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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02/ 2022/ ΤΕΕ ΤΚΜ 
 

Ανακοινώνουμε ότι το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΤΕΕ/ ΤΚΜ) 
διενεργεί επαναληπτικό ηλεκτρονικο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του 
εργου: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Προβολή και Τεχνική Υποστήριξη του έργου 
ENGINE-HUBs» στο πλαίσιο της Πράξης «Creating “Circular Business” by young ENGINEers at the cross-
border area of Greece-Bulgaria» με ακρωνύμιο ENGINE-HUBs  (MIS 5071317) που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 
με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας τιμής. 
 
Αριθμός Διακήρυξης: 02/2022/ ΤΕΕ ΤΚΜ 
 
Προϋπολογισμός: 46.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα 

– Βουλγαρία 2014 – 2020 και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.  

 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη 
Προβολή και Τεχνική Υποστήριξη του ΤΕΕ/ ΤΚΜ κατά την υλοποίηση του έργου «Creating “Circular 
Business” by young ENGINEers at the cross-border area of Greece-Bulgaria» με ακρωνύμιο ENGINE-HUBs 
(MIS 5071317), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) – Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο επικεφαλής εταίρος του έργου. Εταίροι του έργου είναι επίσης, ο 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), η Ένωση Πολιτικών Μηχανικών στη Βουλγαρία (UCEB) και το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Gotse Delchev (GDCCI). Στόχος του έργου είναι να 
προωθήσει το «κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο» στους νέους μηχανικούς και επιστήμονες στη 
διασυνοριακή περιοχή του έργου, μέσω της δημιουργία νέων δομών υποστήριξης, των ENGINE-HUBS, 
για να αναπτύξουν καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια.  Ειδικότερα, το αντικείμενο της σύμβασης 
περιλαμβάνει:  

- εκπόνηση του Σχεδίου Επικοινωνίας του έργου (Communication Plan) και εφαρμογή αυτού, 
αναφορικά με τις δράσεις που προβλέπεται να υλοποιήσει το ΤΕΕ 

- επικοινωνία με τους εταίρους του έργου αναφορικά με τις δράσεις δημοσιότητας και προβολής 
του έργου και παρακολούθηση και αξιολόγηση του σχεδίου επικοινωνίας  
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- διοργάνωση συνέντευξης τύπου, δημιουργία ενημερωτικών δελτίων και δελτίων τύπου, 
σχεδιασμό και εκτύπωση φυλλαδίων και αφισών του έργου (στην αγγλική και ελληνική γλώσσα) 

- δημιουργία και ενημέρωση των διαδικτυακών εργαλείων του έργου  
- διοργάνωση του τελικού συνεδρίου 
- δημιουργία φόρουμ για το έργο με εκπαιδευτικό υλικό 
- εκπόνηση σχεδίου βιωσιμότητας για τη συνέχιση της λειτουργίας των HUBs και για την επέκταση 

των δραστηριοτήτων τους 
- διοργάνωση διήμερου σεμιναρίου με αντικείμενο την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων από 

τους ωφελούμενους του έργου, καθώς και στην αξιολόγηση αυτών. 
- παροχή τεχνογνωσίας κατά τη διάρκεια διαλέξεων/σεμιναρίων σε θέματα που σχετίζονται με τις 

υπάρχουσες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές από τους αναδυόμενους τομείς της κυκλικής 
οικονομίας. 

 
Γλώσσα: Αγγλική 

Κωδικός CPV: 79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε 

θέματα διαχείρισης. 

Διάρκεια του έργου:  Εώς και τη λήξη του έργου, ήτοι 07/11/2023, ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία, 

εφόσον η  διάρκεια του έργου παραταθεί.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

σύμβασης και 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, 5, 6 και 7 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 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. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 

φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη 

νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία 
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Οι προϋποθέσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για την συμμετοχή στον διαγωνισμό 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα το τεύχους της 

διακήρυξης.   

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 4 μήνες από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης 

και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, στην 

Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016 και στην 

κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 

(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης.   

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 11η Ιουλίου 2022, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ 14:00  
 
Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», θα 
πραγματοποιηθεί την 12η Ιουλίου 2022 και ώρα 11.00. 
 
Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στις διευθύνσεις (URL) :  
• www.tkm.tee.gr 
• www.eprocurement.gov.gr 
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