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ΧΙΟΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

Αρ. Πρωτ. 1006 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής Εξωτερικών Συνεργατών για την υλοποίηση του 

έργου BLUE CROWDFUNDING στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg Mediterranean». 

 

Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη: 

 Την σύμβαση επιχορήγησης για την υλοποίηση του έργου BLUE CROWDFUNDING στο πλαίσιo του 

Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg Mediterranean», μεταξύ της 

Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος Region Provence-Alpes-Côte d’Azur και του Επικεφαλής 

Εταίρου Institute for Comprehensive Development Solutions - eZAVOD. 

 Την συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου Institute for Comprehensive 

Development Solutions - eZAVOD και των υπολοίπων εταίρων, για την υλοποίηση του έργου BLUE 

CROWDFUNDING στo πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg 

Mediterranean»,   

 Τον Κανονισμό 1336/2013 της Επιτροπής της 13.12.2013 για την τροποποίηση των οδηγιών 

2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

 Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί «Αύξησης των 

χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που 

αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/Β΄/11.08.2010), 

 Τις αποφάσεις της από 24/10/2019 Γενικής του Συνέλευσης που έγινε στη Μάλτα. 

 

Προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου BLUE 

CROWDFUNDING στο πλαίσιo του Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg 

Mediterranean», με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενα του Διαγωνισμού 

Ως αντικείμενα του διαγωνισμού ορίζονται : 
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1) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP1. Project Management,  

υποέργο A1.1. Managing administrative and financial issues, 

υποέργο A1.2. Common methodology & reporting.  

2) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP2. Project Communication,  

υποέργο A2.2. Day-by-day communication, 

υποέργο A2.3. Promotional materials. 

3) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP3. Testing, 

υποέργο Α3.2. Capacity building for Blue Crowdfunding, 

υποέργο A3.3. Testing pilot crowdfunding showcases for blue growth. 

4) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP4. Transferring, 

υποέργο Α4.1. Establishment sustainable supporting system for blue crowdfunding of SMEs. 

5) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP5. Capitalisation, 

υποέργο Α5.1. Knowledge mainstreaming.  

 

όπως αυτές αναφέρονται στο Τεχνικό Δελτίο του έργου το οποίο επισυνάπτεται. 

 

Οι απαιτήσεις για τα παραπάνω περιέχονται στα αντίστοιχα Παραρτήματα I-V που ακολουθούν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι η : 

Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR), Α.Μ.Κ.Ε, εφεξής «το Δίκτυο»  

Μιχαήλ Λιβανού 52 

Τ.Κ. 82100, Χίος. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 Τυπικά Προσόντα 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν 

επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης και 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997. 

β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις / 

Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε 

περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη 

νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι 

αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να 

τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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 Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το 

ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου. 

 Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

Οι προσφορές, υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα αποκλειστικά σε ειδικό έντυπο που παρέχεται 

από την εταιρία μας, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη: 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : 

Συνοπτικός Διαγωνισμός επιλογής Εξωτερικών Συνεργατών για την υλοποίηση του έργου BLUE 

CROWDFUNDING, στo πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg 

Mediterranean», του  Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης Α.Μ.Κ.Ε. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ 

 

ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Γραφεία του Δικτύου  

(Μιχαήλ Λιβανού 52, Χίος) 
02/04/2020 ΠΕΜΠΤΗ 12:00 μεσημβρινή 

 

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» . Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται  

επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 

«Οικονομική Προσφορά ». 

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για 

τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική 

γλώσσα. 

Οι προσφορές με ποινή απόρριψης για τυπικούς λόγους, δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, 

σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να 

είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται ανακεφαλαιωτικώς στην αρχή της προσφοράς.  

Ο προσφέρων υποχρεούται με ποινή απόρριψης για τυπικούς λόγους, να προσκομίσει όλα τα 

ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται 

εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και 

σελίδας.  
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Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή  με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα 

Αρχή μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι  κατά αυτό τον τρόπο 

υποβαλλόμενες προσφορές παραδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν την εκπνοή της προθεσμίας 

υποβολής. 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή από την οποία απορρίπτονται ως 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται δεκτές (οι διαγωνιζόμενοι θα προσφέρουν μία και μόνο 

λύση). 

Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν: 

1) την προσφορά τους αποκλειστικά σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από το Δίκτυο μας. Στο ίδιο αυτό 

έντυπο οι μετέχοντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης. 

2) Αντίγραφο του καταστατικού ή της έναρξης της επιχείρησής τους. 

3) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές στην υλοποίηση των παραδοτέων.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 Παροχή Διευκρινήσεων επί της Διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 

περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται 

στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις 

εκ μέρους της εταιρίας μας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 58.700,00 (πενήντα οκτώ χιλιάδες 

επτακόσια) ευρώ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%.  

Ο προϋπολογισμός ανά αντικείμενο ανέρχεται: 

1) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP1. Project Management, 

10.400,00 (δέκα χιλιάδες τετρακόσια) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%. 

2) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP2. Project Communication,  

9.300,00 (εννιά χιλιάδες τριακόσια) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%. 

3) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP3. Testing, 

14.500,00 (δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%. 

4) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP4. Transferring, 

12.000,00 (δώδεκα χιλιάδες) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%. 

5) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP5. Capitalisation, 

12.500,00 (δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια) ευρώ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%. 

 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει προσφορά για ένα ή περισσότερα αντικείμενα. 
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Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται 

από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. 

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή καθ’ όλη την διάρκεια της προσφοράς. Σε 

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, 

κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με νέα τιμή προσφοράς. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 

τιμή για κάθε έκδοση, η προσφορά απορρίπτεται. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν σε επίπεδο έτους την προϋπολογισθείσα δαπάνη  

απορρίπτονται.  

Το Δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, οι δε υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Το Δίκτυο δεν επιβαρύνεται ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι σε τρίτους για 

οποιοδήποτε έργο ή υπηρεσία που θα υλοποιηθεί από τυχόν υπεργολάβους του έργου. 

Απαγορεύεται ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό να εκχωρήσει ή να 

μεταβιβάσει σε τρίτους οποιεσδήποτε ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  Ισχύς των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) μήνες από την επόμενη 

ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από 

τη λήξη της, για ένα (1) μήνα κατ' ανώτατο όριο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από 2μελή επιτροπή που αποτελείται από τον 

Αντιπρόεδρο και τον Ταμία του Δικτύου, στις 2 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή στο 

κτίριο όπου στεγάζεται το Δίκτυο στην οδό Μιχαήλ Λιβανού 52, στη Χίο. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή 

απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 Αποτελέσματα - Κατακύρωση 

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού γίνεται από τον Αντιπρόεδρο του Δικτύου, 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής που διεξήγαγε το διαγωνισμό. 

Προσφορές από επιχειρήσεις των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητές δεν είναι συναφείς με 

το αντικείμενο παρούσας διακήρυξης, απορρίπτονται. 
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Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη 

συμβατική συμπεριφορά κάθε υποψηφίου. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον ανάδοχο από το Δίκτυο.  

Το Δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα μη κατακύρωσης του διαγωνισμού, εφόσον συντρέχει μια 

τουλάχιστον από τις ακόλουθες αιτίες : 

α) Εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό.  

β) Εάν ο ανταγωνισμός κριθεί ανεπαρκής  ή  εάν  υπάρχουν  σοβαρές  ενδείξεις  ότι έγινε συνεννόηση των 

διαγωνιζόμενων προς  αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού.   

γ) Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δεν δοθούν από τους διαγωνιζόμενους οι απαιτούμενες 

παρατάσεις. 

  

ΑΡΘΡΟ 10 Πληρωμή - Κρατήσεις 

Η πληρωμή της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί εφόσον έχουν παραδοθεί τα αντικείμενα εντός των 

προθεσμιών που αναφέρονται αναλυτικά στα Παραρτήματα Ι – V συνολικού προϋπολογισμού 58.700,00 

(πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια) ευρώ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%, ως εξής : 

1) Για το πακέτο εργασίας WP1. Project Management, 

25 % (είκοσι πέντε τοις εκατό) του προσφερόμενου ποσού του αναδόχου μέχρι την 30 Ιουνίου 2020,  

25 % (είκοσι πέντε τοις εκατό) του προσφερόμενου ποσού του αναδόχου μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020,  

     20 % (είκοσι τοις εκατό) του προσφερόμενου ποσού του αναδόχου μέχρι την 30 Ιουνίου 2021. 

20 % (τριάντα τοις εκατό) του προσφερόμενου ποσού του αναδόχου μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021,  

     10 % (είκοσι τοις εκατό) του προσφερόμενου ποσού του αναδόχου μέχρι την 30 Ιουνίου 2022. 

2) Για το πακέτο εργασίας WP2. Project Communication,  

100 % (εκατό τοις εκατό) με την παράδοση του κάθε παραδοτέου 

3) Για το πακέτο εργασίας WP3. Testing, 

     100 % (εκατό τοις εκατό) με την παράδοση του κάθε παραδοτέου 

4) Για το πακέτο εργασίας WP4. Transferring, 

       50 % (πενήντα τοις εκατό) του προσφερόμενου ποσού του αναδόχου μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020,  

       50 % (πενήντα τοις εκατό) του προσφερόμενου ποσού του αναδόχου μέχρι την 30 Ιουνίου 2021,  

5) Για το πακέτο εργασίας WP5. Capitalisation, 

      100 % (εκατό τοις εκατό) με την παράδοση του κάθε παραδοτέου 

 

Η πληρωμή της αξίας του προσφερόμενου έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

δικαιολογητικών (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα αν 

είναι απαραίτητες) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

             Οι πληρωμές καθώς και κάθε άλλη χρηματική αξία που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης θα πραγματοποιούνται σε Ευρώ. 

             Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν το ανάδοχο και ανέρχονται στο νόμιμο 

ποσοστό επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου που είναι η προκαταβολή φόρου εισοδήματος. 
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ΑΡΘΡΟ 11 Παράδοση του Έργου 

Τόπος παράδοσης του κάθε υποέργου είναι τα γραφεία του Δικτύου. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης με υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις 

σύμφωνα με τα παρακάτω: 

α) Η ρήτρα καθυστέρησης που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής 

προθεσμίας από υπαιτιότητά του, ορίζεται σε 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για 

αριθμό ημερών υπέρβασης μέχρι και  25% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση συνολικής προθεσμίας. 

β) Για τις επόμενες ημέρες μέχρι και άλλου 10% της συνολικής προθεσμίας, η ρήτρα καθυστέρησης για κάθε 

επιπλέον ημέρα ορίζεται σε 40% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. 

γ) Για την εφαρμογή των ρητρών καθυστέρησης, η μέση αξία του έργου προκύπτει αφού διαιρεθεί η 

συνολική χρηματική αμοιβή της σύμβασης με τον αριθμό ημερών της συνολικής συμβατικής προθεσμίας 

ολοκλήρωσης του έργου. 

δ) Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (πλέον 

Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την πληρωμή του αναδόχου. 

Όταν η καθυστέρηση παράδοσης του συνόλου του έργου υπερβαίνει το 1/3 της προβλεπόμενης από 

τη σύμβαση συνολικής προθεσμίας, η Αναθέτουσα Αρχή  κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο, εφαρμόζοντας 

κατ' αναλογία τις διατάξεις, όσον αφορά στη διαδικασία και στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 Παρακολούθηση - Παραλαβή του Έργου 

Η παρακολούθηση του έργου θα πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο έργου του Δικτύου και από 

ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι και για την παραλαβή του. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, ο ανάδοχος, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον υπεύθυνο 

έργου του Δικτύου για την υλοποίηση του έργου BLUE CROWDFUNDING στο πλαίσιo του Προγράμματος 

Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg Mediterranean». Υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις αυτής σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια 

Χίου, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ BLUE CROWDFUNDING στο πλαίσιo του 

Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg Mediterranean», 

  

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : 

 

Η καινοτομία της "Γαλάζιας Oικονομίας" στη Μεσόγειο θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά, εάν διατεθούν 

περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια. Μία πιθανή λύση είναι η χρήση του Crowdfunding (CF) αλλά στην 

περιοχή της Μεσογείου, οι γνώσεις και οι ικανότητες για CF είναι ακόμη χαμηλές σε σύγκριση με τη Βόρεια 

Ε.Ε. 

 

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση των δυνατοτήτων καινοτομίας στον τομέα της Γαλάζιας 

ανάπτυξης με την ενσωμάτωση της χρήσης του crowdfunding. Η μεθοδολογία θα προσαρμοστεί από τα έργα 

Interreg Central CROWD-FUND-PORT και Interreg MED - FINMED από τον Επικεφαλής Εταίρο και τον 

Εταίρο 6 που ήταν συντονιστές / εταίροι σε αυτά τα έργα. 

 

Το έργο θα προσφέρει: 

1) Τη δημιουργία δυνατότητας των ΜΜΕ της «Γαλάζιας Οικονομίας» με τον τρόπο χρήσης του CF. 

2) Διεθνές “Mπλε-Crowdfunding” cluster με ανεπτυγμένες υπηρεσίες CF. 

3) Ενσωμάτωση των διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων CF σε ιδρύματα υποστήριξης επιχειρήσεων. 

4) Ενσωμάτωση της αλλαγής πολιτικής και την αναγνώριση της χρήσης του πολιτικού crowdfunding στις 

περιφέρειες. 

 

Τα αποτελέσματα θα προκύψουν από τη σύνθεση 13 εταίρων από 8 Μεσογειακές χώρες, μεταξύ των 

οποίων 4 συμπλέγματα/θάλαμοι «Γαλάζιας Οικονομίας», 3 εμπειρογνώμονες CF, 2 ακαδημαϊκά ιδρύματα και 

4 περιφέρειες. Στη συνέχεια θα επεκταθούν σε τομείς της «Γαλάζιας Οικονομίας»: Γαλάζιας ενέργειας, 

θαλάσσιας ασφάλειας, θαλάσσιων μεταφορών, θαλάσσιου τουρισμού, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.  

 

Φιλοδοξία του έργου είναι να ενεργοποιήσει τη μετάβαση από τη χρήση δημόσιων κονδυλίων για καινοτομία, 

στη χρήση Crowdfunding και Crowdsourcing για τη χρηματοδότηση, τη δοκιμή και επικύρωση καινοτόμων 

προϊόντων και υπηρεσιών «Γαλάζιας Οικονομίας». Κατά συνέπεια, οι ΜΜΕ της «Γαλάζιας Οικονομίας» θα 

αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και θα είναι σε θέση να παράσχουν καλύτερες και πιο 

καινοτόμες λύσεις. 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πακέτο εργασίας 1. Project Management,  

 

Υποέργο Α1.1 Managing administrative and financial issues 

Παραδοτέο D1.1.2.  Minutes of steering committee 

Χρόνος υλοποίησης: από την ανάθεση μέχρι 30/06/2022 

Προϋπολογισμός: 3.900,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

- Κάθε 4 μήνες θα συνεδριάζει η Ομάδα Εργασίας του έργου και σε κάθε δεύτερη συνεδρίασή της θα 

συνεδριάζει και η Επιτροπή Καθοδήγησης του έργου. Σε κάθε συνάντηση θα πρέπει να γίνεται αναφορά 

στην πορεία υλοποίησης του έργου και στα παραδοτέα ανά εταίρο. 

 

Υποέργο A1.2. Common methodology & reporting 

Παραδοτέο D1.2.2.  Reporting and FLC certification 

Χρόνος υλοποίησης: από την ανάθεση μέχρι 30/06/2022 

Προϋπολογισμός: 6.500,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

- Aνάρτηση των δαπανών της αναθέτουσα αρχής στο ηλεκτρονικό σύστημα του προγράμματος Interreg 

MED (Synergie). 

- Προετοιμασία και σύνταξη 5 (πέντε) αναφορών για την πρόοδο υλοποίησης όλων των δράσεων και των 

δαπανών της αναθέτουσας αρχής. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ : 5 (πέντε) αναφορές : 

1) Αναφορά προόδου για την περίοδο από 01/11/2019 έως 30/06/2020. 

        Γλώσσα : Αγγλικά. Προθεσμία 31 Ιουλίου 2020. 

2)     Αναφορά προόδου για την περίοδο από 01/07/2020 έως 31/12/2020 

        Γλώσσα : Αγγλικά. Προθεσμία 31 Ιανουαρίου 2021. 

3)    Αναφορά προόδου για την περίοδο από 01/01/2021 έως 30/06/2021 

       Γλώσσα : Αγγλικά.  Προθεσμία 31 Ιουλίου 2021. 

           4)     Αναφορά προόδου για την περίοδο από 01/07/2021 έως 31/12/2021 

       Γλώσσα : Αγγλικά.  Προθεσμία 31 Ιανουαρίου 2022. 

5)    Αναφορά προόδου για την περίοδο από 01/01/2022 έως 30/06/2022 

       Γλώσσα : Αγγλικά.  Προθεσμία 30 Ιουλίου 2022. 

Οι αναφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

Α) παρουσίαση της προόδου όλων των δραστηριοτήτων και της εκπόνησης όλων των παραδοτέων (θα 

πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση των δραστηριοτήτων που είναι σε εξέλιξη, αυτών που έχουν ολοκληρωθεί 

και αυτών που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, καταγραφή των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με 

στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή/ και άλλων εμπλεκομένων φορέων, 

Β) επικαιροποιημένο πρόγραμμα εργασιών για την περίοδο μέχρι την υποβολή της επόμενης Έκθεσης 

προόδου, 
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Γ) παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των ενεργειών που αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν για την 

επίλυση παλαιότερων προβλημάτων,  

Δ) εντοπισμό προβλημάτων και προτάσεις επίλυσής τους. 

Ε) Όλα τα οικονομικά στοιχεία των δαπανών και των εξοφλήσεών τους που έχει πραγματοποιήσει η 

αναθέτουσα αρχή καθώς και όλα τα οικονομικά στοιχεία των επιχορηγήσεων που λαμβάνει από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Κράτος. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πακέτο εργασίας 2. Project Communication. 

 

Υποέργο A2.2. Day-by-day communication 

Παραδοτέο D2.2.1.  Social media 

Χρόνος υλοποίησης: από την ανάθεση μέχρι 30/06/2022 

Προϋπολογισμός: 5.000,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

- Aνάρτηση στο facebook, στο twitter και στο youtube άρθρων και video για την ανταλλαγή εμπειριών 

και τη διάχυση γνώσεων και ωφελειών σχετικά με το blue crowdfunding. 

Παραδοτέο D2.2.3.  Video and digital press articles 

Χρόνος υλοποίησης: από την ανάθεση μέχρι 30/06/2022 

Προϋπολογισμός: 1.800,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

- Παραγωγή ενός τοπικού video για την προαγωγή του blue crowdfunding  

 

Υποέργο A2.3. Promotional materials. 

Παραδοτέο D2.3.1. Local promotional kits 

Χρόνος υλοποίησης: από την ανάθεση μέχρι 30/06/2022 

Προϋπολογισμός: 2.500,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

- Συνεισφορά στη σύνταξη 3 e-newsletters για την ενημέρωση των ευρημάτων από την υλοποίηση 

του έργου και αρωγή στη μεταφορά και στην κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI Πακέτο εργασίας 3. Testing, 

Υποέργο Α3.2. Capacity building for Blue Crowdfunding 

Παραδοτέο D3.2.1. Regional trainings for SMEs capacity building on blue crowdfunding. 

Χρόνος υλοποίησης: από την ανάθεση μέχρι 31/10/2020 

Προϋπολογισμός: 4.500,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

- Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την υλοποίηση 3 περιφερειακών σεμιναρίων για τις ΜΜΕ της «Γαλάζιας 

οικονομίας» στα εξής θέματα crowdfunding: βασικές αρχές, εκστρατείες, εργαλεία, άσκηση και πόροι, καλές 

πρακτικές.  

 

Υποέργο A3.3. Testing pilot crowdfunding showcases for blue growth 

Παραδοτέο D3.3.2. Report about supporting 13 crowdfunding campaigns for blue economy SMEs. 

Χρόνος υλοποίησης: από την ανάθεση μέχρι 31/05/2021 
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Προϋπολογισμός: 10.000,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

- Ο ανάδοχος θα συνεισφέρει στην υποστήριξη επιλεγμένων ιδρών για τη «Γαλάζια Οικονομία» μέσω 

crowdfunding εκστρατειών. Οι 13 ΜΜΕ θα λάβουν καθοδήγηση και δωρεάν βίντεο εκστρατείας. .Η αναφορά 

θα περιλάβει τις επιτυχημένες περιπτώσεις σαν καλές πρακτικές, ενώ οι αποτυχημένες θα χρησιμεύσουν ως 

διδάγματα. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Πακέτο εργασίας 4. Transferring, 

Υποέργο Α4.1. Establishment sustainable supporting system for blue crowdfunding of SMEs 

Παραδοτέο D4.1.3. Establishment of blue crowdfunding focal points. 

Χρόνος υλοποίησης: από 01/08/2020 μέχρι 30/06/2021 

Προϋπολογισμός: 12.000,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

- Ο ανάδοχος θα δημιουργήσει στις δομές της αναθέτουσας αρχής ένα εστιακό σημείο το οποίο θα 

αποτελέσει την πηγή για την δημιουργία δυνατότητας και υποστήριξης crowdfunding σε έργα «Γαλάζιας 

Οικονομίας».  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Πακέτο εργασίας 5. Capitalisation, 

Υποέργο Α5.1. Knowledge mainstreaming  

Παραδοτέο D5.1.3. Implementation of train the trainers programme and certification. 

Χρόνος υλοποίησης: από 01/07/2021 μέχρι 31/03/2022 

Προϋπολογισμός: 4.500,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

Ο ανάδοχος θα συνεισφέρει στην οργάνωση της κατάρτισης του εκπαιδευτικού προγράμματος για την 

επέκταση και ενίσχυση του crowdfunding cluster. Οι συμμετέχοντες από περιφέρειες όπου δεν έχουν 

δημιουργηθεί εστιακά σημεία, θα λάβουν οικονομική υποστήριξη για τα ταξίδια τους. 

 

Παραδοτέο D5.1.5. Report on the cluster work. 

Χρόνος υλοποίησης: από 01/07/2021 μέχρι 30/06/2022 

Προϋπολογισμός: 8.000,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

Ο ανάδοχος θα συνεισφέρει στην εκπόνηση αναφοράς για την εργασία και τα επιτεύγματα του cluster με 

ιδιαίτερη έμφαση σε σχέδιο βιωσιμότητας. Το cluster θα κληρονομήσει το δικαίωμα της κατάρτισης του 

προγράμματος εκπαιδευτών για την μελλοντική δημιουργία εστιακών σημείων για την επέκταση των 

δραστηριοτήτων του. 

 

Ο Πρόεδρος α.α. 

Ο Γ’ Αντιπρόεδρος 

 

 

 

 

Ευάγγελος Μυρσινιάς 
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Προσφορά επιλογής Εξωτερικών Συνεργατών για την υλοποίηση του έργου BLUE 

CROWDFUNDING στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας «Interreg Mediterranean». 

ΠΡΟΣ : Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης Α.Μ.Κ.Ε. 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………………………………. 

ΤΗΛ.:………………………………..FAX:…………………. 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΑΣΤΕ να αναλάβουμε τις εργασίες ( συμπληρώστε το ποσό μόνο για τα 

αντικείμενα που σας ενδιαφέρουν ) για :  

1) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP1. Project Management, αντί ποσού 

………….…….€ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%. 

2) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP2. Project Communication, αντί ποσού 

…………….….€ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%. 

3) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP3. Testing, αντί ποσού ………………….….….€ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%. 

4) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP4. Transferring, αντί ποσού ……………….….€ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%. 

5) Υλοποίηση Δράσεων του πακέτου εργασίας WP5. Capitalisation, αντί ποσού …………..….….€ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%. 

αντικείμενα του έργου BLUE CROWDFUNDING στα πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Interreg Mediterranean», που υλοποιεί το Δίκτυό σας . 

Δηλαδή συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τα έργα που προσφερόμαστε, 

ποσό …………………………..…………………………………………...… (….……..………….) Ευρώ 

 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ υπεύθυνα ότι λάβαμε γνώση και αποδεχόμαστε πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της ανωτέρω προκήρυξής σας.- 

….…/….../2020 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

(Σφραγίδα- Υπογραφή) 


