου επιχειρηματικού φόρουμ στην Ελλάδα και κόστος 
συμμετοχής εμπλεκομένων μερών στα συνέδρια επιχειρηματικού φόρουμ στην 
Αρμενία και τη Μολδαβία 

• Αναφορά επί των αποτελεσμάτων της συμβουλευτικής διαδικασίας 

• Εργαλειοθήκη Ωρίμανσης για το Cluster εμπλεκομένων μερών (Stakeholders) και 
τελικών ωφελούμενων οικονομικών δραστηριοτήτων στον τομέα βοτάνων και 
παράγωγων προϊόντων αυτών 

 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο τεχνικό δελτίο της Πράξης: «Herbs for Growth»/«HEGO» η 

οποία έχει εγκριθεί με την απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Προγράμματος (JMC) στις 17-9-2019 Joint Monitoring Committee, ενταχθεί στο Πρόγραμμα 

Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020 και έχει λάβει κωδικό eMS BSB987 και 
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υλοποιείται σύμφωνα με τα στοιχεία της σύμβασης επιχορήγησης (Grant Contract) που 

υπογράφηκε στις 26-6-2020. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Εργαλείο Ευρωπαϊκής Γειτονίας/ European Neighbourhood Instrument) και από 

εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 

Προεκτιμώμενη αμοιβή: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
96.596,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ: € 119.779,04 €). 

Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό εργαλείο ENI 
CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020, Χρηματοδότηση 92% από το Εργαλείο 
Ευρωπαϊκής Γειτονίας (ENI), και 8% από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ). Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021-2022 της Αναπτυξιακής 
Χαλκιδικής ΑΕ Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Νομικές, οικονομικές χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 

Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για 

ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο site: www.anetxa.gr  

Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά 

πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που 

ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης και παρέχουν εχέγγυα 

άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 

Υποβολή προσφορών – Προθεσμίες 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 06/09/2021 και ώρα 14.00 

που ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ύστερα από κανονική προθεσμία 

δεκαοκτώ (18) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 

Για την υποβολή προσφοράς ο α/α συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ είναι ο 136764. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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