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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε σύμβουλο  

 

Η Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο πλαίσιο της έκτης 
πρόσκλησης του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020 για την υποβολή 
προτάσεων έργων, και έχοντας υπόψιν: 

1. Τις υπ’ αριθ. 8/ΠΡΑΚΤ.340//07.08.2019 και 9/ΠΡΑΚΤ.340/07.08.2019 Αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, 

2. Τον Κανονισμό Οργάνωσης της εταιρείας, όπως αυτός τροποποιείται και ισχύει, 

3. Τις διατάξεις του Άρθρου 5, παρ. 5, περίπτωση α) του Κανονισμού Προμηθειών της 
εταιρείας, 

4. Το Άρθρο 15, περίπτωση α) του Κανονισμού Προμηθειών της εταιρείας, 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 252 και 265 του ΔΚΚ Κώδικα (Ν. 3463/2006), 

6. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στην περίπτωση των Αναπτυξιακών 
Ανώνυμων Εταιρειών ΟΤΑ, 

7. Το Ν. 4605/2019 όπως τροποποιεί το Ν. 4412/2016 και εφαρμόζεται στην περίπτωση των 
Αναπτυξιακών Ανώνυμων Εταιρειών ΟΤΑ, 

8. Το Ν. 4608/2019 όπως τροποποιεί το Ν. 4412/2016 και εφαρμόζεται στην περίπτωση των 
Αναπτυξιακών Ανώνυμων Εταιρειών ΟΤΑ, 

9. Το Ν. 4609/2019 όπως τροποποιεί το Ν. 4412/2016 και εφαρμόζεται στην περίπτωση των 
Αναπτυξιακών Ανώνυμων Εταιρειών ΟΤΑ, 

10. Την 6η Πρόσκληση του προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», αρ. 
301586/MA3713/10-06-2019, 

11. Τον οδηγό του προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», έκδοση 3, Ιούνιος 2019, 

12. Τον οδηγό εφαρμογής έργων και του προγράμματος για το πρόγραμμα «Ελλάδα-
Βουλγαρία 2014-2020», έκδοση 7, Φεβρουάριος 2019. 

ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε σύμβουλο για 
το σχεδιασμό πρότασης στην επενδυτική προτεραιότητα άξονα 3a «Promoting 
entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and 
fostering the creation of new firms, including through business incubators» του INTERREG V-
A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020 και καλεί τους ενδιαφερόμενους συμβούλους να 
καταθέσουν πρόταση-προσφορά για την προετοιμασία της πρότασης και του φακέλου 
υποψηφιότητας, σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, μέχρι τις 19.08.2019. 
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Άρθρο 1. Αντικείμενο Ανάθεσης 

Υποχρεώσεις: εύρεση εταιρικού σχήματος στο Investment Priority 3a (Promoting 
entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and 
fostering the creation of new firms, including through business incubators) και υποβολή της 
πρότασης της Α’ Φάσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης 301586/ΜΑ3713/10-
6-2019. 

Σε περίπτωση έγκρισης της Α’ Φάσης, πλήρης υποβολής πρότασης (Β’ Φάση). 

 

Άρθρο 2. Βασικά προσόντα ενδιαφερομένων  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα βασικά προσόντα: 

1. να έχουν σχεδιάσει και υποβάλει επιτυχώς προτάσεις διακρατικών ή/και 
συγχρηματοδοτούμενων έργων (τουλάχιστον 1). 

2. να έχουν υλοποιήσει με ομάδα έργου διακρατικά ή/και άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα 
(τουλάχιστον 1). 

3. να έχουν ομάδα έργου με επικεφαλής, αναπληρωτή επικεφαλής, και τρία στελέχη στο 
δυναμικό του. Απαραίτητη η ξένη γλώσσα (Αγγλικά σε καλό επίπεδο) για όλα τα στελέχη 
της ομάδας έργου. 

4. να έχουν δική τους δομή και δυνατότητα καθημερινής συνεργασίας με την εταιρεία. 

 

Άρθρο 3. Αμοιβή 

Η αμοιβή για τις ζητούμενες υπηρεσίες θα ανέλθει έως 16.000,00 €, πλέον ΦΠΑ (19.840,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα καταβληθεί μόνο σε περίπτωση έγκρισης της 
πρότασης κατά τη Φάση Β’. 

 

Άρθρο 4. Δημοσιότητα 

Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καβάλας - Αναπτυξιακής 
Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ. 

 

Άρθρο 5. Γενικές διατάξεις 

Πληροφορίες παρέχονται από τους κο Μιχαήλ Σκορδά και κο Νικόλαο Θωμαΐδη στο τηλ. 2510 
620459 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Για την Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ 

Ο Γενικός Διευθυντής 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΡΔΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Η προσφορά πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει: 

• Στοιχεία Πρόσκλησης, 

• Στοιχεία Φορέα, 

• Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου των υπηρεσιών που θα προσφερθούν (έως ½ 
σελίδας Α4), 

• Ομάδα Έργου, 

• Ενδεικτική εμπειρία ομάδας έργου, 

• Χρονοδιάγραμμα, 

• Κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών. 


