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Αθήνα, 18/01/2022 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών: 

Α. Υποστήριξης στη Διοικητική Διαχείριση, την Παρακολούθηση 
και τον Συντονισμό του Έργου (Συντονιστής Έργου)» 

Β. Υποστήριξης στην Οικονομική Διαχείριση του Έργου 
(Οικονομικός Υπεύθυνος Έργου)» 

Γ. Τεχνικής Υποστήριξης στη Διοικητική και Οικονομική 
Διαχείριση του Έργου (Τεχνικός Σύμβουλος)» 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

“An initiative on Capitalising Tourism's prospects of the 
region” 

που συγχρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 

MIS 5070751 

Προϋπολογισμός Υπηρεσιών Α: 4.000,00€ (με Φ.Π.Α.) 

Προϋπολογισμός Υπηρεσιών Β: 3.200,00€ (με Φ.Π.Α.) 

Προϋπολογισμός Υπηρεσιών Γ: 2.700,00€ (με Φ.Π.Α.) 

C.P.V: 79411000-8  
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Η Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), έχοντας υπόψιν:  

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, 

όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4605/2019, Ν. 4608/2019, Ν. 4609/2019 και άλλες 

διατάξεις, και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία». 

• Τo από 29.11.2021 Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) με 3ο θέμα: «Έγκριση των Διαγωνιστικών Διαδικασιών 

για την Υλοποίηση των Δράσεων του Έργου: «An initiative on Capitalising Tourism's 

prospects of the region» και ακρωνύμιο: “CapTour”» 

• Τo από 29.11.2021 Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) με 4ο θέμα: «Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης και των 

Προδιαγραφών για την Ανάθεση: 1) Υπηρεσιών Συντονιστή Έργου, 2) Υπηρεσιών 

Οικονομικού Υπεύθυνου Έργου και 3) Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υλοποίηση 

του Έργου: «An initiative on Capitalising Tourism's prospects of the region» και ακρωνύμιο: 

“CapTour”». 

προτίθεται να αναθέσει, σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, την παροχή 

των εξής υπηρεσιών: 

Α. «Υπηρεσίες Υποστήριξης στη Διοικητική Διαχείριση, την Παρακολούθηση και τον 
Συντονισμό του Έργου (Συντονιστής Έργου)» 

Β. «Υπηρεσίες Υποστήριξης στην Οικονομική Διαχείριση του Έργου (Οικονομικός 
Υπεύθυνος Έργου)» 

Γ. «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης στη Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση του 
Έργου (Τεχνικός Σύμβουλος)» «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση 
του ΠΕ1 «Διαχείριση και Συντονισμός Έργου»,  

στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “GREECE- BULGARIA” 
2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς 
Πόρους.  

Στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση περιγράφονται αναλυτικά τα ακόλουθα: 

Α. ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
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6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Β. ΜΕΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Γ. ΜΕΡΟΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, 
όπως υποβάλουν την  σχετική προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο, όπου θα 
αναγράφονται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος του 
Έργου για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, καθώς και τα στοιχεία του αποστολέα. 

Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται με ταχυμεταφορά στο Πρωτόκολλο της 
Π.Ο.Ξ., Σταδίου 24, 10564, Αθήνα, μέχρι την Τρίτη 25/01/2022 και ώρα 14.00. 

Ο Φάκελος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα 

Οικονομικής Προσφοράς. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία ο προσφέρων οικονομικός 

φορέας θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της Τεχνικής Έκθεσης, τους 
οποίους και αποδέχεται πλήρως, οι δε εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με 
την Τεχνική Έκθεση και οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές 
μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

3. Πιστοποιητικό/ Βεβαίωση αρμόδιας αρχής για την εγγραφή του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα σε εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

μέλος εγκατάστασής του (οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμης επαγγελματικής 

οργάνωσης), εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του, εκτός εάν στις ειδικές διατάξεις έκδοσης αυτού προβλέπεται 

συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή του. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία ο προσφέρων οικονομικός 

φορέας θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 

οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο 

για κύρια, όσο και για επικουρική ασφάλιση. 

5. Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνουν 

στην υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου) από τα οποία προκύπτει 

ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Από τα περιεχόμενα των 

πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε 

να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων. Το 

παραπάνω πιστοποιητικό χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. 
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7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να 

έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο θα 

προκύπτει ότι δεν προκύπτουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με την παρ.1 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά ιδίως: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών τους 
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού. δ) Σε περίπτωση 
αλλοδαπών νομικών προσώπων η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά 
πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία που 
διέπονται. Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του 
αδικήματος για το οποίο καταδικάστηκε θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι 
καταδικαστικές αποφάσεις. 

8. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα. Εδώ 

προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως πχ. καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, 

Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ κτλ., ανάλογα με τη νομική μορφή 

του διαγωνιζόμενου ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του 

κράτους της εγκατάστασης του προσφέροντος). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής, κτλ.). 

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα 

πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, 

πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση 

της εταιρείας στην εν λόγω απευθείας ανάθεση. Επισημαίνεται ότι όλα τα ανωτέρω 

αποδεικτικά έγγραφα – δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα 

με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

9. Για την απόδειξη πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής και την τεκμηρίωση 
της τεχνικής επάρκειας του προσφέροντος οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Άρθρο 4 του Γ. ΜΕΡΟΥΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ της συνημμένης στην παρούσα Τεχνικής Έκθεσης, θα 
πρέπει να υποβληθούν, με τον Φάκελο της Προσφοράς, τα ακόλουθα: 

Για τις Υπηρεσίες Συντονιστή Έργου και Τεχνικού Συμβούλου: 
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i. Αναλυτικό Προφίλ του υποψήφιου Αναδόχου ή Βιογραφικό Σημείωμα. 

ii. Πίνακας συναφών έργων (τίτλος έργου, Αναθέτουσα Αρχή, οικονομικό 
αντικείμενο, διάρκεια εκτέλεσης έργου) που έχουν εκτελεστεί κατά την 
προηγούμενη πενταετία. 

Για τις Υπηρεσίες Οικονομικού Υπεύθυνου Έργου: Αναλυτικό Βιογραφικό 
Σημείωμα. 

i. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Φοροτεχνικού – Λογιστή Α΄ Τάξης 

ii. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

Ο Πρόεδρος 

Γρηγόρης Τάσιος 

Συνημμένα: 

1. Τεχνική Έκθεση  
2. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Α. Υπηρεσίες Υποστήριξης στη Διοικητική Διαχείριση, την 
Παρακολούθηση και τον Συντονισμό του Έργου (Project 
Manager - Συντονιστής Έργου)»  

Β. Υπηρεσίες Υποστήριξης στην Οικονομική Διαχείριση του 
Έργου (Financial Manager - Οικονομικός Υπεύθυνος Έργου)» 

Γ. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης στη Διοικητική και 
Οικονομική Διαχείριση του Έργου (Technical Consultant - 
Τεχνικός Σύμβουλος)» 

Προϋπολογισμός Υπηρεσιών Α: 4.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Προϋπολογισμός Υπηρεσιών Β: 3.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Προϋπολογισμός Υπηρεσιών Γ: 2.700,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

C.P.V: 79411000-8 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Διαχείρισης 

του Έργου «An initiative on Capitalising Tourism's prospects of the region» («Μία 

πρωτοβουλία για την Κεφαλοποίηση Τουριστικών Ευκαιριών στην Περιοχή»), με ακρωνύμιο 

“CapTour” στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A “GREECE- BULGARIA” 2014-

2020)». 

Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο συνολικό 

ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (9.900,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου και τη γραμμή προϋπολογισμού 

«External Expertise and Services». 

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με: 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, 

όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4605/2019, Ν. 4608/2019, Ν. 4609/2019, και ισχύει και 

τον 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 

υγεία». 

• Την με αριθ. πρωτ. 301586/MA3713/10.06.2019, 6η Πρόσκληση της Κοινής Γραμματείας 

του INTERREG V-A: “GREECE – BULGARIA” 2014-2020 της Διαχειριστικής Αρχής 

Προγραμμάτων Συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για υποβολή 

προτάσεων έργων για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 01 “A Competitive and 
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Innovative Cross-Border Area” («Ανταγωνιστική και Καινοτόμα Διασυνοριακή περιοχή») 

του Προγράμματος Συνεργασίας NTERREG V-A: “GREECE – BULGARIA” 2014-2020.  

• Τo από 16.07.2019 Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) με 5ο θέμα «Διάφορα Θέματα – Έγκριση Υποβολής 

Πρότασης Έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα INTERREG VA ‘GREECE- BULGARIA 2014-

2020’ COOPERATION PROGRAMME», με την οποία εγκρίθηκε η κατάθεση, από την Π.Ο.Ξ., 

Φακέλου Κοινής Πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 01 “A Competitive and Innovative 

Cross-Border Area”, ως Επικεφαλής Εταίρος, με τίτλο: «An initiative on Capitalising 

Tourism's prospects of the region» και ακρωνύμιο: “CapTour”. 

• Tην από 10.12.2020 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης έγκρισης του Έργου.  

• Το από 13.05.2021 Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) με θέμα: «Αποδοχή Εγκριτικής Απόφασης του Έργου 

CapTour που υποβλήθηκε στο Πρόγραμμα INTERREG VA “GREECE- BULGARIA” 2014-2020 

COOPERATION PROGRAMME”. Συνολικός προϋπολογισμός Έργου: 578.049,70€. 

Προϋπολογισμός Επιμελητηρίου: 107.200,00. 

• Την από 06.05.2021/No.B6.3a.29 Σύμβαση μεταξύ της Π.Ο.Ξ. και της Διαχειριστικής Αρχής 

Προγραμμάτων Συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. 

• Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης (Implementation-Manual) του Προγράμματος INTERREG V-A 

“GREECE- BULGARIA” 2014-2020. 

• Την εγκεκριμένη Αίτηση Χρηματοδότησης (Application Form) του Έργου. 

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

Έργου. 

Το αντικείμενο της Τεχνικής Έκθεσης αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης, από 

εξωτερικούς συνεργάτες, της Διαχείρισης για την υλοποίηση του Έργου «An initiative on 

Capitalising Tourism's prospects of the region» («Μία Πρωτοβουλία για την Κεφαλοποίηση 

Τουριστικών Ευκαιριών στην Περιοχή»), με ακρωνύμιο “CapTour”.  

Οι Ανάδοχοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους και θα υποβάλλουν τα παραδοτέα βάσει των 

προδιαγραφών του Προγράμματος και της εγκεκριμένης Application Form, καθώς και των 

κατευθύνσεων του Επιμελητηρίου που είναι ο Lead Partner του Έργου. 
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Α. ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Πλαίσιο υλοποίησης του Έργου CapTour 

Στο πλαίσιο της από 10.06.2019 6ης Πρόσκλησης του Προγράμματος GREECE-BULGARIA, η 

Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) συμμετείχε, ως Επικεφαλής Εταίρος, σε εταιρικό 

σχήμα, σύμφωνα με το από 16.07.2019 Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Δ.Σ. της 

Π.Ο.Ξ. με σκοπό την υποβολή πρότασης για το Έργο “CapTour”. Η Πρόταση υποβλήθηκε στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 01: «Ανταγωνιστική και Καινοτόμα Διασυνοριακή 

περιοχή», του Θεματικού Στόχου 03: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικομεσάιων 

επιχειρήσεων» και της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3a: «Προώθηση επιχειρηματικότητας, 

ενδυναμόνοντας την οικονομική αξιοποίηση νέων ιδεών και προστατεύοντας τη δημιουργία 

νέων επιχειρήσεων». 

Γενικοί στόχοι του Έργου CapTour 

Το Έργο αποσκοπεί στη δημιουργία - προώθηση ενός οικοσυστήματος που ευνοεί την 

επιχειρηματικότητα και τους επιχειρηματίες του κλάδου και στοχεύει στη δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος υποστηρικτικού προς τους επιχειρηματίες (συμπεριλαμβανομένων των 

νεοσύστατων επιχειρήσεων), στην προσαρμογή των προσφερόμενων υποστηρικτικών 

υπηρεσιών στις πραγματικές τους ανάγκες και στην ευρεία αξιοποίηση των προβλεπόμενων 

μέσων προβολής τους. 

Χρηματοδότηση του Έργου CapTour 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – 

85% και εθνικούς πόρους – 15%. 

Αναλυτική παρουσίαση δράσεων του Έργου CapTour 

Το Εταιρικό Σχήμα αποτελείται από φορείς και των δυο χωρών (2 από Ελλάδα και 2 από 

Βουλγαρία). Στο σχήμα συμμετέχουν οι ακόλουθοι τέσσερις (4) εταίροι:  

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) (Επικεφαλής Εταίρος – LP-PB1)- 

Ελλάδα. 

2. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.) - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 

(PB2) - Ελλάδα. 

3. Association of Hoteliers, Restauranteurs and Tour Operators – Sandanski (PB3) – 

Βουλγαρία, 

4. Rhodopes Hoteliers and Restauranteurs Association (PB4) – Βουλγαρία. 

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Έργου είναι 578.049,70€. Το συνολικό 

εγκεκριμένο ποσό για την Π.Ο.Ξ. ανέρχεται στα 107.200,00€. 
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Η υλοποίηση του Έργου θα ολοκληρωθεί στις 05/05/2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

B6.3a.29 σχετική Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract). 

Τα πακέτα εργασίας (ΠΕ - WP), που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Έργου, είναι τέσσερα (4) 

και κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:  

1. ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου (WP1: Project Management) 

2. ΠΕ2: Επικοινωνία και Διάδοση (WP2: Communication & Dissemination) 

3. ΠΕ3: Δικτύωση στον Τουρισμό (WP3: Networking in Tourism) 

4. ΠΕ4: Ανάπτυξη Δυναμικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (WP4: Dynamic Business 

Conditions). 

Οι δράσεις που θα υλοποιήσει η Π.Ο.Ξ., ανά Πακέτο Εργασίας (WP) και Παραδοτέο 

(Deliverable), είναι οι ακόλουθες: 

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου (WP1: Project Management) 

• Συσκέψεις Ομάδας Διαχείρισης Έργου & Συνεργατών (προσωπικό, γραφείο και 

διοίκηση, ταξίδια και διαμονή). 

• Διοικητική και Οικονομική παρακολούθηση του Έργου. 

• Τεχνική βοήθεια (εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη). 

ΠΕ2: Επικοινωνία και Διάχυση (WP2: Communication & Dissemination) 

• Επικοινωνιακή Στρατηγική Έργου (επικοινωνιακό πλάνο για το σύνολο του έργου και 

παρακολούθηση της υλοποίησής του σε συνεννόηση με τη Διαχειριστική Αρχή). 

• Επικοινωνιακό υλικό (φυλλάδια, αφίσες, κτλ.). 

• Καμπάνια προώθησης των ΜΜΕ και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

• Εκδήλωση λήξης του Έργου. 

ΠΕ3: Δικτύωση στον Τουρισμό (WP3: Networking in Tourism) 

• Θεματικές στρογγυλές τράπεζες σε θέματα όπως επιχειρηματική καινοτομία, 

εξωστρέφεια, εταιρική κοινωνική ευθύνη, ασφάλεια τροφίμων. 

• Επιχειρηματικά φόρουμ ‘Hospitality financial management’ & ‘Future of tourism’. 

• Πλατφόρμα βάσης δεδομένων ευκαιριών εταιρικής σχέσης. 
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ΠΕ4: Ανάπτυξη Δυναμικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (WP4: Dynamic Business 

Conditions) 

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθόδων για τη μεταφορά γνώσεων (έντυπα 

και ηλεκτρονικά) με θέμα: Smart touristic businesses. 

• Σύντομοι κύκλοι επιμόρφωσης (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) για την υποστήριξη 

των επιχειρήσεων στην διαδικασία προσαρμογής στις σύγχρονες απαιτήσεις (1) 

Customer service for touristic businesses, for new employees, (2) Tourism marketing, 

for new enterprises and self-employed, (3) Raising awareness on tourist ID and its 

importance for local economies. 

• Θεματικά εργαστήρια συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων μελέτης (σε θέματα όπως  

Innovation, Extroversion, CSR, Social Economy, Quality Standards, Thematic tourism, 

Travel blogging). 

Σκοπιμότητα 

Η Διαχείριση και ο Συντονισμός του Έργου (Project Management) αφορούν στην 

ολοκληρωμένη, συνεκτική και περιεκτική διαχείριση του Έργου για την εμπρόθεσμη επίτευξη 

παραδοτέων υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος, παράλληλα 

με τον σχεδιασμό και την οργάνωση των απαιτούμενων δραστηριοτήτων και πόρων, 

προκειμένου να επιτευχθεί η υλοποίηση του Έργου εντός του χρονοδιαγράμματος, 

λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των λοιπών παραμέτρων σχεδιασμού (κόστος, τεχνικά 

χαρακτηριστικά, κτλ.).  

Οι Σύμβουλοι θα αναλάβουν τη διαρκή υποστήριξη της Π.Ο.Ξ. σε όλες τις εργασίες που 

σχετίζονται με τις ανάγκες διαχείρισης, την παροχή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και την 

κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων υποστήριξης και ενημέρωσης των εμπλεκόμενων 

μερών, με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής υλοποίησης και απρόσκοπτης ολοκλήρωσης 

του έργου εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα πάντα με την εγκεκριμένη 

Αίτηση Χρηματοδότησης (Application Form) του Έργου, τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 

(Justification of Budget), αλλά και το θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος όπως αυτό 

διαμορφώνεται από την Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ένταξης έργων, το 

Εγχειρίδιο Διαχείρισης (Implementation-Manual) του Προγράμματος, την Σύμβαση Εταιρικής 

Συνεργασίας (Subsidy Contract) και τα λοιπά έγγραφα του Προγράμματος. 

Η εγκεκριμένη Αίτηση Χρηματοδότησης (Application Form) με την ανάλυση των παραδοτέων, 

ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός (Justification of Budget) καθώς και η Σύμβαση Εταιρικής 

Συνεργασίας (Subsidy Contract) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Τεχνικής 

Έκθεσης. 
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι Σύμβουλοι θα αναλάβουν την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, που 

είναι ο Επικεφαλής Εταίρος (Lead Partner - LP) του Έργου (PB1), στην υλοποίηση των 

δράσεων, που περιγράφονται αναλυτικά ανά Πακέτο Εργασίας (WP), ως ακολούθως: 

WP1: Project Management 

❖ Παραδοτέο 1.1.2: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου (Deliverable 1.1.2: Project 

Management) 

Α. Υπηρεσίες Υποστήριξης στη Διοικητική Διαχείριση, την Παρακολούθηση και τον 

Συντονισμό του Έργου (Project Manager - Συντονιστής Έργου): 

• Υποστήριξη σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του Έργου. 

• Υποστήριξη στην τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου τεκμηρίωσης των 

παραδοτέων του Έργου. 

• Υποστήριξη για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Π.Ο.Ξ. προς τη Διαχειριστική 

Αρχή, την Κοινή Τεχνική Γραμματεία και τους Εταίρους του Έργου. 

• Τακτική επιτόπια παρουσία στην έδρα της Π.Ο.Ξ. για την παρακολούθηση και το 

συντονισμό του Έργου. 

• Προγραμματισμός, σχεδιασμός, παρακολούθηση και αποτίμηση της υλοποίησης 

των παραδοτέων του Έργου. 

• Υποστήριξη της Π.Ο.Ξ. τόσο κατά το στάδιο προετοιμασίας εν όψει εξωτερικών 

ελέγχων από τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά όργανα, όσο και κατά τη διεξαγωγή 

των ελέγχων της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Έργου. 

• Υποστήριξη του Συντονιστή στην προετοιμασία συμμετοχής του στις συνεδριάσεις 

της Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού του Έργου (JPM), όπως 

παρουσιάσεις, εκθέσεις αναφοράς, κτλ. 

• Συμμετοχή σε συναντήσεις με εκπροσώπους της Π.Ο.Ξ σε θέματα οργάνωσης, 

διαχείρισης και υλοποίησης του Έργου. 

• Επικοινωνία με τα στελέχη και τον Πρόεδρο της Π.Ο.Ξ., καθώς και με τους λοιπούς 

Συμβούλους του Έργου και των εταίρων για θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και 

υλοποίησης του Έργου. 

• Υποστήριξη στη σύνταξη των ενδιάμεσων 6μηνιαίων Εκθέσεων Προόδου (Progress 

Reports) της υλοποίησης του Έργου. 

• Υποστήριξη στη σύνταξη της τελικής Έκθεσης Προόδου (Final Report) της 

υλοποίησης του Έργου. 

• Εφαρμογή των οδηγιών υλοποίησης του Έργου από τη Διαχειριστική Αρχή του 

Προγράμματος, κοινοποίηση των οδηγιών στους εταίρους του Έργου και έλεγχος 

τήρησης της εφαρμογής τους. 

• Ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων εντός του εταιρικού σχήματος. 
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• Υποστήριξη της οργάνωσης των τεχνικών συναντήσεων. 

• Σύνταξη της ατζέντας των συναντήσεων του Εταιρικού Σχήματος. 

• Παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στις συναντήσεις 

του Εταιρικού Σχήματος. 

• Συγγραφή των Πρακτικών των συναντήσεων του Εταιρικού Σχήματος. 

• Συντονισμός των οργάνων διαχείρισης/ υλοποίησης του Έργου και συμμετοχή σε 

αυτά (πχ. JTM). 

Παραδοτέα WP1/Α: 

1. Τριμηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων, όπου θα αναλύονται οι υλοποιηθείσες 

υπηρεσίες. 

2. Ηλεκτρονική αλληλογραφία με Επικεφαλής Εταίρο, Εταίρους και Διαχειριστική 

Αρχή. 

3. Ατζέντα συναντήσεων. 

4. Κείμενα παρουσιάσεων της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Έργου. 

5. Πρακτικά Συναντήσεων. 

6. Απολογιστική Έκθεση Πεπραγμένων. Υποβάλλεται με την ολοκλήρωση του Έργου 

και περιλαμβάνει σωρευτικά στοιχεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 

Συμβούλου. 

Β. Υπηρεσίες Υποστήριξης στην Οικονομική Διαχείριση του Έργου (Financial Manager 

- Οικονομικός Υπεύθυνος Έργου): 

• Υποστήριξη στη διασφάλιση της νομιμότητας, της κανονικότητας, της 

επιλεξιμότητας και της λογιστικής καταχώρισης των δαπανών και τήρησης των 

προβλεπόμενων περί σύναψης δημόσιων συμβάσεων προβολής, και 

δημοσιότητας, κτλ. 

• Υποστήριξη στη βέλτιστη διαχείριση του προϋπολογισμού του Έργου, προκειμένου 

να επιτευχθεί η μέγιστη απορρόφηση των διατιθέμενων κονδυλίων, σύμφωνα με 

την εγκεκριμένη Αίτηση Χρηματοδότησης (Application Form) του Έργου. 

• Υποστήριξη της Π.Ο.Ξ. τόσο κατά το στάδιο προετοιμασίας εν όψει εξωτερικών 

ελέγχων από τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά όργανα, όσο και κατά τη διεξαγωγή 

των ελέγχων της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Έργου. 

• Συμμετοχή σε συναντήσεις με εκπροσώπους της Π.Ο.Ξ σε θέματα οικονομικής 

διαχείρισης και υλοποίησης του Έργου. 

• Επικοινωνία με τα στελέχη και τον Πρόεδρο της Π.Ο.Ξ., καθώς και με τους λοιπούς 

Συμβούλους του Έργου και των εταίρων για θέματα οικονομικής διαχείρισης του 

Έργου. 

• Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του 
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Έργου, μέσω της τήρησης ειδικού αρχείου παρακολούθησης (monitoring tool), το 

οποίο αποτυπώνει τον βαθμό υλοποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και 

τις αποκλίσεις, τις δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί και επαληθευτεί, τις προβλέψεις 

δαπανών, κτλ. 

• Υποστήριξη στην προετοιμασία, τεκμηρίωση και υποβολή τυχόν αιτημάτων 

τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

• Υποστήριξη στην προετοιμασία, τεκμηρίωση και υποβολή πιστοποίησης των 

δαπανών του Έργου. 

• Υποστήριξη της Π.Ο.Ξ. στη διαχείριση, παρακολούθηση και ομαλή εισροή των 

χρηματοδοτήσεων του Έργου. 

• Υποστήριξη στην επαλήθευση (validation) των δαπανών από την Αρχή Πληρωμής 

και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού επαλήθευσης. 

• Προετοιμασία, σύνταξη και αποστολή φακέλου στοιχείων δαπανών στην Αρχή 

Πληρωμής. 

• Επικοινωνία και συνεργασία με την Αρχή Πληρωμής για θέματα καταχώρισης και 

επαλήθευσης δαπανών και αποστολή επιπλέον στοιχείων τεκμηρίωσης, εφόσον 

ζητηθούν. 

• Εξασφάλιση της επαλήθευσης των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Έργου από τον επαληθευτή ελεγκτή. 

• Υποστήριξη στη σύνταξη των απαραίτητων εκθέσεων προόδου που συνοδεύουν τις 

δαπάνες προς τη Διαχειριστική Αρχή. 

• Παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου στις 

συναντήσεις του Εταιρικού Σχήματος. 

• Φροντίδα για την έγκαιρη και πλήρη μεταφορά της συνεισφοράς της συμμετοχής 

του Ταμείου στον Δικαιούχο. 

• Συμμετοχή στα όργανα διαχείρισης/ υλοποίησης του Έργου (πχ. JTM). 

Παραδοτέα WP1/Β: 

1. Τριμηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων, όπου θα αναλύονται οι υλοποιηθείσες 

υπηρεσίες. 

2. Ειδικό αρχείο παρακολούθησης (monitoring tool) των δαπανών του Έργου. 

3. Πίνακες δαπανών προς τη Διαχειριστική Αρχή. 

4. Κείμενα παρουσιάσεων της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Έργου. 

5. Απολογιστική Έκθεση Πεπραγμένων. Υποβάλλεται με την ολοκλήρωση του Έργου 

και περιλαμβάνει σωρευτικά στοιχεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 

Συμβούλου. 
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Γ. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης στη Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση του 

Έργου (Technical Consultant - Τεχνικός Σύμβουλος): 

• Παροχή διαρκούς τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα οργάνωσης και 

διοίκησης του Έργου. 

• Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την κάλυψη των υποχρεώσεων της 

Π.Ο.Ξ. προς τη Διαχειριστική Αρχή, την Κοινή Τεχνική Γραμματεία, την Αρχή 

Πληρωμής και τους Εταίρους του Έργου. 

• Τακτική επιτόπια παρουσία στην έδρα της Π.Ο.Ξ. για την παρακολούθηση και το 

συντονισμό του Έργου. 

• Προγραμματισμός, σχεδιασμός, παρακολούθηση και αποτίμηση της υλοποίησης 

των παραδοτέων του Έργου και υποβολή προτάσεων για την έγκαιρη λήψη 

διορθωτικών μέτρων. 

• Υποστήριξη της Π.Ο.Ξ. τόσο κατά το στάδιο προετοιμασίας εν όψει εξωτερικών 

ελέγχων από τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά όργανα, όσο και κατά τη διεξαγωγή 

των ελέγχων της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 

Έργου. 

• Υποστήριξη του Συντονιστή στην προετοιμασία συμμετοχής του στις συνεδριάσεις 

της Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού του Έργου (JPM), όπως 

παρουσιάσεις, εκθέσεις αναφοράς, κτλ. 

• Συμμετοχή σε συναντήσεις με εκπροσώπους της Π.Ο.Ξ. σε θέματα οργάνωσης, 

διαχείρισης και υλοποίησης του Έργου. 

• Σύνταξη, καταχώριση και υποβολή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

(ΟΠΣ) των ενδιάμεσων 6μηνιαίων Εκθέσεων Προόδου (Progress and Financial 

Reports) της υλοποίησης του Έργου. 

• Σύνταξη, καταχώριση και υποβολή στο ΟΠΣ της τελικής Έκθεσης Προόδου (Final 

Progress and Financial Report) της υλοποίησης του Έργου. 

• Εφαρμογή των οδηγιών υλοποίησης του Έργου από τη Διαχειριστική Αρχή του 

Προγράμματος, κοινοποίηση των οδηγιών στους εταίρους του Έργου και έλεγχος 

τήρησης της εφαρμογής τους.  

• Ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων εντός του εταιρικού σχήματος. 

• Υποστήριξη των οργάνων διαχείρισης/ υλοποίησης του Έργου και συμμετοχή σε 

αυτά (πχ. JTM). 

• Σύνταξη και υποβολή τυχόν Αιτημάτων τροποποιήσεων (φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου και χρονοδιαγράμματος) και επίλυσης προβλημάτων ανάλογα με τις 

απαιτήσεις του Έργου. 

Παραδοτέα WP1/Γ: 

1. Τριμηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων, όπου θα αναλύονται οι υλοποιηθείσες 

υπηρεσίες. 
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2. Ηλεκτρονική αλληλογραφία με Επικεφαλής Εταίρο, Εταίρους και Διαχειριστική 

Αρχή. 

3. Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Αναφοράς Προόδου (Progress and Financial Reports). 

4. Αιτήματα τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου. 

5. Αιτήματα τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος του Έργου. 

6. Τελική Έκθεση Αναφοράς Προόδου (Final Progress and Financial Reports). 

7. Απολογιστική Έκθεση Πεπραγμένων. Υποβάλλεται με την ολοκλήρωση του Έργου 

και περιλαμβάνει σωρευτικά στοιχεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 

Συμβούλου. 

8. Υποβολή ειδικών εκθέσεων/ εισηγήσεων για την ενημέρωση της Αναθέτουσας 

Αρχής αναφορικά με κάθε κίνδυνο/ πρόβλημα που πιθανά να ανακύψει κατά την 

υλοποίηση του Έργου, καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα κρίνεται σκόπιμο και 

αναγκαίο να αναφερθεί εγγράφως στα αρμόδια στελέχη του Ε.Β.Ε.Ρ. 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ως άνω υπηρεσιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (9.900,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 

κατανέμεται ως ακολούθως: 

  





 

 

The project is co-funded by the European Union and by National Funds of the participating countries 

16 

 
 

 
 

 

 

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

WP1: Διαχείριση και Συντονισμός του Έργου 

Ο χρόνος υλοποίησης της ανωτέρω υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης και 

όχι πέραν του διμήνου από τη Συμβατική λήξη του Έργου, ήτοι 05/05/2023. 

  

WP/ DELIVERABLES ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ/ WP ΚΟΣΤΟΣ, € 

WP1 

1.1.2: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου  

Α. Υπηρεσίες 
Υποστήριξης στη 
Διοικητική 
Διαχείριση, την 
Παρακολούθηση 
και τον 
Συντονισμό του 
Έργου (Project 
Manager) 

Τριμηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων. 

Ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

Έγγραφα προς τη Διαχειριστική Αρχή. 

Ατζέντα συναντήσεων. 

Κείμενα παρουσιάσεων. 

Πρακτικά Συναντήσεων. 

Απολογιστική Έκθεση Πεπραγμένων. 

4.000,00 

Β. Υπηρεσίες 
Υποστήριξης στην 
Οικονομική 
Διαχείριση του 
Έργου (Financial 
Manager) 

Τριμηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων. 

Ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

Ειδικό αρχείο παρακολούθησης των δαπανών 
του Έργου. 

Πίνακες δαπανών προς τη Διαχειριστική Αρχή. 

Κείμενα παρουσιάσεων. 

Απολογιστική Έκθεση Πεπραγμένων. 

3.200,00 

Γ. Υπηρεσίες 
Τεχνικής 
Υποστήριξης στη 
Διοικητική και 
Οικονομική 
Διαχείριση του 
Έργου (Technical 
Consultant) 

Τριμηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων. 

Ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Αναφοράς Προόδου 
(Progress and Financial Reports). 

Αιτήματα τροποποίησης του φυσικού, 
οικονομικού αντικειμένου και του 
χρονοδιαγράμματος του Έργου. 

Τελική Έκθεση Αναφοράς (Final Progress and 
Financial Report). 

Απολογιστική Έκθεση Πεπραγμένων. 

2.700,00 

ΣΥΝΟΛΟ 9.900,00 
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5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Π.Ο.Ξ. θα παρακολουθεί τη συνολική πορεία υλοποίησης του Έργου και θα παρέχει στους 

Ανάδοχους κάθε είδους πληροφορία και στοιχεία που τυχόν ζητηθούν, καθώς και θα 

υποβοηθά την προώθηση των εργασιών, σε θέματα της αρμοδιότητάς του. 

Οι Ανάδοχοι θα αναλάβουν την υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα με τους όρους που 

προβλέπονται από το Έργο και σύμφωνα με το αναφερόμενο χρονοδιάγραμμα. 

Επιπλέον, οι Ανάδοχοι θα συμμορφώνονται πλήρως προς τις υποδείξεις (οδηγούς 

εφαρμογής, εργαλεία, συστήματα, Application form, Justification of Budget, κτλ.) όλων των 

αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το Διασυνοριακό 

πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A GREECE - BULGARIA 2014-

2020, καθώς και των προδιαγραφών που θα οριστούν από το Συντονιστή εταίρο και το 

εταιρικό σχήμα κατά την υλοποίηση του Έργου. 

Τέλος, οι Ανάδοχοι θα λαμβάνουν υπόψη τις γραπτές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και 

θα τις ακολουθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κόστη διαμονής, διατροφής, ασφάλισης, ταξιδιών εσωτερικού και 

εξωτερικού, καθώς και κάθε παρεμφερές κόστος και έξοδο για την προσήκουσα εκτέλεση 

των εργασιών του έργου βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Τα κόστη αυτά, καθώς και 

κάθε πιθανό έξοδο για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να ενσωματωθούν στην 

προσφερόμενη τιμή, κατά τη σύνταξη της οικονομικής του προσφοράς. 

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή των εργασιών (παραδοτέων) θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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ΕΡΓΟ:  

Α. Υπηρεσίες Υποστήριξης στη Διοικητική Διαχείριση, την Παρακολούθηση και τον 
Συντονισμό (Υπεύθυνος Έργου) του Έργου «CapTour» του Προγράμματος Συνεργασίας 
Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 

Προϋπολογισμός Υπηρεσιών: 4.000,00 ΕΥΡΩ 

Β. Υπηρεσίες στην Οικονομική Διαχείριση (Οικονομικός Υπεύθυνος Έργου) του Έργου 
«CapTour» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 

Προϋπολογισμός Υπηρεσιών: 3.200,00 ΕΥΡΩ 

Γ. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης στη Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση (Τεχνικός 
Σύμβουλος) του Έργου «CapTour» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - 
Βουλγαρία 

Προϋπολογισμός Υπηρεσιών: 2.700,00 ΕΥΡΩ 

C.P.V: 79411000-8 

Προϋπολογισμός Οικονομικής Προσφοράς 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

Πακέτο Εργασίας Παραδοτέο 
Ποσό 

χωρίς ΦΠΑ 
ΦΠΑ 
24% 

Ποσό 
με ΦΠΑ 

ΠΕ 1  

Διαχείριση 
και 
Συντονισμός 
Έργου 

1.1.2 

Α. Υπηρεσίες Υποστήριξης στη Διοικητική 
Διαχείριση, την Παρακολούθηση και τον 
Συντονισμό του Έργου (Υπεύθυνος Έργου) 

   

Β. Υπηρεσίες Υποστήριξης στην 
Οικονομική Διαχείριση του Έργου 
(Οικονομικός Υπεύθυνος Έργου) 

   

Γ. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης στη 
Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση του 
Έργου (Τεχνικός Σύμβουλος) 

   

Σύνολο Προσφοράς (αριθμητικώς)    

Σύνολο Προσφοράς (ολογράφως)    
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ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 




