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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Β. ΜΕΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Γ. ΜΕΡΟΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Προϋπολογισμός Υπηρεσιών: 3.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

C.P.V: 80511000-9 (Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού) 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στις Υπηρεσίες Οργάνωσης Επιχειρηματικών Φόρουμ 

(Αποστολών) του Πακέτου Εργασίας ΠΕ3 Δικτύωση στον Τουρισμό (WP3: Networking in 

Tourism) στο πλαίσιο του έργου “An initiative on Capitalising Tourism's prospects of the region” 

που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 MIS 

5070751. 

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

των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου. 

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με: 

• Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• Τις διατάξεις του ν.4782/2021 (Α 36/9.3.2021) «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»  

• 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 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”. 
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• 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 Π.Ο.Ξ.: 
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 από 29.11.2021 Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) με θέμα 3ο: Έγκριση των Διαγωνιστικών Διαδικασιών για την 
Υλοποίηση των Δράσεων του Έργου: «An initiative on Capitalising Tourism's prospects of the 
region» και ακρωνύμιο: “CapTour” 

• Το από 18.04.2022 Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) με θέμα 2.1: Ορθή Επανάληψη Έγκρισης των Διαγωνιστικών 
Διαδικασιών για την Υλοποίηση των Δράσεων του Έργου: «An initiative on Capitalising Tourism's 
prospects of the region» και ακρωνύμιο: “CapTour”. 

Το αντικείμενο της Τεχνικής Έκθεσης αφορά στις Υπηρεσίες Οργάνωσης Επιχειρηματικών 

Φόρουμ (Αποστολών) του Πακέτου Εργασίας ΠΕ3 Δικτύωση στον Τουρισμό (WP3: Networking 

in Tourism), από εξωτερικούς συνεργάτες. 

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 της Π.Ο.Ξ. 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 μικρομεσαίων 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. 
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Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Έργου είναι 578.049,70€. Το συνολικό 

εγκεκριμένο ποσό για την Π.Ο.Ξ. ανέρχεται στα 107.200,00€. 

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. 

➢ 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. 
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• 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 

Οι Σύμβουλοι θα αναλάβουν την εκπροσώπηση της Π.Ο.Ξ. στο επιχειρηματικό φόρουμ που θα 

οργανωθούν στη Θεσσαλονίκη και Βουλγαρία με τίτλο «Hospitality financial management» & 

«Future of tourism» αντίστοιχα, 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. 

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: 

 Υπηρεσίες Οργάνωσης Επιχειρηματικών Φόρουμ (Αποστολών) του Πακέτου 

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

 

❖ Παραδοτέο 3.1.2: Οργάνωση Επιχειρηματικών Φόρουμ {Αποστολών} «Hospitality 

financial management» & «Future of tourism» (Deliverable 3.1.2: Business Forums):  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη και εκπροσώπηση της Π.Ο.Ξ. στα 

Επιχειρηματικά Φόρουμ με τίτλο «Hospitality financial management» & «Future of tourism» 

που θα οργανωθούν στη Θεσσαλονίκη και τη Βουλγαρία αντίστοιχα. Θα συμμετέχουν 

περίπου 12-15 άτομα. 

 

 



 
 

 
6 

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

 
 

 
 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο προϋπολογισμός των ως άνω υπηρεσιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων 

ευρώ (3.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και κατανέμεται ως ακολούθως: 

WP/ DELIVERABLES ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ/ WP ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ (€) 

WP3 3.1.2 
Υπηρεσίες Οργάνωσης 

Επιχειρηματικών Φόρουμ 
3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 3.000,00 

 

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

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. 

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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Β. ΜΕΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Έργου, οι προς ανάθεση υπηρεσίες έχουν 

κοστολογηθεί ως ακολούθως:  

Πίνακας 1: Προϋπολογισμός  

Πακέτο Εργασίας Παραδοτέο 
ΠΟΣΟ  

(με ΦΠΑ), € 

WP3: Δικτύωση στον Τουρισμό 
(Networking in Tourism): «Υπηρεσίες 
Οργάνωσης Επιχειρηματικών Φόρουμ» 

3.1.2: Οργάνωση Επιχειρηματικών 
Φόρουμ (Αποστολών): ‘Hospitality 
financial management’ & ‘Future of 
tourism 

3.000,00 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση των κατωτέρω δύο πινάκων 

Οικονομικής Προσφοράς. 

Πίνακας 2: Συνολική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Αριθμητικώς Ολογράφως 

Τελική τιμή χωρίς ΦΠΑ WP3 ΕΥΡΩ   

Αναλογούν ΦΠΑ  ΕΥΡΩ   

Τελική τιμή με ΦΠΑ ΕΥΡΩ   

Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή άλλο 

εξουσιοδοτημένο άτομο, ή από το διαχειριστή, ή σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας από 

το νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται από όλα τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.  

Επισημαίνεται, ότι Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως 

και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 

και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. Οι προσφορές 

δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες από την επόμενη εργάσιμη της 

διενέργειας της ανάθεσης. 

Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προΰπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και 

επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 
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Γ. ΜΕΡΟΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Έργο : Υπηρεσίες Οργάνωσης Επιχειρηματικών Φόρουμ 

Α. Οργάνωση Επιχειρηματικών Φόρουμ (Αποστολών): «Hospitality financial management» 
& «Future of tourism» 

Συνολικός Προϋπολογισμός Υπηρεσιών: 3.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

C.P.V: 80511000-9 (Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού) 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

- του ν.4782/2021 (Α 36/9.3.2021) «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.»  

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

- του ν.  4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες 
διατάξεις»,  

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

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

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

- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075)  

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 



 
 

 
9 

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

 
 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να έχουν υπογράψει την Σύμβαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών 

από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης ανάθεσης. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια 

αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της και όχι από την 05/05/2023. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και Κοινοπραξίες ή Ενώσεις 

φυσικών και νομικών προσώπων, με αποδεδειγμένη ικανότητα εκτέλεσης των υπηρεσιών, 

όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 4. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Οι προσφέροντες πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 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.). 

9. 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. 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους προσφέροντες (σε περίπτωση νομικού 

προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση. Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών ) ισχύει ο 
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ν. 4250/2014, αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 

επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, διευκρινίζονται δε 

σχετικά τα εξής: 

• Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, 

που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ.α’ της παρ.2 άρθρ.1 του ν. 

4250/2014. Σημειωτέο ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν περιλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 

έγγραφα (πχ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, κοκ.) για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 

• Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό 

την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας 

αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 

παρ.2β’ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη 

επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας 

(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

• Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ.36 παρ.2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 

4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ.2 του 

άρθρ.1 του ν.4250/2014. 

• Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και 

πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Η έκπτωση των αναδόχων και τυχόν ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σύμφωνα με το                             

ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν.4412/2016, αποτελεί η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί αποκλειστικά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή) σε κάθε υπηρεσία.  

Η τιμή προσφοράς δε μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

Η ανάθεση θα γίνει απευθείας σε προμηθευτή/ές της επιλογής της Πανελληνίου 

Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 στοιχείο 31 και το άρθρο 118 του ν. 

4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 



 
 

 
12 

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

 
 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης η τιμή της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου θα 

παραμείνει σταθερή και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Στους ανάδοχους καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της πραγματοποιηθείσας 

εργασίας με βάση την οικονομική προσφορά τους.  

Η καταβολή της καθορισμένης αμοιβής θα γίνει εφάπαξ, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι 

διαδικασίες παράδοσης – παραλαβής, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ 

Οι υποχρεώσεις των αναδόχων περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα Τεχνική Έκθεση. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Εγγυήσεις), για συμβάσεις εκτιμώμενης 

αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, δεν απαιτείται 

υποχρεωτικά η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η εκτέλεση και παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 

4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Οι ανάδοχοι υπόκεινται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν, εκτός από 

τον ΦΠΑ που βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  

α) οι διατάξεις του ν. 4412/2016,  

β) οι όροι της Σύμβασης και της Τεχνικής Έκθεσης και  

γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας σύμφωνα με το άρθρο 129 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/τ.Α’/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 


