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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                 Αργοςτόλι  21/09/2018                         

 ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ –ΙΘΑΚΗ                                        Αρ. Πρωτ. 887 

 

                                                                                                   

                                                        ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 

Τπθρεςιϊν (Προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει   

2. Σθν Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ υςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Προγραμμάτων 

υνεργαςίασ του τόχου «ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΔΑΦΙΚΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ, Αρ. Πρωτ. 3004881/ΤΔ1244  

3. Σθ φμβαςθ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract). 

4. φμφωνα με  τουσ: 4497/17,3419/2005 και 2081/82 

το Επιμελθτιριο Κεφαλονιάσ -Ικάκθσ, προκειμζνου να ανακζςει τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου, 

προχπολογιςμοφ  15.500,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου 

Εnhancement  Extroversion on Culture, Folkloric and Gastronomic Tourism» και ακρωνφμιο  EXTROCULT ςασ 

καλεί να εκδθλϊςετε ενδιαφζρον υποβάλλοντασ ςχετικι ζγγραφθ προςφορά θ οποία κα περιζχει: 

Α) Σεχνικι προςφορά: ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει κατάλογο ζργων για 

τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςυναφοφσ εμπειρίασ και βιογραφικά ςθμειϊματα τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ ζργου. 

Β) Οικονομικι προφορά: 

Οι ανωτζρω προςφορζσ κα υποβλθκοφν ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ κα περιζχει διακριτά 2 

υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ τεχνικι –οικονομικι προςφορά. 

Θ ανάκεςθ κα λάβει χϊρα με βάςθ τθν βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ -τιμισ  με κριτιριο τθ ςφνκεςθ, δομι και 

τθν ικανότθτα τθσ ομάδασ ζργου, κακϊσ και τθν εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ςχετικϊν ζργων (INTERREG και 

ΕΠΑ). 

Οι προςφορζσ κα αποςταλοφν ςτθν διεφκυνςθ  ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΘ Λ.ΒΕΡΓΩΣΘ 131 

ΑΡΓΟΣΟΛΙ 28100, ζωσ και 10/10/2018 και ϊρα 14:00 Πζραν τθσ προκεςμίασ δεν κα γίνεται δεκτι καμία 

προςφορά 

 

           Ο  Α ΑΝΣΠΡΟΕΔΡΟ 

            ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΣΕΛΙΟ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

1. ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ -ΙΘΑΚΗ 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

           Σο Επιμελθτιριο Κεφαλονιάσ –Ικάκθσ, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ INTERREG ΕΛΛΑΔΑ –ΑΛΒΑΝΙΑ 

2014-2020, ςυμμετζχει ςτθν υλοποίθςθ του ζργου με τίτλο Εnhancement  Extroversion on Culture, Folkloric 

and Gastronomic Tourism» και ακρωνφμιο  EXTROCULT ωσ επικεφαλισ εταίροσ. 

 

       το ζργο ςυμμετζχουν εκτόσ του Επιμελθτθρίου Κεφαλονιάσ-Ικάκθσ, το Θζατρο τςθ Ηάκυνκοσ –

Επαγγελματικι ςκθνι, ο Όμιλοσ Πολιτιςτικισ Ανάπτυξθσ Καςτοριάσ «Μφθςισ», ο Διμοσ Βόρειων Σηουμζρκων,  

και από τθν πλευρά τθσ Αλβανίασ ο Διμοσ Bashkia Pogradec και το Κζντρο Οικονομικισ Ανάπτυξθσ και 

Διεκνϊν χζςεων. 

 

         Ο βαςικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ προϊκθςθ πολιτιςτικϊν και καλλιτεχνικϊν δραςτθριοτιτων και 

εκδθλϊςεων ωσ μζςο διαςυνοριακισ ςφνδεςθσ τθσ παραδοςιακισ και ςφγχρονθσ πολιτιςτικισ ηωισ και 

κλθρονομιάσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ. Θ ςυνεργαςία βαςίηεται ςε κοινοφσ ςτόχουσ, διότι και οι δυο 

περιοχζσ είναι ανεπαρκϊσ αναπτυγμζνεσ, υποφζρουν από ζλλειψθ πλθκυςμοφ, δεν διακζτουν βαςικζσ 

υποδομζσ ενϊ ζχουν χαμθλά ειςοδιματα και περιοριςμζνεσ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ. 

Σο EXTRO-CULT προωκεί δράςεισ που κα ενιςχφςουν τθν βιωςιμότθτα των περιοχϊν και κα προςελκφςουν 

όςο το δυνατόν περιςςότερουσ τουρίςτεσ. Κφρια επιδίωξθ του ζργου είναι θ ενςωμάτωςθ καινοτόμων 

μεκόδων υψθλισ ποιότθτασ προκειμζνου να καταςτοφν οι πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ τθσ περιοχισ ελκυςτικοί 

τουριςτικοί προοριςμοί. 

Σο ζργο εςτιάηει ςτθ δθμιουργία πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων που προωκοφν τθν πολιτιςτικι ανταλλαγι και 

τθν κινθτικότθτα. Επιπλζον, καταβάλλει προςπάκειεσ για τθ δθμιουργία ολοκλθρωμζνων τουριςτικϊν 

προοριςμϊν, προκειμζνου να καταπολεμθκοφν οι ςτάςιμεσ αναπτυξιακζσ τάςεισ. Σο ζργο δίνει ζμφαςθ ςτθν 

ενςωμάτωςθ του βιϊςιμου τουριςμοφ, ςτθν προϊκθςθ του πολυδιάςτατου χαρακτιρα του τουριςμοφ και 

ςτθ δθμιουργία καινοτόμων διαςυνοριακϊν τουριςτικϊν προοριςμϊν, ενςωματϊνοντασ διαφορετικοφσ 

φυςικοφσ και πολιτιςτικοφσ πόρουσ και ςτισ δφο πλευρζσ των ςυνόρων. 

Ενκαρρφνει τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ όπωσ τισ δθμόςιεσ αρχζσ, τα εκπαιδευτικά ιδρφματα, τουσ 

πολιτιςτικοφσ οργανιςμοφσ, τισ επιχειριςεισ και γενικά τον πλθκυςμό να μάκουν και να αναγνωρίςουν το 

πολιτιςτικό τοπίο τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ και να δθμιουργιςουν διαςυνοριακζσ πολιτιςτικζσ ενϊςεισ με 

τθ μορφι οργανωμζνων εκδθλϊςεων για τθν διατιρθςθ και τθν προϊκθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.  
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το πλαίςιο αυτό κακίςταται απαραίτθτθ θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν υποςτιριξθ του 

Επιμελθτθρίου Κεφαλονιάσ -Ικάκθσ ςτθν  υλοποίθςθ του ζργου. υγκεκριμζνα θ ανάκεςθ αφορά ςτθν 

παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν υποςτιριξθ του Επιμελθτθρίου Κεφαλονιάσ -Ικάκθσ ςτθν υλοποίθςθ 

του ζργου με τίτλο «Εnhancement  Extroversion on Culture, Folkloric and Gastronomic Tourism» και 

ακρωνφμιο  EXTROCULT προχπολογιςμοφ δεκαπζντε χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ (15.500,00 ευρώ) 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.  

 

Θ εργαςία προβλζπεται ςτο εγκεκριμζνο ζργο με τίτλο «Εnhancement  Extroversion on Culture, Folkloric and 

Gastronomic Tourism» και ακρωνφμιο  EXTROCULT, το οποίο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ 

Εδαφικισ υνεργαςίασ Ελλάδα –Αλβανία 2014-2020, το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και Εκνικοφσ Πόρουσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Αλβανίασ και το οποίο 

περιγράφεται αναλυτικά ςτο τελικό εγκεκριμζνο από τθν Κοινι Σεχνικι Γραμματεία Ελλάδα – Αλβανία, 

Σεχνικό Δελτίο.  

 

Σα κακικοντα του αναδόχου αναλυτικά περιλαμβάνουν: 

ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΗ 

D.1.1.2 – υναντιςεισ Ζργου 

ςτθν Ελλάδα 

τθ ςυνάντθςθ που κα λάβει χϊρα ςτθν 

Κεφαλονιά  κα παρευρεκοφν 10 άτομα ςτουσ 

οποίουσ κα πρζπει να παραςχεκοφν υπθρεςίεσ 

ςίτιςθσ,  1 φάκελοσ  με  ςθμειωματάριο και ςτυλό,  

πρόγραμμα θμεριςιασ διάταξθσ και υλικό 

πλθροφοριϊν. 

 Επιπλζον  ο φάκελοσ κα περιλαμβάνει 

πρόγραμμα θμεριςιασ διάταξθσ (agenda) ςχετικι 

με τθν οργάνωςθ και τισ αναφορζσ, 

δραςτθριότθτεσ επικοινωνίασ (π.χ Δελτίο Σφπου). 

Σζλοσ κα τθρθκοφν και τα Πρακτικά τθσ 

ςυνάντθςθσ 

D.1.1.3 – Διαχείριςθ Ζργου 

και Ποιότθτασ 

Θ διαχείριςθ ζργου και ποιότθτασ περιλαμβάνει 

κακθμερινι διαχείριςθ και ςυντονιςμό, ςφνκεςθ 

των επιμζρουσ παραδοτζων, ςτο πλαίςιο του 
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ςυςτιματοσ διαχείριςθσ, των εταίρων, 

προετοιμαςία και ςφνταξθ 4  Αναφορϊν Προόδου 

και Οικονομικϊν Αναφορϊν και 1 Σελικισ Ζκκεςθσ 

Ολοκλιρωςθσ 

D.3.1.3 - Πρωτοβουλίεσ 

δικτφωςθσ και ομαδοποίθςθσ 

Τλοποίθςθ πρωτοβουλιϊν δικτφωςθσ και 

clustering 
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ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ -ΙΘΑΚΗ 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΑΣ΄ ΕΚΣΙΜΗΗ 

1 

Παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν 

τεχνικι υποςτιριξθ του Επιμελθτθρίου 

Κεφαλονιάσ -Ικάκθσ ςτθν υλοποίθςθ 

του ζργου με τίτλο «Εnhancement  

Extroversion on Culture, Folkloric and 

Gastronomic Tourism» και ακρωνφμιο  

EXTROCULT 

9.677,42 

2 
Διοργάνωςθ 1 ςυνάντθςθσ των 

εταίρων ςτθν Κεφαλονιά  για 10 άτομα 
403,23 

3 Τπθρεςίεσ δικτφωςθσ και clustering 2.419,35 

φνολο καθαρήσ αξίασ 12.500,00 

ΦΠΑ 24% 3.000,00 

Γενικό ςφνολο δαπάνησ 15.500,00 

 

Αργοςτόλι, 21/09/2018 

                                                                               Ο  ΤΝΣΑΞΑ     

    ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΣΕΛΙΟ 


