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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο 
‘Technical Management on Programming – Platform Development’ υπεύθυνου για την υποστήριξη και 
καταχώρηση δεδομένων στην e- Support πλατφόρμα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Enhancing the 
Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrofood Sector through the promotion of Circular 
Economy (AGROFFICIENCY)» (M.I.S. 5070657) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Εδαφικής 
Συνεργασίας«ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 -2020» που εκτελείται από την Ελληνική Εταιρεία Logistics 
Βορείου Ελλάδος. 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
 το Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 Το Νόμο 3861/2010 άρθρο 10Β όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 64 του Ν. 

4305/2014 
 Την με Α.Π. 789/7-2/2019 (ΑΔΑ: 6ΕΖ7ΟΞΤΒ-ΔΛΠ) Τεχνική Οδηγία (δυνάμει της περίπτωσης ια της 

παραγράφου 2 του άρθρο 2 του Ν. 4013/2011) (Απόφαση Τ.Ο. 4/0019 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα: ‘Υπαγωγή στην έννοια του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου’ 

 του Ν. 4314/2014 (Α' 265), Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
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(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του 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”, 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 Την με ΑΔΑ: ΨΡΡΕ465ΧΙ8-5ΩΚ, Α.Π. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 Απόφαση περί  αντικατάστασης 
της υπ. αρίθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάστασης της υπ. Αρίθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822 
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-
2020- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-
2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς- Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» 

 Την κατευθυντήρια Οδηγία 7/2015 (ΑΔΑ: Ω0Ζ7ΟΞΤΒ-ΕΛΙ), Απόφαση 21/2015 της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/ΥΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ10998) (ΑΔΑ: Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», 

 Την εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των 
δαπανών των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

 Το εγχειρίδιο Εφαρμογής του INTERREG Greece –Bulgaria 2014-2020 

 Την με αρ. πρωτ. 472650/1479/28-7-2021 απόφαση του Eκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας ΑΔΑ: ΨΘΕ97ΛΛ-8ΦΝ περί ορισμού υπολόγου για έργου που χρηματοδοτείται 
από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 208/6 της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας  
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 Την με αρ. πρωτ. 689390/2-11-2021 απόφαση του Eκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας ΑΔΑ: 67Ε870020ΛΛ-ΚΛΑ περί έγκρισης ανακατανομής πιστώσεων στο ΠΔΕ 2021 της 
ΣΑΕΠ 208/6 τροπ. 0/02-04-2021 με κωδικό έργου 2021ΕΠ 20860025 «AGROFFICIENCY-MIS 5070657- 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 Το 15/12/2021 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics 
Βορείου Ελλάδος στην οποία περιλαμβάνεται η αποδοχή χρηματοδότησης και το σχέδιο 
εξειδίκευσης υλοποίησης για το έργο «AGROFFICIENCY, Enhancing the Competitiveness and 
Sustainable Growth in the Agrofood Sector through the promotion of Circular Economy, MIS 
5070657», 

 Την εγκεκριμένη αίτηση που είχε υποβληθεί από τους εταίρους του έργου «Enhancing the 
Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrofood Sector through the promotion of Circular 
Economy - AGROFFICIENCY», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του INTERREGV-AGREECE–
BULGARIA 2014 -2020 

 Τη συμφωνία εταιρικής συνεργασίας (Partnership agreement) μεταξύ των εταίρων του έργου 
«Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrofood Sector through the 
promotion of Circular Economy- AGROFFICIENCY» 

 Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ των εταίρων του έργου «Enhancing the Competitiveness and 
Sustainable Growth in the Agrofood Sector through the promotion of Circular Economy- 
AGROFFICIENCY» 

 Το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα την ΣΑΕΠ 208/6 τροπ. 0/02-04-2021 
στην οποία έχει περιληφθεί το ανωτέρω έργο με Κωδικό έργου 2021ΕΠ 20860025 και 
προϋπολογισμό 62.245,00€ 

 Την έγκριση τροποποίησης Π/Υ όπως απεστάλη από την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος 
Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020 την 2/12/2021. 

 Την εγκεκριμένη Τεκμηρίωση του Προϋπολογισμού (Justification of the Budget) του Έργου 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος, προτίθεται να προβεί στη διαδικασία απευθείας 
ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο‘Technical Management on Programming – Platform Development’ 
υπεύθυνου για την υποστήριξη και καταχώρηση δεδομένων στην e- Support πλατφόρμα, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου «Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrofood Sector 
through the promotion of Circular Economy (AGROFFICIENCY)» (M.I.S. 5070657) που έχει ενταχθεί στο 
Ε.Π. Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 -2020», με την κατάθεση έγγραφων προσφορών 
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(3.600,00€), συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
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Το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών με τίτλο ‘Technical Management on 
Programming - Platform Development’ υπεύθυνου για την υποστήριξη και καταχώρηση δεδομένων 
στην e- Support πλατφόρμα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Enhancing the Competitiveness and 
Sustainable Growth in the Agrofood Sector through the promotion of Circular Economy 
(AGROFFICIENCY)» (M.I.S. 5070657) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ- 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 -2020».  
 

Ο Ανάδοχος καλείται να αναλάβει την παροχή υπηρεσιών, με κωδικούς CPV72253200-5: Υπηρεσίες 
υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής και 72212211-1: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για 
διασυνδεσιμότητα πλατφορμών, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο και καθοριστικής σημασίας 
τμήμα του έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στη συνέχεια. 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Α) Υποψήφιοι ή προσφέροντες δύναται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος μέλος της Ένωσης 

β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ),στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος της ως άνω Συμφωνίας 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 

Β) Ενώσεις προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας και 
διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την υλοποίηση της και που μπορούν να υποβάλλουν 
κοινή προσφορά με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση. 

Στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης, ο όρος «Ανάδοχος» αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες 
κατηγορίες. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Οι αναθέτουσες Αρχές δεν απαιτούν 
από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την 
αίτηση συμμετοχής. 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου, κρίνεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τα κάτωθι 
κριτήρια:  
- Δίπλωμα Μηχανικού ΠΕ 
- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή Integrated Master 
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- 2 ετής εργασιακή εμπειρία σε θέση διαχείρισης πλατφορμών  / διαχείρισης έργων. 
- Συμμετοχή στην υλοποίηση ενός τουλάχιστον συγχρηματοδοτούμενου έργου  
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Ο Ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει τις ενέργειες που περιγράφονται στη συνέχεια, οι οποίες και 
αποτελούν αναπόσπαστο και καθοριστικής σημασίας τμήμα του έργου. Ειδικότερα, το έργο του 
Αναδόχου συνίσταται στην παροχή της αναγκαίας εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης της 
Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των ενεργειών αυτών σε αντιστοίχιση με τους στόχους και τα 
παραδοτέα της πράξης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στη Φόρμα Αίτησης του Έργου (Application 
Form) προκειμένου να σχεδιασθούν, προετοιμασθούν και υλοποιηθούν έγκαιρα και επιτυχώς οι 
δράσεις αρμοδιότητάς της. 

Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας "Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020"είναι ένα 
διασυνοριακό πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε.. Το όραμα του Προγράμματος 
είναι η «Μετατροπή της διασυνοριακής περιοχής σε μια ανταγωνιστική, καινοτόμο, βιώσιμη, κλιματικά 
προσαρμόσιμη, καλύτερα διασυνδεδεμένη περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και καλύπτει 11 
ελληνικές και βουλγαρικές περιφέρειες. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην: 

 Περαιτέρω βελτίωση και ενδυνάμωση της διασυνοριακή συνεργασίας. 
Ανάπτυξη και προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της διασυνοριακής 
περιοχής. 

 Προστασία του τοπικού πληθυσμού από τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών (π.χ. 
πυρκαγιές, πλημμύρες). 

 Βελτίωση διαχείρισης των υδατικών πόρων. 
 Βελτίωση της διασυνοριακής συνδεσιμότητας (π.χ. μείωση του χρόνου μετακίνησης, 

βελτίωση της οδικής ασφάλειας). 
 Επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή, κάτι που θα 

έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η απασχόληση στις κοινωνικές επιχειρήσεις και να 
αυξηθεί η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις ευάλωτες κοινότητες. 

 Ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στην παραμεθόρια περιοχή. 
Δημιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας, με την τόνωση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και τη βελτίωση της ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να 
διευρύνουν τις δραστηριότητές τους πέρα από τις τοπικές αγορές. 

 
Η πρόταση του έργου AGROFFICIENCY υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος της 
Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020, ενταγμένο στον Άξονα 
Προτεραιότητας 1 και Θεματικό Στόχο 3. Η διάρκεια υλοποίησής του είναι από την 13/4/2021-12/4/2023. 
Επικεφαλής Εταίρος είναι το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και οι λοιποί εταίροι 
του έργου είναι: Εταίρος 2: ΙΜΕ- ΓΣΕΒΕΕ (Ελλάδα), Εταίρος 3: Ελληνική Εταιρεία LogisticsΒορείου Ελλάδος 
(Ελλάδα), Εταίρος 4: Εμπορικό Επιμελητήριο Blagoevgrad (Βουλγαρία), Εταίρος 5: ClusterΑνανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας Blagoevgrad (Βουλγαρία). Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 650.000,00€.  
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Η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος, ως τρίτος εταίρος του έργου έχει αναλάβει την 
υλοποίηση (από κοινού) στα κάτωθι παραδοτέα του έργου: 

Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση του Έργου & Συντονισμός 
Παρ. 1.2 Διαχείριση Έργου, Παρ.1.3 Συναντήσεις Επιτροπής Καθοδήγησης, Παρ.1.4 Εσωτερικός Έλεγχος 
Παρ.1.5 Πιστοποίηση Δαπανών 
Πακέτο Εργασίας 2: Επικοινωνία και διάχυση 
Παρ.2.4 Εκδηλώσεις έργου, Παρ.2.5 Δημοσιεύσεις έργου 
Πακέτο Εργασίας 3: Capacity building- Σχεδιασμός 
Παρ.3.1 Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης του αγροδιατροφικού τομέα, Παρ.3.2 Μελέτη κυκλικής 
οικονομίας και περιβαλλοντικού αποτυπώματος ,Παρ.3.3 Στρατηγικός Σχεδιασμός  
Πακέτο Εργασίας 4: Εγκαθίδρυση μηχανισμών υποστήριξης,  
Παρ.4.2 Πλατφόρμα E-Support, Παρ 4.3 Δημιουργία του Εγχειριδίου “Στρατηγικές Κυκλικότητας για 
ΜΜΕ”  
Πακέτο Εργασίας 5: Πιλοτικές Ενέργειες 
Παρ.5.1 Σεμινάρια εκπαίδευσης και εργαστήρια συμβουλευτικής (All PPs), Παρ.5.2 Στοχευμένη 
συμβουλευτική σε ΜΜΕ αγροδιατροφικού τομέα σχετικά με τις ελληνικές πρακτικές, Παρ.5.3 Υβριδικό 
Δίκτυο και Forum Καινοτομίας για Stakeholders αγροδιατροφικού τομέα, Παρ.5.4 Ενέργειες 
κεφαλαιοποίησης για την αειφορία  
 

Η περιγραφή του Πακέτου Εργασίας 4: «Ίδρυση των υποστηρικτικών μηχανισμών» Παραδοτέο 4.1.2 E-
Support Platform, στο οποίο εντάσσεται το παραδοτέο του υποψηφίου Αναδόχου, σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο Application Formτου έργου, παρατίθεται κατωτέρω.  
Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες είναι ισχυροί παράγοντες καινοτομίας και παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
ψηφιακή κοινωνία και οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών αγορών, κοινωνικών μέσων, εκροές δημιουργικού περιεχομένου, 
ηλεκτρονικά καταστήματα, ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών, πλατφόρμες για συνεργατική οικονομία, 
καθώς και μηχανές αναζήτησης. Αυξάνουν τις επιλογές των καταναλωτών, βελτιώνουν την 
αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και μπορεί να ενισχύσουν τη συμμετοχή των 
πολιτών στην κοινωνία. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, όπως η χρήση 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για να διευκολυνθεί η διάδραση μεταξύ των 
χρηστών, συλλογή και χρήση δεδομένων για τέτοιες διαδράσεις και αποτελέσματα δικτύου. Αυτά τα 
αποτελέσματα δικτύου κάνουν τη χρήση της πλατφόρμας πιο ελκυστική για τους χρήστες. Η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του AGROFFICIENCY κατ’ ουσία θα αντανακλά όλες τις υπηρεσίες του Κέντρου Υποστήριξης 
Επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργεί σαν μια ξεχωριστή μονάδα τύπου μηχανής αναζήτησης, 
όπου θα καθοδηγεί και θα πληροφορεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για όλες τις διαθέσιμες πηγές 
χρηματοδότησης, είτε είναι δημόσια, είτε εθνικά, είτε Ευρωπαϊκά επιχορηγούμενα προγράμματα ή 
ιδιωτικές πηγές. Ο LB (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης) θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία 
του και ο υποψήφιος Ανάδοχος θα είναι αρμόδιος για την καταχώρηση περιεχομένου στην πλατφόρμα 
σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοδότη και του Επικεφαλής εταίρου.  
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι έτοιμη για το κοινό ώστε να έχει πρόσβαση την ίδια ημέρα όπου το 
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Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων ξεκινά τη λειτουργία του. Η ανάπτυξη των περιεχομένων τους - 
ηλεκτρονικά εργαλεία θα είναι μία διαδικασία σε εξέλιξη μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, όπου ο 
υποψήφιος Ανάδοχος (όπως και οι υπόλοιποι εταίροι), θα ενημερώνει την ηλεκτρονική πλατφόρμα με 
νέο εργαλείο, αντανακλώμενο με την εξέλιξη των πιλοτικών δραστηριοτήτων. Στόχος της ηλεκτρονικής 
υποστηρικτικής πλατφόρμας είναι η εγγύηση της προσβασιμότητας στις υπηρεσίες του Κέντρου 
Υποστήριξης των Επιχειρήσεων, προς όλους, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας τους μέσα στη διασυνοριακή 
περιοχή, τονώνοντας την ουσία της διασυνοριακής συνεργασίας όχι μόνο μεταξύ των εταίρων αλλά και 
μεταξύ των τελικών χρηστών.  
 
Συνολικά, το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών Τεχνολογίας και Πληροφοριών 
(ΤΠΕ) για την υλοποίηση των ενεργειών του παραδοτέου 4.3.2.: e- SupportΠλατφόρμα και πιο 
συγκεκριμένα τη συγκέντρωση και την καταχώρηση δεδομένων στην e- Support πλατφόρμα που θα 
αναπτυχθεί από τον Επικεφαλής εταίρο του έργου, όπως αυτή περιγράφηκε ανωτέρω. Η ανάπτυξη της 
πλατφόρμας θα εδράζεται στις ανάγκες του κλάδου Logisticsκαι θα σχεδιασθεί με κριτήριο την ευκολία 
στη χρήση του από τις ομάδες στόχο (endusers). 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Τα παραδοτέα και οι χρόνοι παράδοσής τους, έχουν βασισθεί στο χρονοπρογραμματισμό του 
Επικεφαλής εταίρου για το σύνολο του έργου (timeline), αλλά εξαρτάται ευθέως και από το χρόνο 
παράδοσης της πλατφόρμας από τον Επικεφαλής εταίρο.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση των κάτωθι παραδοτέων:  

1. Αναφορά συγκέντρωσης δεδομένων και καταχώρησής τους στην e- πλατφόρμα  
 

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος θα έχει στενή συνεργασία με το φορέα και για 
κάθε τελική ενέργεια θα λαμβάνει την έγκριση του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Το κριτήριο της κατακύρωσης του Αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά επί βάσει τιμής. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Τριών χιλιάδων 
εξακοσίων ευρώ (3.600,00€), συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων.  

 
Η δαπάνη θα βαρύνει το έργο με κωδικό ΣΑΕΠ 208/6 τροπ. 0/02-04-2021 με κωδικό έργου 2021ΕΠ 
20860025 «AGROEFFICIENCY-MIS 5070657- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ απόφαση 
του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   
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Η σύμβαση προβλέπεται να διαρκέσει από την υπογραφή της και για διάρκεια τριάντα ημερών 
(30). Επισημαίνεται πως λόγω της αλληλεξάρτησης του έργου του Αναδόχου με το χρόνο παράδοσης 
της πλατφόρμας από τον Επικεφαλής εταίρο, η ημερομηνία εκκίνησης της σύμβασης πρέπει να 
ταυτίζεται τουλάχιστον με την ημερομηνία παράδοσης της πλατφόρμας.  
Πιθανή παράταση του έργου θα επιφέρει παράταση των υπηρεσιών για την υλοποίηση του εν λόγω 
έργου. 
 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
Η παραλαβή των ανωτέρω παραδοτέων σε έντυπη και ψηφιακή μορφή γίνεται από την Επιτροπή 
Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με άρθρο 221 του ν. 4412/2016,όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 
 

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Η πληρωμή θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή, αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
από τον Ανάδοχο και μετά από τη σχετική βεβαίωση της Επιτροπής Παραλαβής του παραδοτέου του 
Αναδόχου. 
 
Επισημαίνεται ότι η κάθε πληρωμή του Αναδόχου συναρτάται από τις αντίστοιχες χρηματοροές πόρων 
από το φορέα χρηματοδότησης στο λογαριασμό του έργου.  
 
Για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πληρωμή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 
 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 
συμβατικού αντικείμενου 
β) Τιμολόγιο του Αναδόχου ή λοιπό φορολογικό στοιχείο 
γ) Ευκρινές αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ενός λογαριασμού Τραπέζης ή βεβαίωση 
Τραπέζης σχετικά με το λογαριασμό του δικαιούχου 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, καθώς και όποιο άλλο 
δικαιολογητικό ζητηθεί από το Λογιστήριο του φορέα . 

 
Πέραν του αναλογούντος, σύμφωνα με τη νομική του μορφή, φόρου εισοδήματος, ο υποψήφιος 
Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις όποιες νόμιμες κρατήσεις.   

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν φακέλους προσφορών (ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά) στα 
γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος (Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου 
Ελλάδος - Ταχ. Διευθ.: Σαρανταπόρου 17, 54640, Θεσσαλονίκη, υπόψη Προέδρου ΕΕLBE, (τηλ. 
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επικοινωνίας για την παράδοση 2310 567910) ή ηλεκτρονικά στο info@logistics.org.gr, (σε μορφή PDF), 
εντός επτά (7) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. 
Πληροφορίες δίνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@logistics.org.gr. 

 
TIMEΣ 

 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, η τελική τιμή θα αναγράφεται και αριθμητικώς και 
ολογράφως. 

 Σε κάθε προσφορά θα αποστέλλεται το βιογραφικό σημείωμα ή το εταιρικό προφίλ του 
υποψηφίου Αναδόχου και συμπληρωμένη η συνημμένη «Φόρμα οικονομικής προσφοράς». 

 Στην αναγραφόμενη τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνεται το κόστος της ανάθεσης καθώς και 
οι νόμιμες κρατήσεις. 

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτουν με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή καθώς και η  
συνολική προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, οι δε συμμετέχοντες 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε υπόψη τα 
στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών - απαιτήσεων του φορέα μας. 

 Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένη και η 
ενσωματωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του 
Ν.4412/2016). 

 Σε περίπτωση ανακήρυξης Αναδόχου θα πρέπει να υποβληθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά, 
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού: Φορολογική  και 
ασφαλιστική ενημερότητα, Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (ανάλογα με το είδος της 
επιχείρησης), καθώς και όποιο άλλο συμπληρωτικό στοιχείο ζητηθεί από την Υπηρεσία. 

 Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της οιουδήποτε δικαιώματος ή 
υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Συνημμένα:  
α) Σχέδιο εντύπου οικονομικής προσφοράς,  
β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 

 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος   

 
 

Δημήτριος Βλάχος 
Καθηγητής Α.Π.Θ. 
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Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
 
 

ΠΡΟΣ 
 
Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος 

Σαρανταπόρου 17 
54640, Thessaloniki 
 

Στοιχεία Προσφέροντος: 
 

Επωνυμία: ……………………………. 
Έδρα (πόλη): ……………………….. 
Δ/νση: οδός ……………………… 
Τ.Κ. ……………, Τηλ.………………….. 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 
Αφού έλαβα γνώση της πρόσκλησης για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο‘Technical 
Management on Programming – Platform Development’ υπεύθυνου για την υποστήριξη και καταχώρηση 
δεδομένων στην e- Support πλατφόρμα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Enhancing the 
Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrofood Sector through the promotion of Circular 
Economy ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 -2020», με την οποία και συμφωνώ, υποβάλλω την παρούσα οικονομική 
προσφορά. 

 
Περιγραφή εργασίας Τμχ. Σύνολο αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α 
Σύνολο αξίας με 

Φ.Π.Α. 
‘Technical Management on Programming – Platform 
Development’ υπεύθυνου για την υποστήριξη και 
καταχώρηση δεδομένων στην e- Support πλατφόρμα 

   

 
 

Γενικό σύνολο ολογράφως: 
 

Νόμιμος Εκπρόσωπος 
(Υπογραφή/ Σφραγίδα) 




