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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου των δράσεων 

δημοσιότητας και κατάρτισης που εντάσσονται στο έργο “CO-CREATE” – Setting up a network 

of COmpetitive MED Clusters with the contribution of CREATive industriEs» 

 

Σύντομη περιγραφή του έργου 

Οι κλάδοι της μηχανικής, των κατασκευών και των επίπλων αποτελούν παραδοσιακούς τομείς για 

την περιοχή της Μεσογείου, με σημαντικό αντίκτυπο σε όρους Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(ΑΕΠ) και απασχολησιμότητας. Οι συγκεκριμένοι τομείς, στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν 

συχνά συνεργατικοί σχηματισμοί (Clusters), συνήθως χαρακτηρίζονται από έλλειψη καινοτομίας, που 

Αναθέτουσα αρχή Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

Τίτλος παραδοτέων Δράσεις Δημοσιότητας και Κατάρτισης 

Είδος διαδικασίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  δράσεις  

Δημοσιότητας και Κατάρτισης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

 τις διατάξεις του ν. 4412/2016 

 την υπ’ αριθμ. 98/19-06-2017 απόφαση του Δ.Σ. της  

Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

Προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 20.000 ευρώ, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Χρηματοδότηση έργου Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο 

του Προγράμματος διακρατικής συνεργασίας INTERREG MED. 

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 
   03-07-2017 

Τόπος κατάθεσης των 

προσφορών 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των παραδοτέων και 

όχι για μέρος αυτών. 

http://www.readsa.gr/
mailto:kchristofakis@otenet.gr
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θα μπορούσε να ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητά τους στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Ο 

ανταγωνισμός που προέρχεται από άλλες χώρες είναι ιδιαίτερα έντονος, ενώ οι κοινωνικές τάσεις 

αναζητούν νέες λύσεις: η καινοτομία είναι απαραίτητη για να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Πιο 

συγκεκριμένα, η παραγωγή ιδεών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις κοινωνικές και 

τεχνολογικές τάσεις, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις αυτών των συνεργατικών 

σχηματισμών (Clusters).  

Στόχος του έργου CO-CREATE είναι να στηρίξει τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους 

δημιουργικούς κλάδους και τα παραδοσιακά Clusters ή δίκτυα, συνεισφέροντας στην πιλοτική 

δοκιμή και τον από κοινού σχεδιασμό δημιουργικών μεθόδων που θα εφαρμοστούν σε επιχειρηματίες 

και διαχειριστές Clusters με την υποστήριξη εργαλείων διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας. 

Το έργο θα προωθήσει τη συνεργασία με τη χρήση νέων μεθοδολογιών και εργαλείων 

απευθυνόμενων σε διαχειριστές Cluster, ΜμΕ και φορείς χάραξης πολιτικής. Τα κύρια αποτελέσματα 

θα είναι ένα σύνολο εργαλείων (εργαλειοθήκη) αλληλεπίδρασης με στόχο την ενίσχυση της 

καινοτομίας των Cluster και των ΜμΕ, η υποστήριξη 380 ΜμΕ σε έργα καινοτομίας, η ανάπτυξη 

ενός διακρατικού καινοτόμου δικτύου μεταξύ παραδοσιακών και δημιουργικών κλάδων και η 

προετοιμασία ενός «μανιφέστο» για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και την επέκταση του 

υπάρχοντος δικτύου. Επίσης, το CO-CREATE θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη περισσότερων 

ανταγωνιστικών Clusters σε Μεσογειακό επίπεδο, μέσω της εκπόνησης μίας μεθοδολογίας και 

ειδικών εργαλείων που θα εστιάζουν στην στήριξη πρωτοβουλιών μεταξύ των Clusters. 

Οι δώδεκα (12) εταίροι του έργου προέρχονται από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Γαλλία, τη Σλοβενία, 

την Ισπανία και την Πορτογαλία και παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα αναλυτικά. Στην 

πραγματικότητα, οι συμμετέχοντες οργανισμοί εκπροσωπούν τους φορείς παροχής υπηρεσιών προς 

τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες αρχές και τις ενώσεις τους και τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα 

των περιφερειών στις οποίες ανήκουν.  

 

Αντικείμενο έργου αναδόχου –Παραδοτέα  

Τα παραδοτέα αφορούν: 

 

Αριθμός 

Παραδοτέου 

Περιγραφή Παραδοτέου Προθεσμία 

Παράδοσης 

2.5.2 Διοργάνωση δημόσιας εκδήλωσης που θα απευθύνεται στο 

ευρύ κοινό (τουλάχιστον 50 άτομα) με στόχο την 

ευαισθητοποίηση για τα θέματα που θίγει το έργο και την 

κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου σε ένα ευρύτερο 

κοινό. 

Έως 

31/7/2019 

2.6.1 Διοργάνωση εκπαιδευτικού μαθήματος/ σεμιναρίου μεταξύ 

ΜμΕ παραδοσιακών clusters και δημιουργικών κλάδων. 

Έως 

31/10/2019 
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3.2.3 Συμμετοχή στην κατάρτιση μαζί με άλλους εκπαιδευόμενους 

εκπαιδευτές από τους υπόλοιπους εταίρους, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο στις 12-13/07/2017. Στη 

συνέχεια θα διοργανωθεί κατάρτιση και σε τοπικό επίπεδο για 

την οποία θα εκπονηθεί σχετική αναφορά. 

Έως 

31/10/2017 

3.4.2 Διοργάνωση μαθήματος κατάρτισης κατά το διάστημα από τις 

01/04/2017 έως 31/12/2017 με σκοπό την πλήρη κατάρτιση 

των επικεφαλής clusters στη μέθοδο σχεδιαστικής σκέψης και 

στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κατά το άνοιγμα σε 

νέες συνεργασίες ή / και αγορές. 

Έως 

31/03/2018 

3.4.3 Διοργάνωση σεμιναρίου με σκοπό την ενημέρωση των clusters 

και των δημιουργικών δικτύων σχετικά με τις ευκαιρίες της ΕΕ 

και την υποστήριξή τους στην εκπόνηση προτάσεων προς 

υποβολή στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

Έως 

31/01/2018 

3.4.4 Διοργάνωση εκδήλωσης γόνιμης αλληλεπίδρασης για την 

υποστήριξη των clusters και των δημιουργικών δικτύων στην 

ανάπτυξη νέων προϊόντων ή προτάσεων, σε μορφή εκδήλωσης 

αναζήτησης εταίρων/B2B. 

Έως 

31/01/2018 

4.2.1 Διοργάνωση Open Day καινοτομίας και γόνιμης 

αλληλεπίδρασης. 

Έως 

31/05/2018 

4.2.2 Διοργάνωση σεμιναρίου για την προσέγγιση υπευθύνων 

χάραξης πολιτικής ή ΜμΕ και clusters ή ακαδημαϊκών και 

ερευνητικών ινστιτούτων 

Έως 

31/05/2018 

4.3.1 Διοργάνωση Εργαστηρίου για την μεταφορά της 

εμπειρογνωμοσύνης από τις εκδηλώσεις γόνιμης 

αλληλεπίδρασης σε επικεφαλής clusters διαφόρων τομέων. 

Έως 

31/05/2018 

5.2.2 Διοργάνωση 2 συναντήσεων κατά το τελευταίο έτος της 

διάρκειας του έργου, ήτοι μεταξύ 01/01/2019 και 31/08/2019. 

Οι συναντήσεις αυτές θα είναι ανοιχτές σε τοπικούς και 

περιφερειακούς φορείς και σε φορείς χάραξης πολιτικής. 

Έως 

31/7/2019 

 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται: η κάλυψη ενδεχόμενων εξόδων μετακίνησης 

και διαμονής του, catering και ενοικίασης αίθουσας, η αποστολή ηλεκτρονικών προσκλήσεων, η 

τηλεφωνική ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων, η τήρηση πρακτικών, παρουσιολογίων και 

αρχείου φωτογραφιών των εκδηλώσεων καθώς και η σύνταξη δελτίων τύπου και αναφορών. Ο 

ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει όλα τα παραπάνω στην αγγλική γλώσσα, σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 
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Η παροχή των επιμέρους εργασιών από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, 

μετά από κοινή συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή και υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

μεταβάλλεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου. Κατ’ εξαίρεση, το έργο -και κατ’ 

αντιστοιχία η παράδοσή του από τον ανάδοχο- μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της 

Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος INTERREG MED. 

 

Ο ανάδοχος μετά το πέρας της διαδικασίας ανάθεσης, θα υπογράψει σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος υλοποίησης του κάθε παραδοτέου, το 

οικονομικό τίμημα, το οποίο δεν θα ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

καθώς και όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν και προβλέπονται στο πλαίσιο των 

συμβάσεων με απευθείας ανάθεση. 

 

Προθεσμία ολοκλήρωσης υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες του ανάδοχου θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31η  

Οκτωβρίου 2019 ή μέχρι την ημερομηνία ενδεχόμενης παράτασης του έργου. 

  

Προϋπολογισμός του έργου 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€), μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Το έργο υλοποιείται μέσα από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG MED, 

με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, με ποσοστό 85%) και εθνικών πόρων (15%). 

 

Η αμοιβή θα καταβληθεί ως εξής:  

Το ποσό της αμοιβής θα καταβάλλεται ανά διαστήματα σύμφωνα με την πορεία των 

παραδοτέων και την ολοκλήρωση του έργου. 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

- Ο υποψήφιος ανάδοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να έχει υλοποιήσει και 

ολοκληρώσει επιτυχώς την τελευταία πενταετία 3 (τρία) τουλάχιστον έργα που το κύριο 

αντικείμενο τους να αφορά σε υπηρεσίες κατάρτισης και σε δράσεις δημοσιότητας  έργου, στο 

πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων διακρατικών προγραμμάτων. Η τεκμηρίωση της απαίτησης 

αυτής γίνεται με την προσκόμιση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής 

  

  - Για την ολοκληρωμένη υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, απαιτείται φυσική παρουσία 

στην έδρα αυτής τουλάχιστον 2 φορές ανά μήνα για όλη την διάρκεια του έργου, προκειμένου 

για την ορθή οργάνωση των δράσεων δημοσιότητας και κατάρτισης που περιλαμβάνει το έργο. 
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Η υποστήριξη αυτή θα γίνεται από μέλος της ομάδας έργου του αναδόχου που έχει 

τεκμηριωμένη συμμετοχή σε τουλάχιστον 3 αντίστοιχα  έργα την τελευταία τριετία. 

 

- Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να  διαθέτει: 

 Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά του. 

 Ποινικό μητρώο (απόσπασμα), ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 

 

Αποκλεισμός υποψηφίων 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται όσοι υποψήφιοι: 

 Αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους προς στο Δημόσιο 

 Έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει 

δικαστικής απόφασης 

 Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που αποδεικνύεται με βεβαίωση 

του αντίστοιχου επαγγελματικού φορέα  

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης όσοι τελούν 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 

 Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

 Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 

 

Επιλογή αναδόχου 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την πιο συμφέρουσα Οικονομική Προσφορά. 

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής 

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Δευτέρα 03/07/2017, ώρα 11:00 π.μ. Οι 

προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σε έναν ενιαίο φάκελο προσφοράς στην 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., με την μορφή 

σφραγισμένου φακέλου: 

 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

Πλατεία Ελευθερίας 1 

Διοικητήριο 

85131, Ρόδος 

 

ΑΔΑ: ΨΛ387ΛΞ-Λ05



 

Ο ενιαίος φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει 2 επί μέρους ανεξάρτητους σφραγισμένους 

υποφακέλους: 

1. Τον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει 

α)ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, β)έγγραφα απόδειξης της ελάχιστης 

προηγούμενης εμπειρίας, γ)αποδεικτικό άριστης γνώσης Αγγλικής γλώσσας, 

δ)πιστοποιητικό επιμελητηρίου με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά του 

συμμετέχοντα, ε)απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2. Τον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά», η οποία θα περιλαμβάνει την προτεινόμενη 

οικονομική προσφορά που δεν θα πρέπει να υπερβεί το ποσό των 20.000 ευρώ, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Δημοσίευση πρόσκλησης 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.readsa.gr και στο Διαύγεια. 

 

                                                                                                  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

 

           

 

Χρήστος Μπάρδος 

http://www.readsa.gr/
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