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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2019/ΣΒΒΕ 

Ανακοινώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανίων Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με 

βάση το περιεχόμενο του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την ανάθεση της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» του έργου “A knowledge 

Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness (SMecoMP)” (MIS:5019198)  

το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος IINTERREG BALKAN-MED 2014-2020 με κριτήριο 

αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας 

– τιμής. 

Αριθμός Διακήρυξης: 01/2019/ΣΒΒΕ 

Προϋπολογισμός: € 34.160,00  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (με κωδικό ΠΔΕ: 2017ΕΠ60860017 και κωδ. ΣΑ ΕΠ 6086) και 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα. 

Αντικείμενο της σύμβασης του Αναδόχου είναι η «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Περιβαλλοντικής 

Επιχειρηματικότητας»  του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost 

SMEs Competitiveness (SMecoMP)” (MIS: 5019198).  

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου αυτού, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προετοιμασία (στα ελληνικά και 

αγγλικά) και έκδοση δύο (2) τουλάχιστον τεχνικών άρθρων που θα αφορούν περιβαλλοντική 

επιχειρηματικότητα και καινοτομία, τριών (3) Δελτίων Τύπου, που θα αφορούν τις δραστηριότητες του 

έργου και πέντε (5) άρθρων για την ηλεκτρονική εφημερίδα (e-Newsletter). Στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων του Αναδόχου είναι και η παρουσίαση ενός άρθρου ή poster στο συνέδριο University 

Industry Interaction Conference 2019 (UIIN 2019), καθώς και η προετοιμασία έκθεσης συμπερασμάτων του 

συνεδρίου. Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του έργου αυτού είναι η προετοιμασία και τακτική 

αναθεώρηση βάσης δεδομένων με φορείς που ενδιαφέρονται για τα παραδοτέα και τις δράσεις του 

SMecoMP (SMecoMP Knowledge Alliance Network). Οι φορείς αυτοί μπορεί να είναι επιχειρηματικοί, 

εκπαιδευτικοί, συμβουλευτικοί κ.α., ιδιωτικοί ή δημόσιοι, που διαθέτουν τεχνογνωσία ή ενδιαφέρονται να 
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αποκτήσουν τεχνογνωσία ή  επιθυμούν να ενημερώνονται για διάφορα περιβαλλοντικά θέματα και για τις 

δράσεις του έργου SMecoMP. Ο Ανάδοχος χρησιμοποιώντας την παραπάνω βάση δεδομένων θα 

πραγματοποιήσει έρευνα πεδίου (και τεχνική έκθεση) σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα (Eco-

Entrepreneurial Qualifications) και τις εκπαιδευτικές ανάγκες (training needs) των στελεχών των 

επιχειρήσεων σε Περιβαλλοντική Επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Επιπλέον, θα προετοιμαστεί έκθεση 

που θα αφορά τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές σε περιβαλλοντική 

καινοτομία και επιχειρηματικότητα και συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου που θα 

πραγματοποιήσει ο κάθε εταίρος της κοινοπραξίας SMecoMP στη χώρα που εδρεύει. Χρησιμοποιώντας όλα 

τα παραπάνω δεδομένα, ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας (Eco-Innovation Entrepreneurship Laboratory), το οποίο θα αποτελέσει μία δομή 

συνάντησης συμβούλων από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο, που εξειδικεύονται σε θέματα 

Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, θα συντάξει ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

σπουδών στην περιβαλλοντική καινοτομία και επιχειρηματικότητα (Eco-Innovation Enterpreneurhip 

Curricula), το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα, ώρες διδασκαλίας, μαθησιακά αποτελέσματα, 

ικανότητες των σπουδαστών, το περιεχόμενο των  μαθημάτων καθώς και την εκπαιδευτική ύλη και θα 

χωρίζεται σε τέσσερις εκπαιδευτικές ενότητες: 1) Περιβαλλοντική Διαχείριση (Environmental Management), 

(2) Πράσινη Επιχειρηματικότητα (Green Entrepreneurship), (3) Περιβαλλοντική Καινοτομία (Eco-Innovation) 

και (4) Ανάπτυξη επιχειρηματικής καινοτομίας (Entrepreneurial Opportunities). Ο Ανάδοχος θα κληθεί να 

προετοιμάσει και να πραγματοποιήσει παρουσιάσεις στην ενημερωτική ημερίδα που θα οργανώσει η 

Αναθέτουσα Αρχή στη Θεσσαλονίκη και στο συνέδριο που θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα. Οι 

παρουσιάσεις θα αφορούν το τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

σπουδών που έχει αναπτυχθεί. Επίσης, ο ανάδοχος θα υποστηρίξει με την ενεργή παρουσία του, την 

πραγματοποίηση παρουσιάσεων και την συμβουλευτική δράση του, την διεξαγωγή  της Εκπαιδευτικής 

Δράσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.  Τέλος, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να αξιολογήσει τις καινοτόμες ιδέες 

που θα υποβληθούν στην προ-θερμοκοιτίδα του SMecoMP καθώς και να παρέχει συμβουλές και μέντοριγκ 

προκειμένου να προχωρήσει μία καινοτόμος ιδέα στην υλοποίηση μιας αντίστοιχης επιχείρησης.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των €34.160,00  μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται σε € 42.358,40 (δηλαδή            

€ 34.160,00 και Φ.Π.Α.: € 8.198,40). 

Τόπος Παράδοσης: Θεσσαλονίκη 

Γλώσσα: Ελληνική   

 

Κωδικός CPV:  

79341100-7: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 
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79400000-8 : Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα 

διαχείρισης 

72321000-1: Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων προστιθέμενης αξίας 

79311000-7: Υπηρεσίες ερευνών 

90713000-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα 

80540000-1: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522 

 

 

Διάρκεια του έργου: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και την 30-11-2019 που 

είναι και η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Εάν το έργο παραταθεί τότε αυτοδικαίως παρατείνεται και 

η σύμβαση αυτή.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν νομίμως επαγγελματική δραστηριότητα συναφή 

με το αντικείμενο των προς παροχής υπηρεσιών. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά 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. 

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: τρεις (3) μήνες από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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ΠΡΟΣ : 

ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ 1, 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 0 1 / 2 0 1 9 / Σ Β Β Ε  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :   

25/02/2019, ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 25/02/2019, ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00  

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ : ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

 

Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  διενεργηθεί από  την Αναθέτουσα Αρχή την Δευτέρα 25 

Φεβρουαρίου 2019  και  ώρα  16:00,  εφαρμοζόμενων των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών, σε αίθουσα του 6ου ορόφου των γραφείων του ΣΒΒΕ, επί της Πλατείας 

Μοριχόβου 1. 

Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στις 

διευθύνσεις (URL) :  

• http://www.sbbe.gr    

• www.eprocurement.gov.gr  

Οι Προσφέροντες, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση κατά 

πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  προθεσμία  άσκησης  της  οποίας  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  

την κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα.     Για  την  

άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

http://www.sbbe.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

 

Για το παραδεκτό της ένστασης προσκομίζεται υποχρεωτικά παράβολο κατάθεσης, υπέρ του Δημοσίου, 

ποσού που ισούται με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, 

αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. 

 

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ. στον ΣΒΒΕ., Πλ. 

Μοριχόβου 1, 546 25, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310539817, Φαξ 2310541933 και e-mail: k.tzitzinou@sbbe.gr. 

Αρμόδιο στέλεχος για παροχή πληροφοριών: Δρ. Αικατερίνη Τζιτζινού. 

 

mailto:k.tzitzinou@sbbe.gr

