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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού:235/4-4-2019 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (Ν. 4412/2016, άρθ. 86, παρ. 7) λαμβάνοντας υπόψη την σταθερή τιμή των 
πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (57.616,13€) μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, 
ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» . 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο “Establishment of Business Clubs for the enhancement of 
entrepreneurship in the cb area- Business Clubs” με κωδικό έργου ΠΔΕ 2018ΕΠ51860017 και κωδικό MIS 5031772. 

Το έργο με ακρωνύμιο “Business Clubs” χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας 
INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020», με 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και  15% από εθνικούς πόρους. 

 

Αντικείμενο της σύμβασης: 

Το αντικείμενο του έργου του αναδόχου, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου είναι:  

• Ανοικτές εκδηλώσεις 
Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 2.4.3 «Ανοικτές Εκδηλώσεις», θα είναι υπεύθυνος για τη 
διοργάνωση μιας ανοιχτής εκδήλωσης στο Δήμο Κόνιτσας, η οποία θα απευθύνεται σε πιθανούς 
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ενδιαφερόμενους – δυνητικούς επιχειρηματίες –  ανέργους να συμμετέχουν στο κέντρο στήριξης 
επιχειρηματικότητας Business Club της δημόσιας κεντρικής βιβλιοθήκης. 

• Προσδιορισμός της κατάστασης της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή 
Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της δράσης 3.4.1 θα αναλάβει την σύνταξη έκθεσης μέσα στην οποία θα 
αναλύονται θέματα που αφορούν:   

1. Το τρέχον επιχειρηματικό ενδιαφέρον (ποιο είδος επιχειρήσεων υπάρχει σήμερα στην περιοχή) σε 
επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου.  

2.  Ποιες είναι οι επιχειρηματικές ανάγκες της περιοχής που δεν καλύπτονται επαρκώς.  
3. Το επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων. 

• Εκπόνηση έκθεσης σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία των κέντρων στήριξης της 
επιχειρηματικότητας 
Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της δράσης 3.4.3 θα αναλάβει την εκπόνηση έκθεσης στην οποία θα καθοριστεί η 
θέση του κέντρου στήριξης επιχειρηματικότητας Business Club μέσα στη βιβλιοθήκη. Στο πλαίσιο της ίδιας 
έκθεσης θα αναλυθούν οι όροι λειτουργίας του κέντρου στήριξης επιχειρηματικότητας Business Club και θα 
καταγραφούν όλες οι αναγκαίες χωροταξικές αλλαγές με σκοπό την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία 
της δομής. 

• Ανάπτυξη on-line επιχειρηματικών μαθημάτων 
Ο ανάδοχος θα αναπτύξει on-line επιχειρηματικά μαθήματα, τα οποία θα βασίζονται στο εκπαιδευτικό 
υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στα εργαστήρια για επιχειρηματίες που θα διοργανωθούν στη διασυνοριακή 
περιοχή και από τις δύο συμμετέχουσες χώρες. 

• Εργαστήρια για επιχειρηματίες 
Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 4.4.3, θα είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση ενός 
επιχειρηματικού εργαστηρίου στο Δήμο Κόνιτσας, το οποίο σκοπό έχει κυρίως την προετοιμασία των 
επιλεγμένων νέων εν δυνάμει επιχειρηματιών που θα φιλοξενηθούν στα κέντρα στήριξης 
επιχειρηματικότητας Business Clubs και στο οποίο θα μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι δυνητικοί 
επιχειρηματίες που έχουν υποβάλει το ενδιαφέρον τους.  

• Πιλοτική λειτουργία των κέντρων στήριξης της επιχειρηματικότητας 
Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 5.4.1, θα είναι υπεύθυνος για την  υποστήριξη και 
παρακολούθηση της λειτουργίας των  εν δυνάμει νεοφυών/ υπό σύσταση επιχειρήσεων  που θα 
υποστηριχθούν από το κέντρο στήριξης της επιχειρηματικότητας που θα λειτουργήσει για χρονικό 
διάστημα που θα καλύπτει μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.  

• Διενέργεια επισκέψεων μελέτης 
Η συγκεκριμένη δράση χωρίζεται σε δύο διακριτές ενότητες. Η Α’ ενότητα αφορά στη διοργάνωση 
επισκέψεων από την Κόνιτσα προς τις περιοχές υλοποίησης του έργου των εταίρων 2 και 3, ήτοι 
Πανεπιστήμιο της Vlora Αλβανίας και Δήμο Καστοριάς αντιστοίχως. Η ‘Β ενότητα αφορά στην 
φιλοξενία/υποδοχή δύο επισκέψεων μελέτης από τον επικεφαλής εταίρο Δήμο Άργους Ορεστικού και τον 
εταίρο 5 Δήμος Permet Αλβανίας. 

• Αξιολόγηση της πιλοτικής λειτουργίας των κέντρων στήριξης της επιχειρηματικότητας 
Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 5.4.3, θα  εκπονήσει έκθεση αξιολόγησης της πιλοτικής 
λειτουργίας. Μετά την παρακολούθηση της λειτουργίας των Business Clubs, μέχρι την ολοκλήρωση του 
έργου θα γίνει αξιολόγηση της πιλοτικής δράσης. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης θα καθορίσουν 
τις διορθώσεις και τις προσαρμογές που πρέπει να εφαρμοστούν ώστε τα Business Clubs να λειτουργούν 
αποτελεσματικά μετά το τέλος του συγκεκριμένου έργου. 
 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του κοινού λεξιλογίου δημοσίων ση=υμβάσεων 
(CPV) 

• CPV 85312300-2 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών 
 
Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 71.444,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
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(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:57.616,13€, Φ.Π.Α. 13.827,87€) 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την 31η/1/2020. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 
 
 
Δικαίωμα συμμετοχής & Υποβολής Προσφοράς   

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, και, σε 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 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 I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) 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 . 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής για την υποβολή προσφοράς.  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον 
τους ανατεθεί η σύμβαση. 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  
 

24 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00  
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 
2 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 
 
Τόπος κατάθεσης προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας, Χώρος Δημοτικής Αγοράς, Τ.Κ. 44100, Κόνιτσα 
 
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 
 
 
Συνοπτικό Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης 
 

Δράση Χρόνος υλοποίησης 

2.4.3. Ανοικτές εκδηλώσεις 

Εντός τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 
η εκδήλωση και εντός 10 εργάσιμων ημερών από 
αυτήν η παράδοση της έκθεσης πεπραγμένων 
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3.4.1. Προσδιορισμός της κατάστασης της 
επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή 

Εντός του πρώτου μήνα από την υπογραφή της 
σύμβασης 

3.4.3 Εκπόνηση έκθεσης σχετικά με τη εγκατάσταση και 
λειτουργία των κέντρων στήριξης της 
επιχειρηματικότητας επιχειρηματικότητας στη 
διασυνοριακή περιοχή Εντός ενός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. 

3.4.4.  Ανάπτυξη on-line επιχειρηματικών μαθημάτων 

Εντός ενός μήνα από την συγκέντρωση του 
εκπαιδευτικού υλικού από την αλβανική και ελληνική 
πλευρά και όχι πέραν των έξι μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη τη 
συνολική εξέλιξη της δράσης «εργαστήρια για 
επιχειρηματίες» των εταίρων.  

4.4.3.   Εργαστήρια για επιχειρηματίες 

Εντός πέντε μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 
η υλοποίηση των εργαστηρίων και εντός 10 
εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση τους η 
παράδοση της έκθεσης πεπραγμένων. 

5.4.1. Πιλοτική λειτουργία των κέντρων στήριξης της 
επιχειρηματικότητας 

Ά στάδιο εντός ενός μήνα από την έναρξη της 
φιλοξενίας των υπό σύσταση επιχειρήσεων στο 
Business Club. Β΄ στάδιο εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος σε σχέση με το χρόνο υλοποίησης του 
έργου και όχι πέραν των τεσσάρων μηνών πριν  από 
την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. ΄Γ στάδιο 
το αργότερο δύο μήνες πριν την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης του έργου που είναι η 31.01.2020 

  

5.4.2. Διενέργεια επισκέψεων μελέτης 

Εντός επτά μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 
και εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υλοποίηση η 
παράδοση της έκθεσης πεπραγμένων 
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5.4.3.  Αξιολόγηση της πιλοτικής λειτουργίας των 
κέντρων στήριξης της επιχειρηματικότητας 

Το αργότερο δύο μήνες πριν την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης του έργου η οποία είναι η 31.01.2020. 

 

Τρόπος Πληρωμής 

Ο τρόπος πληρωμής καθορίζεται ως εξής: 

• Η αμοιβή για το παραδοτέο “2.4.3. Ανοικτές εκδηλώσεις” κατατίθεται άπαξ με την παράδοση και παραλαβή 
του. 

• Η αμοιβή για το παραδοτέο “3.4.1.  Προσδιορισμός της κατάστασης της επιχειρηματικότητας στη 
διασυνοριακή περιοχή” κατατίθεται άπαξ με την παράδοση και παραλαβή του. 

• Η αμοιβή για το παραδοτέο  “3.4.3 Εκπόνηση έκθεσης σχετικά με τη εγκατάσταση και λειτουργία των 
κέντρων στήριξης της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή” κατατίθεται άπαξ με την παράδοση και 
παραλαβή του. 

• Η αμοιβή για το παραδοτέο   “3.4.4.  Ανάπτυξη on-line επιχειρηματικών μαθημάτων” κατατίθεται άπαξ με 
την παράδοση και παραλαβή του. 

• Η αμοιβή για το παραδοτέο   “4.4.3.   Εργαστήρια για επιχειρηματίες” κατατίθεται άπαξ με την παράδοση 
και παραλαβή του. 

• Η αμοιβή για το παραδοτέο   “5.4.1. Πιλοτική λειτουργία των κέντρων στήριξης της επιχειρηματικότητας» 
κατατίθεται σε τρεις ισόποσες δόσεις με την παράδοση και παραλαβή καθενός εκ των τριών επιμέρους σταδίων 

• Η αμοιβή για το παραδοτέο “5.4.2. Διενέργεια επισκέψεων μελέτης” κατατίθεται σε τρεις ισόποσες δόσεις 
με την παράδοση και παραλαβή καθεμίας εκ των τριών εκθέσεων πεπραγμένων. 

• Η αμοιβή για το παραδοτέο “5.4.3.  Αξιολόγηση της πιλοτικής λειτουργίας των κέντρων στήριξης της 
επιχειρηματικότητας” κατατίθεται άπαξ με την παράδοση και παραλαβή του. 

 

Οικονομικό αντικείμενο ανά παραδοτέο 
 

Κωδικός 
Δράσης Περιγραφή Δράσης Καθαρή Αξία ΦΠΑ Δαπάνη 

2.4.3  Ανοικτές εκδηλώσεις 2.540,32 609,68 3.150,00 

3.4.1 
Προσδιορισμός της κατάστασης της 
επιχειρηματικότητας στη 
διασυνοριακή περιοχή 2.419,35 580,64 3.000,00 

3.4.3 

Εκπόνηση έκθεσης σχετικά με τη 
εγκατάσταση και λειτουργία των 
κέντρων στήριξης της 
επιχειρηματικότητας 1.612,90 387,10 2.000,00 

3.4.4 
Ανάπτυξη on-line επιχειρηματικών 
μαθημάτων  8.301,62 1.992,38 10.294,00 

4.4.3  Εργαστήρια για επιχειρηματίες 3.790,32 909,68 4.700,00 

5.4.1 
Πιλοτική λειτουργία των κέντρων 
στήριξης της επιχειρηματικότητας 16.935,48 4.064,52 21.000,00 

5.4.2 Διενέργεια επισκέψεων μελέτης 7.500,00 1.800,00 9.300,00 
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Πληροφορίες για το διαγωνισμό 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση lib-koni@otenet.gr με την ένδειξη «Ερωτήματα σχετικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό 
Παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών κλπ…» 

Τηλεφωνικά από την κα. Περσεφόνη Ντούλια στο 2655022298. 

 

Δημοσίευση διακήρυξης 

Στην ιστοσελίδα  του Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης (www.libkon.gr). 

 

Ο Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου 

της Δημόσιας  Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας 

 

Βασίλειος Ζήνδρος 

5.4.3 
Αξιολόγηση της πιλοτικής λειτουργίας 
των κέντρων στήριξης της 
επιχειρηματικότητας 14.516,14 3.483,87 18.000,00 

Σύνολο  57.616,13     

ΦΠΑ 13.827,87   

Συνολικός προϋπολογισμός 71.444,00 

http://www.libkon.gr/
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