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Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και

3. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου τρέχουσας χρήσης και την από 21-2-2018 απόφαση
της ΔΕ,

4. Τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ ΦΕΚ 1099/τΒ/19.4.2016 «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των
προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου .ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.»,
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5. Την εξειδίκευση οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα
δαπανών των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που εκδόθηκε από την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου ¨Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία,

6. Τις παρουσιάσεις της ημερίδας πληροφόρησης για την υλοποίηση Πράξεων του
Προγράμματος INTERREG V-B Αδριατική – Ιόνιο της 2/3/2018 στην Αθήνα (ανάρτηση στην
ιστοσελίδα  www.interreg.gr ),.

7. Την Επιστολή έγκρισης του έργου NEWBRAIN ( REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( remiro ) Giunta (
AOO_EMR ) PG/2017/0732737 del 23/11/2017 15:31:02 ),

8. Το κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος ADRION (–Programme guidance documents to
projects issued by the MA/JS (e.g.:Programme Manual, Implementation Manual). (ανάρτηση
στην ιστοσελίδα: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/library/programme-document/),

9. Την σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής «The Emilia-RomagnaRegion
represented by The Directorate General Resources, Europe, Innovation, and Institutions of the
Emilia-Romagna Region, V.l e Aldo Moro 18 40127 - Bologna Italy» και του επικεφαλής
εταίρου Central Adriatic Ports Authority- Malo Santa Maria 22 - 60121 Ancona – Italy και
ημερομηνία υπογραφής την 27/2/2018,

10.Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου με τίτλο «NEWBRAIN-Notes Enhancing Waterway
bridging Adriatic-Ionian Network» στο πλαίσιο του προγράμματος «ADRION PROGRAMME»
και αριθμό έργου 504,

καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την απευθείας ανάθεση των
παρακάτω αναφερομένων υπηρεσιών:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη με σκοπό την
συμμετοχή του στην υλοποίηση της Δράσης
Συντονισμού και Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού
έργου NEWBRAIN (Μ, WP1)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 18.000,00€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 22.320,00€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό
Δημόσιο

CPV 72224000-1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 30-3-2018

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη με σκοπό την υλοποίηση
της Δράσης Συντονισμού και Διαχείρισης  του Ευρωπαϊκού έργου NEWBRAIN- Nodes Enhancing
Waterway bridging Adriatic-Ionian Network Κόμβοι ενίσχυσης  του δικτύου υδάτινων διαδρόμων
της Αδριατικής-Ιονίου στο πλαίσιο του προγράμματος ADRION.
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο NEWBRAIN στοχεύει στην ενίσχυση και την ανάδειξη της σπουδαιότητας του
συστήματος των βασικών κόμβων της Αδριατικής-Ιονίου για την οικονομική και κοινωνική
ενσωμάτωση της περιοχής του προγράμματος, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής
μεταφορών και του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών ως βασικές πύλες που συνδέουν την
Κεντρική και Δυτική Ευρώπη με τη Νότια - Ανατολική Ευρώπη και  τις μεσογειακές χώρες.

Το έργο αντιμετωπίζει τα διάφορα κενά στις υποδομές και τα  τεχνολογικά, διαδικαστικά και
οργανωτικά σημεία συμφόρησης που εντοπίζονται σε τοπικό επίπεδο και επηρεάζουν την
ομαλότητα του περιφερειακού συστήματος μεταφορών υιοθετώντας μια κοινή διακρατική
προσέγγιση που αποσκοπεί στην τόνωση της συντονισμένης ανάπτυξης των φυσικών και
άυλων υποδομών και να ενισχύσει την ικανότητα υιοθέτησης βιώσιμων επενδύσεων.

Η διεθνική συνεργασία των 9 εταίρων του έργου στους  τομείς των logistics, των μεταφορών
καθώς και βασικών φορέων για τον σχεδιασμό επενδύσεων σε υποδομές στις μεταφορές  και
την εφοδιαστική αλυσίδα της περιοχής της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, αναμένεται
να ξεκλειδώσει το δυναμικό για επενδύσεις μέσω της συμμετοχής σε κοινοτικά χρηματοδοτικά
σχήματα για την εφαρμογή αποδοτικών, φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων μεταφοράς
με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την εξασφάλιση ενεργούς και
μακροπρόθεσμης συνεργασίας σε διάφορες πρωτοβουλίες χρηματοδότησης.

Τα αποτελέσματα αυτά επιτυγχάνονται με τη δημιουργία του Δικτύου Διατροπικότητας και
Εφοδιαστικής Αλυσίδας Αδριατικής-Ιονίου ως σταθερού και βιώσιμου πλαισίου συνεργασίας
για την επίτευξη καινοτόμων αποτελεσματικών υποδομών μεταφορών και  ενός φιλικού προς
το περιβάλλον συστήματος μεταφοράς με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που
συμφωνήθηκε στη διακρατική στρατηγική του έργου NEWBRAIN που θα υιοθετηθεί από όλους
τους εταίρους.

Η εκπόνηση σχεδίων δράσης σε κάθε κόμβο επιτρέπει τον προσδιορισμό των δράσεων
προτεραιότητας όσον αφορά την τεχνική και οικονομική ετοιμότητα και υποστηρίζει τις
προπαρασκευαστικές και τεχνικές μελέτες που απαιτούνται για την εφαρμογή στα κύρια
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα (π.χ. CEF, EFSI, ..) μέσω των πρωτοβουλιών
διακρατικής συνεργασίας του οποίου το τελικό πεδίο εφαρμογής είναι η συγκεκριμένη
εφαρμογή του δικτύου μεταφορών της ΕΕ.
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

1 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, ITALIA
2 Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica, ITALIA
3 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ITALIA
4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε., ΕΛΛΑΔΑ
5 Klaster intermodal nogprijevoza, CROATIA
6 Luka Bar Akcionarsko Društvo, MONTENEGRO
7 I nterporto Padova S.p.A., ITALIA
8 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, ITALIA
9 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Ο σκοπός της συμμετοχής του εξωτερικού συνεργάτη συνίσταται στην υποβοήθηση της
διαχείρισης  της συμμετοχής του ΒΕΠ στο έργο NEWBRAIN. Η διαχείριση του έργου αφορά την
καθημερινή διαχείριση  του έργου εκτελούμενη από το ΒΕΠ σε συνεννόηση με τον επικεφαλής
υπεύθυνο του έργου με συνεχή ροή επικοινωνίας μέσω φυσικής παρουσίας, ηλεκτρονικού



ΤΟ ΕΡΓΟ NEWBRAIN ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή και skype. Ένας εμπειρογνώμονας διαχείρισης έργων θα αναλάβει
την υποστήριξη του εσωτερικού προσωπικού, με μακρόχρονη πείρα σε έργα συνεργασίας της ΕΕ,
για να διασφαλίσει την ορθή υλοποίηση του έργου. Για κάθε περίοδο του έργου. Ο εξωτερικός
συνεργάτης θα συντάσσει εγκαίρως εντός των προθεσμιών τις εκθέσεις προόδου για κάθε
περίοδο του έργου, θα ελέγχει ότι οι δαπάνες που υλοποιήθηκαν είναι σύμφωνες με τις
δραστηριότητες του έργου και θα συντάσσει τις οικονομικές αναφορές στο ηλεκτρονικό σύστημα
του προγράμματος ADRION σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του επικεφαλής εταίρου. Θα
υποβάλλει τα αιτήματα πληρωμών προς την Αρχή Πληρωμής για τον έλεγχο της επιλεξιμότητατς
των δαπανών και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού δαπανών. Θα συνεργάζεται με τον
επικεφαλής εταίρο υποβάλλοντας τις απαιτούμενες διοικητικές και οικονομικές πληροφορίες με
στόχο την ομαλή υλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης του έργου

Παραδοτέα:

Δράση Παραδοτέο

Δράση Μ.1 Διακρατικός
συντονισμός και διαχείριση

Μ.1.2 Συμμετοχή σε  4 Εταιρικές συναντήσεις και
πρακτικά

Δράση Μ.2 Οικονομική
διαχείριση του έργου

Μ.2.1 Εκπόνηση  4 αναφορών προόδου

Μ.2.2  Εκπόνηση  4 αιτημάτων πληρωμών

Συμμετοχή στην αξιολόγηση του έργου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι υπηρεσίες του Συνεργάτη θα παρέχονται από την υπογραφή της σύμβασης έως τις
30/11/2019 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του έργου με
τους ίδιους όρους και χωρίς επιπλέον τίμημα.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των  προσφορών από το ΒΕΠ  ορίζεται η Παρασκευή
30/03/2018 και ώρα 11:00π.μ. Η προσφορά θα υποβληθεί σε κλειστό φάκελο με courier,
ταχυδρομείο ή αυτοπροσώπως, και θα πρέπει να έχει φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας
έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα με τίτλο:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ NEWBRAIN

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του ΒΕΠ με βάση πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν, εκτός της οικονομικής προσφοράς, ενδεικτικά είναι τα
ακόλουθα:

- η εμπειρία σε εκτέλεση παρόμοιων έργων σύμφωνα με κατάλογο που υποβάλει
(αντίγραφα συμβάσεων),

- η εμπειρία σε εκτέλεση έργων διασυνοριακής συνεργασίας (Interreg),
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- η συνεργασία με φορείς του δημοσίου ή ΝΠΔΔ σε εκτέλεση παρόμοιων έργων,
- η ομάδα έργου, το διοικητικό ή άλλο προσωπικό που θα ασχοληθεί με το έργο, και τα

μέσα που διαθέτει.

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Η παραλαβή του Έργου από τον Συνεργάτη θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής
του ΒΕΠ  τμηματικά και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα εξειδικευθεί στην Σύμβαση
μεταξύ του Συνεργάτη και του ΒΕΠ. Η καταβολή της αμοιβής, θα γίνεται με επιταγή ή με
μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών (Τιμολόγιο
Παροχής Υπηρεσιών, Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα) μετά την υπογραφή
πρωτοκόλλου παραλαβής και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα εξειδικευθεί στην
Σύμβαση μεταξύ του Συνεργάτη και του ΒΕΠ.  Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν
κρατήσεις που προβλέπει η νομοθεσία καθώς και οι δαπάνες για έξοδα ταξιδιών και διαμονής
του Συνεργάτη στο εξωτερικό ή και στο εσωτερικό.

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το έργο «NEWBRAIN-Notes Enhancing Waterway bridging Adriatic-Ionian Network» με
ακρωνύμιο «NEWBRAIN» έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα INTERREG v-B ADRIATIC-IONIAN,. Η
παρούσα χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(Ε.Τ.Π.Α.) και 15% από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 9761δ σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Το ΒΕΠ υποχρεούται να παράσχει στον Συνεργάτη όλα τα διαθέσιμα σε αυτήν στοιχεία που
είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της δράσης και ο Συνεργάτης θα παρέχει τις υπηρεσίες του
υπό την καθοδήγηση του προσωπικού της Εταιρείας και ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου
οπουδήποτε αυτό απαιτείται και προβλέπεται από την σύμβαση του. Ο Συνεργάτης υποχρεούται
να μελετήσει το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου, να προσδιορίσει τις υποχρεώσεις του ΒΕΠ
στο πλαίσιο του έργου έναντι του επικεφαλής εταίρου και της Διαχειριστικής Αρχής.
Υποχρεούται να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων ενεργειών-αποφάσεων-
προσκλήσεων κλπ που αφορούν το έργο του ΒΕΠ. Ο Συνεργάτης υποχρεούται να παρίσταται
όταν κληθεί προς τούτο, σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν τις υπηρεσίες του και να
παρουσιάζει τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού

Μαρία Κουλούρα
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
NEWBRAIN

ΠΡΟΣ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

EMAIL: tmdo@bep.gr

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

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. .......................................................................

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : ..........................................................................

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ...........................................................................

Α. Φ. Μ. – Δ.Ο.Υ. :.............................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ. : ......................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ :......................................................................

email:.............................................................................................

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η παρούσα προσφορά αφορά την προμήθεια των παρακάτω /υπηρεσιών:

Περιγραφή υπηρεσιών Καθαρή αξία ΦΠΑ Σύνολο

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:…………………………………………………………………

- Έλαβα γνώση των όρων της αρ. πρωτ. ……../………/….-….-201…. πρόσκλησης, τους οποίους
αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

- Δηλώνω ότι η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη.

- Η προσφορά μου ισχύει για ………. ημέρες από την παραλαβή της από το Επιμελητήριο.

Πειραιάς         /      / 201…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ονοματεπώνυμο,σφραγίδα,υπογραφή)


