
1 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 
  

 
Σελίδα 1 από 2 

 

      
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας                                                                        

Αθήνα, Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 
                                       Αριθ. Πρωτ.: φ/1/1281 
Ταχ. Δ/νση: Μητροπόλεως 12 - 14                      
Ταχ. Κωδ.: 10563      
Πληροφορίες: Αφροδίτη Παπαδέα   
Τηλέφωνο: 210 5227413 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο :apap@oe-e.gr   
  

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) 

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «Διαδραστικός μηχανισμός 
πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ευνοϊκών οικονομικών ρυθμίσεων και χρηματοδότησης από 
δράσεις κρατικών ενισχύσεων»με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  
 
1. Αναθέτουσα Αρχή: Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) 

Διεύθυνση: Μητροπόλεως 12 – 14,Αθήνα ,ΤΚ 10563 
Τηλέφωνο: 210 5227413   , ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :apap@oe-e.gr  

2. Τίτλος: «Διαδραστικός μηχανισμός πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ευνοϊκών οικονομικών 
ρυθμίσεων και χρηματοδότησης από δράσεις κρατικών ενισχύσεων» 

3. Υπηρεσίες (CPV):  
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο 
και υποστήριξη 
79411000-8  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης, 
79411100-9 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,  

4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών. 
5. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης:  

Αντικείμενο της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5050517 και τίτλο «Διαδραστικός μηχανισμός πληροφόρησης των 
επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ευνοϊκών οικονομικών ρυθμίσεων και χρηματοδότησης από δράσεις 
κρατικών ενισχύσεων» είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού αποτελεσματικής και ουσιαστικής 
πληροφόρησης των επιχειρήσεων της χώρας για τις βασικές οικονομικές ρυθμίσεις καθώς και δυνατότητες 
κρατικής ενίσχυσης που αφορούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Κεντρικό εργαλείο για την παροχή 
της πληροφόρησης αυτής θα αποτελέσει υπηρεσία που θα παρέχεται διαδικτυακά στους πολίτες μέσω 
διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  

6. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 
7. Συνολικός προϋπολογισμός: 1.551.445,16€ χωρίς Φ.Π.Α. 

1.923.792,00 € συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24% 
8.   Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για 18 Μήνες από την υπογραφή της.   
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9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσού τριάντα ενός χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ και 
ενενήντα λεπτών(31.028,90€)  το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού εκτός  Φ.Π.Α.  

10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης:.  
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Κωδ. 
1012800. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων 
(Π∆Ε) (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910077). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 «Διαδραστικός 
μηχανισμός πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ευνοϊκών οικονομικών ρυθμίσεων και 
χρηματοδότησης από δράσεις κρατικών ενισχύσεων»της ομότιτλης Πράξηςμε Κωδικό ΟΠΣ 5050517, η οποία 
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-
2020» (ΕΠΑνΕΚ) με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3953 / 822 /Α3 /16-07-2020 της Ειδικής 
Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του Π∆Ε. 

11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού:  
Διεύθυνση Φορέα: Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), Μητροπόλεως 12 - 14 και στο τηλέφωνο 
210 5227413, e-mail: apap@oe-e.gr  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του 
διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: 
www.oe-e.gr  όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( www.promitheus.gov.gr ). 

12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 2 
Μαρτίου 2021, καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 Η 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 22  Απριλίου 2021. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η 
Ελληνική. 

13. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

14. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.  
15. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του 

διαγωνισμού.  
16. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 26 Φεβρουαρίου 2021 

 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου    
 

Αφροδίτη Παπαδέα 
Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών  

 
                                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
                                                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ                                                                                                         
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