
 
   

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
& ΙΘΑΚΗΣ 
 
 
 

       Αργοστόλι, 09/06/2020 
Αρ. Πρωτ.380 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει   

2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων 

Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 3004881/ΥΔ1244  

3. Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (SubsidyContract) No A2-2.1-10/02.08.2018 

4. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου 

5. Το υπ.αρ 375/2020  (Πρακτικό Νο 76 ) Πρωτογενές Αίτημα  

6. Την υπ.αρ. 28/21.09.2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί υλοποίησης του έργου 

με ακρωνύμιο EXTRO – CULT  

7. Την υπ.αρ. 378/2020 (Πρακτικό Νο 76) Απόφαση Πρόθεσης Ανάθεσης της Διοικητικής 

Επιτροπής περί Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για 

την υλοποίηση των παραδοτέων 3.1.1 & 3.1.2  

 

 

 



 
Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς -Ιθάκης, προκειμένου να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών 

υλοποίησης των παραδοτέων3.1.1.& 3.1.2 προϋπολογισμού 21.000,00 

€συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,για την υλοποίηση του έργου 

«ΕnhancementExtroversiononCulture, FolkloricandGastronomicTourism» με ακρωνύμιο  

EXTRO-CULTστο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA CBC Programme “Greece – 

Albania 2014 – 2020” προσκαλεί για εταιρείες: 

1. ΑΙΧΜΗ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, Ζυμβρακάκη & Προξένου Ασκητού 17, 69100, 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

2. ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., Γ. Γεννηματά 21, Πυλαία, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

3. ViLabs, ΒΕΠΕΤεχνόπολης – Κτίριο Γ2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

να υποβάλλουν σχετική έγγραφη προσφορά η οποία θα περιέχει: 

Α) Τεχνική προσφορά: ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει 

κατάλογο έργων για την τεκμηρίωση της συναφούς εμπειρίας και βιογραφικά σημειώματα 

της προτεινόμενης ομάδας έργου. 

Ως συναφή έργα νοούνται: 

 Έργα διοργάνωσης εκπαιδευτικών δράσεων ανεξαρτήτως περιεχομένου 

(τουλάχιστον ένα έργο) 

 Έργα παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού (τουλάχιστον ένα έργο) 

 Έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων εδαφικής διασυνοριακής 

συνεργασίας (τουλάχιστον τρία έργα) 

Τα έργα θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί ή να υλοποιούνται, ενώ προς απόδειξη της 

εμπειρίας θα πρέπει να προσκομισθούν συμβάσεις, ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.  

Τα μέλη της ομάδας έργου θα πρέπει να απαρτίζονται από: 

1. Υπεύθυνος έργου με εμπειρία στην υλοποίηση έργων εδαφικής διασυνοριακής 

συνεργασίας  

2. Μέλος Ομάδας Έργου με εμπειρία στο οικονομικό management 

3. Μέλος Ομάδας Έργου με εμπειρία στο πολιτιστικό management 

4. Μέλος Ομάδας Έργου εμπειρογνώμονας σε θέματα πολιτισμού προερχόμενος από 

χώρα της Ε.Ε. 

5. Μέλος Ομάδας Έργου ειδικός σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής συστημάτων 

ποιότητας    



 
Ο υπεύθυνος έργου θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ΑΕΙ με 

τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση – υλοποίηση  έργων εδαφικής 

διασυνοριακής συνεργασίας    

Μέλος ομάδας έργου με εμπειρία στο οικονομικό management θα πρέπει να διαθέτει 

πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης, με τουλάχιστον 2ετή 

επαγγελματική εμπειρία στο οικονομικό management έργων 

συγχρηματοδοτούμενων/χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Μέλος Ομάδας Έργου με εμπειρία στο πολιτιστικό management θα πρέπει να διαθέτει 

πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ΑΕΙ, με επαγγελματική εμπειρία στο πολιτιστικό 

management. 

Μέλος Ομάδας Έργου εμπειρογνώμονας σε θέματα πολιτισμού προερχόμενος από χώρα 

της Ε.Ε. Ο εμπειρογνώμονας θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στη 

διοργάνωση γεγονότων πολιτισμού και να προέρχεται από μια χώρα μέλος της Ε.Ε. 

Μέλος Ομάδας Έργου απόφοιτος ΑΕΙ με τριετή γενική επαγγελματική εμπειρία και 

ειδίκευση σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής συστημάτων ποιότητας.  

Β) Οικονομική προφορά:  στο φάκελο θα περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά στην 

οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες, η προσφερόμενη τιμή και το 

ποσοστό τυχόν έκπτωσης.Οι ανωτέρω προσφορές θα υποβληθούν σε καλά σφραγισμένο 

ενιαίο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει διακριτά 2 υποφακέλους με την ένδειξη τεχνική –

οικονομική προσφορά. 

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των ανωτέρω 

απαιτήσεων ως προς την εμπειρία και την ομάδα έργου,  με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.  

Οι προσφορές θα αποσταλούν στην διεύθυνση Λ. ΒΕΡΓΩΤΗ 131 έως και  τη Δευτέρα 

15/06/2020 και ώρα 12:00  

Πέραν της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία προσφορά. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ 

  



 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

 

  



 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  

& ΙΘΑΚΗΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς –Ιθάκης, στο πλαίσιο του προγράμματοςINTERREGIPA CBC 

Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με 

τίτλο ΕnhancementExtroversiononCulture, FolkloricandGastronomicTourism» και 

ακρωνύμιο  EXTROCULTως επικεφαλής εταίρος. 

Στο έργο συμμετέχουν εκτός του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς-Ιθάκης, το Θέατρο τση 

Ζάκυνθος –Επαγγελματική σκηνή, ο Όμιλος Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καστοριάς «Μύησις», ο 

Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων,  και από την πλευρά της Αλβανίας ο Δήμος Pogradec και το 

Κέντρο Οικονομικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων. 

Ο βασικός στόχος του έργου είναι η προώθηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 

δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων ως μέσο διασυνοριακής σύνδεσης της παραδοσιακής και 

σύγχρονης πολιτιστικής ζωής και κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής. Η συνεργασία 

βασίζεται σε κοινούς στόχους, διότι και οι δυο περιοχές είναι ανεπαρκώς αναπτυγμένες, 

υποφέρουν από έλλειψη πληθυσμού, δεν διαθέτουν βασικές υποδομές ενώ έχουν χαμηλά 

εισοδήματα και περιορισμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

Το EXTRO-CULT προωθεί δράσεις που θα ενισχύσουν την βιωσιμότητα των περιοχών και θα 

προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους τουρίστες. Κύρια επιδίωξη του έργου είναι η 

ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων υψηλής ποιότητας προκειμένου να καταστούν οι 

πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής ελκυστικοί τουριστικοί προορισμοί. 

Το έργο εστιάζει στη δημιουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων που προωθούν την πολιτιστική 

ανταλλαγή και την κινητικότητα. Επιπλέον, καταβάλλει προσπάθειες για τη δημιουργία 

ολοκληρωμένων τουριστικών προορισμών, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι στάσιμες 

αναπτυξιακές τάσεις. Το έργο δίνει έμφαση στην ενσωμάτωση του βιώσιμου τουρισμού, 

στην προώθηση του πολυδιάστατου χαρακτήρα του τουρισμού και στη δημιουργία 

καινοτόμων διασυνοριακών τουριστικών προορισμών, ενσωματώνοντας διαφορετικούς 

φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και στις δύο πλευρές των συνόρων. 



 
 

Ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους φορείς όπως τις δημόσιες αρχές, τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, τους πολιτιστικούς οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και γενικά τον πληθυσμό να 

μάθουν και να αναγνωρίσουν το πολιτιστικό τοπίο της διασυνοριακής περιοχής και να 

δημιουργήσουν διασυνοριακές πολιτιστικές ενώσεις με τη μορφή οργανωμένων 

εκδηλώσεων για την διατήρηση και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

 

Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται απαραίτητη η ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης των 

παραδοτέων 3.1.1 και 3.1.2 από το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕnhancementExtroversiononCulture, 

FolkloricandGastronomicTourism» και ακρωνύμιο EXTRO-CULT προϋπολογισμού είκοσι 

ένα χιλιάδων ευρώ (21.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,  στο πλαίσιο του 

προγράμματος INTERREGIPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”. 

 

Η εργασία προβλέπεται στο εγκεκριμένο έργο με τίτλο 

«ΕnhancementExtroversiononCulture, FolkloricandGastronomicTourism» και ακρωνύμιο 

EXTRO-CULT, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGIPA CBC 

Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της 

Αλβανίας και το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τελικό εγκεκριμένο από την Κοινή 

Τεχνική Γραμματεία του Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”, 

Τεχνικό Δελτίο.  

Τα καθήκοντα του αναδόχου αναλυτικά περιλαμβάνουν: 

  



 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

D3.1.1 – «Δημιουργία πακέτου 
εκπαίδευσης ανά ομάδα 
ενδιαφερόμενων, διαδραστικά 
εκπαιδευτικά σεμινάρια και ατομικές 
συμβουλευτικές συνεδρίες» 
 

 

Η υλοποίηση του παραδοτέου περιλαμβάνει: 

(1) Ανάπτυξη εγχειριδίου πολιτιστικού 
managmenent,το οποίο θα περιλαμβάνει τις βασικές 
αρχές του πολιτιστικού management, στοχεύοντας 
στην εξοικείωση των ενδιαφερομένων μερών με τις 
βασικές μεθόδους του σχεδιασμού,οργάνωσης, 
προώθησης και αξιολόγησης πολιτιστικών γεγονότων, 
συμπεριλαμβάνοντας ταυτόχρονα τοmarketingκαι τις 
χορηγίες ως χρηματοδοτικά μέσα. Για την εκπόνηση 
του απαιτείται η συμμετοχή δύο εμπειρογνωμόνων με 
εξειδίκευση στο πολιτιστικό managementκαι στη 
διοργάνωση πολιτιστικών γεγονότων. 

(2) Υλοποίηση δύο (2) σεμιναρίων κατάρτισης για 50 
εκπαιδευόμενους διάρκειας 24 ωρών ανά 
εκπαιδευόμενο, με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων (και 
από άλλες χώρες μέλη της ΕΕ), ενδιαφερομένων και 
επιχειρηματιών. Στη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται και το 
κόστος μετάφρασης. 

Το κόστος του σεμιναρίου καλύπτει τις δαπάνες 
συντονισμού, τους εκπαιδευτές, την παροχή φακέλου 
ανά εκπαιδευόμενο με το εκπαιδευτικό υλικό, καφές, 
αναψυκτικά, νερό, χυμοί, για κάθε σεμινάριο, διάθεση 
γραμματείας, μίσθωση χώρου, διάθεση αναγκαίου 
εξοπλισμού. 

D3.1.2 - «Δράσεις ευαισθητοποίησης 
και εκπαιδευτικές δράσεις» 

 

Η υλοποίηση του παραδοτέου περιλαμβάνει: 

1) την παροχή δεδομένων στον εταίρο ΡΒ3 (Όμιλος 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καστοριάς – ΜΥΙΣΗΣ) 
αναφορικά με το τοπικό σύμφωνο ποιότητας/ Local 
Quality Pact (LQP). Τα δεδομένα θα συνίστανται στην 
περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των κλάδων 
εστίασης και διαμονής στην Κεφαλονιά, ενώ η μορφή 
και η δομή του περιεχομένου θα καθοριστεί οριστικά 
από τον ανωτέρω εταίρο.   

2) Υλοποίηση δύο δημόσιων παρουσιάσεων – 
εκδηλώσεων διαβουλεύσεων με τη μορφή δυο 
εκπαιδευτικών κύκλων αναφορικά με το τοπικό 
σύμφωνο ποιότητας LQP  

 

 

 

 

 



 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ/

ΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

D3.1.1 – «Δημιουργία 
πακέτου εκπαίδευσης 
ανά ομάδα 
ενδιαφερόμενων, 
διαδραστικά 
εκπαιδευτικά 
σεμινάρια και ατομικές 
συμβουλευτικές 
συνεδρίες» 
 

(1) Ανάπτυξη εγχειριδίου, Δύο εμπειρογνώμονες Χ 1 μήνα Χ 
1.217,74 € = 2.435,48 € 
Συνολικό κόστος (1) = 2.435,48€ 
(2) Υλοποίηση 2 σεμιναρίων διάρκειας 4 ημερών το καθένα 
με 25 συμμετέχοντες ανά σεμινάριο, το κόστους του οποίου 
περιλαμβάνει: 
(α) Αμοιβή εισηγητή 18 ώρες Χ 40,32€/ ώρα = 725,81€ 
(β) Αμοιβή εμπειρογνώμονα από άλλη χώρα 6 ώρες Χ 80,64€ 
= 483,87€ 
(γ) Δαπάνες μετακίνησης εμπειρογνώμονα 806,45€   
(δ) Διαμονή εμπειρογνώμονα 3 διανυκτερεύσεις Χ 56,45€ = 
169,35€ 
(ε) Διατροφή εμπειρογνωμόνων  3 γεύματα Χ 4 άτομα Χ 
12,09€ = 145,16€ 
(στ) Catering 25 άτομα Χ 4,03€ Χ 4 ημέρες = 403,23€ 
(ζ) Μίσθωση αίθουσας 4 ημέρες Χ 120,96€ = 483,87€ 
(η) Ταυτοποίηση συμμετεχόντων/ πρόσκληση/ συντονισμός/ 
γραμματειακή υποστήριξη: 1.209,68€ 
Συνολικό κόστος ανά σεμινάριο = 4.427,42€ 
Συνολικό κόστος 2 σεμιναρίων = 2 Χ 4.427,42 =8.854,84€ 
Με βάση τα παραπάνω, το συνολικό κόστος του παραδοτέου 
είναι 2.435,48 + 8.854,84 = 11.290,32€. 

11.290,32 

2 

D3.1.2 - «Δράσεις 
ευαισθητοποίησης και 
εκπαιδευτικές 
δράσεις» 

 

(1) Δύο (2) άτομα Χ 20 ημέρες Χ 60,48€/ημέρα = 2.419,35€  
(2) Δύο (2) κύκλοι κατάρτισης με κόστος: 
(α) Ενοίκιο χώρου Χ 4 ημέρες Χ 2 κύκλοι Χ 120,96 €/ημέρα = 
967,74€ 
(β) CateringX 4 ημέρες Χ 2 κύκλοι Χ 80,64€/ημέρα = 645,16€ 
(γ) Εισηγητές: 20 ώρες Χ 20,16€/ ώρα Χ 2 κύκλοι = 806,45€,  
(δ) Εκπαιδευτικό υλικό: 50 φακέλους x 3,22 €/ φάκελο = 
161,29€,  
(ε) Πρόσκληση/συντονισμός/ γραμματειακή υποστήριξη 
322,58€/ κύκλος X 2 κύκλοι = 645,16€.  
Συνολικό κόστος 2 κύκλων κατάρτισης = 3.225,80€.  
Με βάση τα πιο πάνω, το συνολικό κόστος του παραδοτέου 
θα είναι 2.419,35 + 3.225,80 =5.645,15€ 

5.645,16 

Σύνολο καθαρής αξίας 16.935,48€ 

ΦΠΑ 24% 4.064,52€ 

Γενικό σύνολο δαπάνης 21.000,00€ 

 
09/06/2020 
 
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ 



 
 


