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Θεσσαλονίκη,24/08/2015 
 

Aρ. Πρωτ.: Μ 4009 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

 

Το ΚΕΠΑ , στο πλαίσιο του έργου «Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της διασυνοριακής 
περιοχής – Invest in people of the cross-border area» με ακρωνύμιο “MicroStars”, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους των 
συμμετεχουσών χωρών, λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την αριθμ. 4717/05-09-2008 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 
του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας 2007-2013»., 
 

2. Την αριθμ. πρωτ. 301314/MA 4163 έγγραφη ειδοποίηση της Κοινής Τεχνικής 
Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» για την έγκριση του έργου 
«Invest in people of the cross-border area» με ακρωνύμιο «MicroStars». 
 

3. Την από 30/10/2014 Σύμβαση Χρηματοδότησης (subsidy contract) του έργου 
“MicroStars” και τα παραρτήματα αυτής,  
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4. Την αριθ. 125/18.08.2015 απόφαση της Δ.Ε. του ΚΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε η 
παρούσα ανακοίνωση, 

Προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη των 
εργαλείων Σχεδιασμού υπηρεσιών για μικρές επιχειρήσεις», ποσού δώδεκα χιλιάδων 
ευρώ (12.000€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, σε εξειδικευμένο φυσικό πρόσωπο ή νομικό 
πρόσωπο με ανάλογη εμπειρία. 

Σύντομη Περιγραφή και Παραδοτέα του Έργου 

Το έργο «Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της διασυνοριακής περιοχής - Invest in people 
of the cross-border area» με ακρωνύμιο «MicroStars», υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης», Στόχος 1.2 
«Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού» του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013». 

Ο γενικός στόχος του έργου «MicroStars» είναι να συμβάλει στη δημιουργία βιώσιμων 
οικονομικών δραστηριοτήτων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στη διασυνοριακή 
περιοχή με την ενίσχυση της ικανότητας και της κινητοποίησης των ανθρώπινων πόρων. Οι 
ειδικοί στόχοι του έργου είναι:  

• Να βελτιωθούν οι ικανότητες και οι δεξιότητες των μικρο-επιχειρηματιών και των ανέργων  
• Να δοθούν κίνητρα στους ανέργους ώστε να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση 
• Να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και η μεταφορά εμπειριών και τεχνικών σε επιχειρήσεις της 
περιοχής  
• Να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση για πολύ μικρές και τις νεοσύστατες 
επιχειρήσεις 
• Να προωθηθούν οι γυναίκες στην επιχειρηματικότητα και να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες  
• Να ενισχυθεί η ικανότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων  
• Να παραμείνουν οι νέοι στις αγροτικές περιοχές  
• Να συμβάλει στην αλλαγή της νοοτροπίας των επιχειρήσεων  
• να βελτιώσει τη ζωή της ομάδας-στόχου, βοηθώντας να δημιουργήσει και / ή να αυξήσει 
το εισόδημά της  
 
Οι τομείς δραστηριότητας στους οποίους θα εστιάσει το έργο είναι οι παρακάτω: 
 
1. Λιανικό εμπόριο 
2. Υπηρεσίες 
3. Τουρισμός 
4. Μεταποίηση 
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5. Αγροτικά προϊόντα 
6. Υπό σύσταση επιχειρήσεις 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου είναι: 

 δημιουργία μελέτης για τον εντοπισμό των αναγκών της κοινότητας σε BDS με βάση 
τις γεωγραφικές περιοχές, την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση της ομάδας στόχου 
και την κλίμακα της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή,  

 προετοιμασία και δοκιμαστική εφαρμογή γενικών μοντέλων BDS (π.χ. κατάρτιση των 
επιχειρήσεων, και καθοδήγηση σε θέματα μάρκετινγκ, νομικά, φορολογικά θέματα 
κλπ), 

 παροχή χρηματοοικονομικών εργαλείων. Ένας βασικός παράγοντας για την 
οικονομική επιτυχία μιας επιχείρησης είναι η ύπαρξη χρηματοοικονομικών γνώσεων 
ή η χρηματοοικονομική εκπαίδευση. Τα προγράμματα χρηματοοικονομικής 
εκπαίδευσης διδάσκουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται  για να 
υιοθετήσουν οι επιχειρηματίες ορθές πρακτικές διαχείρισης εσόδων, εξόδων, 
εξοικονόμησης, δανεισμού και την επένδυσης,  

 παροχή υπηρεσίας Σχεδιασμού. Ο Σχεδιασμός ενσωματώνει τη μη τεχνολογική 
καινοτομία και αποτελεί μία προσιτή υπηρεσία για κάθε επιχείρηση. Ένα 
εξειδικευμένο εργαλείο σχεδιασμού υπηρεσιών για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και 
τους αυτοαπασχολούμενους θα τους βοηθήσει να γίνει πιο ανταγωνιστικοί και 
βιώσιμοι,  

 ίδρυση κέντρων BDS και εκπαίδευση των εκπαιδευτών,  
 πιλοτική λειτουργία των κέντρων,  
 αξιολόγηση της πιλοτικής λειτουργίας και της ικανότητας των κέντρων. 

Το υπό ανάθεση έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη των εργαλείων Σχεδιασμού υπηρεσιών 
(Service design) εστιάζοντας στις ανάγκες των νεοφυών επιχειρήσεων (start ups), των 
ελευθέρων επιχειρηματιών και των μικρών επιχειρήσεων.  

Ο Σχεδιασμός (design) είναι ένα εργαλείο- μεθοδολογία για την υλοποίηση της καινοτομίας. 
Είναι η διαδικασία της σύλληψης της ιδέας και η ανάπτυξη του πλάνου για ένα νέο ή 
σημαντικά βελτιωμένο προϊόν, υπηρεσία ή σύστημα, που διασφαλίζει την καλύτερη 
σύνδεση τους με τις ανάγκες, προσδοκίες και ικανότητες του τελικού χρήστη, ενώ λαμβάνει 
υπόψη την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα τους.  

O Σχεδιασμός υπηρεσιών (service design) είναι η δραστηριότητα του σχεδιασμού και της 
οργάνωσης των ανθρώπινων πόρων, των υποδομών, της επικοινωνίας και των στοιχείων 
μιας υπηρεσίας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητά της και η αλληλεπίδρασης μεταξύ 
του παρόχου υπηρεσιών και του αποδέκτη. Ο σκοπός των μεθόδων Σχεδιασμού υπηρεσιών 
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είναι ο σχεδιασμός να γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των τελικών αποδεκτών μιας 
υπηρεσίας, έτσι ώστε η υπηρεσία να είναι φιλική προς το χρήστη, ανταγωνιστική και σχετική 
με τις ανάγκες του.  

Το design όπως και το service design είναι μία διαδικασία η οποία περιλαμβάνει την 
εφαρμογή διαφόρων μεθόδων. Η διαδικασία  μπορεί να διαχωριστεί σε πέντε βήματα: 

1. ΙΔΕΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Μία έρευνα για την καλύτερη κατανόηση της ζωής των πελατών και των τελικών χρηστών ή 
ακόμα καλύτερα του κοινού γενικότερα. 

2. ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ DESIGN 

Συν-δημιουργία και από κοινού σχεδιασμός με τους ανθρώπους- ο σχεδιασμός μιας 
υπηρεσίας σε στενή συνεργασία με ειδικούς και μελλοντικούς τελικούς χρήστες. 

3. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ 

Δοκιμή των ιδεών όσο πιο γρήγορα γίνεται για να ανακαλυφθεί ποιες λειτουργούν και ποιες 
όχι. 

4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-DESIGN 

Τίποτα δεν υπάρχει χωρίς το design- μία καινούρια ιστοσελίδα, οδηγίες συμπεριφοράς ή 
ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Όλα πρέπει να σχεδιαστούν πριν υλοποιηθούν. 

5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Από τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα μέχρι την αναδιαμόρφωση ενός χώρου και από την 
καθοδήγηση συμπεριφοράς μέχρι τις υποδομές νέων τεχνολογιών πληροφορικής- όλα 
απαιτούν την παροχή και χρήση μιας νέας υπηρεσίας. 

 
Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου είναι η δημιουργία μιας εργαλειοθήκης η οποία θα 
περιλαμβάνει εργαλεία σχεδιασμού υπηρεσιών απευθυνόμενα σε νεοφυείς επιχειρήσεις, 
ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις. Στόχος της δράσης αυτής είναι να 
βοηθήσει τις παραπάνω ομάδες-στόχους να γίνουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες μέσω της 
ενσωμάτωσης του Σχεδιασμού υπηρεσιών στην λειτουργία τους. 
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Η προτεινόμενη προσέγγιση Σχεδιασμού Υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σύμφωνη και 
εμπνευσμένη από τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το θέμα του Service Design. Η 
εργαλειοθήκη θα πρέπει να περιλαμβάνει μεθόδους και πρότυπα που έχουν εφαρμοστεί 
και αποδείξει την αξία τους. 
Η προσέγγιση του Σχεδιασμού Υπηρεσιών στοχεύει στο να αυξήσει την αποτελεσματικότητα 
των μικρών επιχειρήσεων και των δυνητικών επιχειρηματιών  που θα συμμετάσχουν στα 
κέντρα BDS τα οποία θα συσταθούν μέσω του έργου Microstars. Αυτό αναμένεται να 
επιταχύνει, να βελτιώσει και να βελτιστοποιήσει τον τρόπο με το οποίο οι επιχειρήσεις 
αυτές παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες τους. 
Αναμένεται ότι η προσέγγιση του Σχεδιασμού Υπηρεσιών θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να 
αποκτήσουν μεγαλύτερη αντίληψη αναφορικά με τις ανάγκες  των υφιστάμενων και των 
μελλοντικών πελατών τους. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνονται τις βασικές δυνατότητες και τα προβλήματα στις αγορές-στόχους τους και 
να μάθουν να διαφοροποιούνται από τους ανταγωνιστές τους. 
Οι τεχνικές του Σχεδιασμού Υπηρεσιών θα πρέπει να βοηθήσουν τους μικροεπιχειρηματίες 
να γίνουν πιο δημιουργικοί στην ανάπτυξη μελλοντικών λύσεων με την κατάλληλη 
οπτικοποίηση, την επίλυση προβλημάτων και τη χρήση δημιουργικών εργαλείων. Η συν-
δημιουργία, η εστίαση στον πελάτη και η δημιουργία πρωτοτύπων θα πρέπει να οδηγήσουν 
σε λύσεις που είναι κατάλληλες για το σκοπό και να παρέχουν τη μέγιστη αξία για τον 
χρήστη. 
 
Υπάρχουν μια σειρά από δεξιότητες και τεχνικές που οι επιχειρηματίες πρέπει να μάθουν 
για την εφαρμογή επίλυσης προβλημάτων με επίκεντρο τον άνθρωπο (Service design/ 
design thinking methodology). Η εργαλειοθήκη που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του υπό 
ανάθεση έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
 
• Εθνογραφική έρευνα (για να εξεταστεί το πώς οι πελάτες αλληλεπιδρούν σήμερα με τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες). 
• Εξαγωγή σχεδίων και θεμάτων από τα δεδομένα της έρευνας (για την καλύτερη 
κατανόηση των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν ώστε να δημιουργηθούν προτάσεις 
μεγαλύτερης αξίας) 
• Personas (βάζοντας τον εαυτό σας στη θέση σχετικών πελατών - νέοι, ηλικιωμένοι, 
ανύπαντρη μητέρα, άνεργος, εθνοτική μειονότητα  με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η 
υπηρεσία είναι κατάλληλη για το κοινό στο οποίο απευθύνεται). 
• Χαρτογράφηση του «ταξιδιού» των Πελατών (εξετάζοντας κάθε τόπο μέσω του οποίου ο 
πελάτης έχει αλληλεπιδράσει με την εταιρεία - τηλέφωνο, ιστοσελίδα, λήψη ενημερωτικού, 
pre-sales και post-sales με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη). 
• Ιδεοπλασία (χρήση οπτικής, δημιουργικών διαδικασιών με σκοπό την ανταλλαγή πολλών 
ιδεών και στη συνέχεια τον περιορισμό των ιδεών σε λύσεις με υψηλό αντίκτυπο). 
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• Πρωτότυπα Υπηρεσίας (ανάπτυξη πρωτοτύπου και έλεγχος αυτού σε ένα δείγμα 
πελατών). 
 
Παραδοτέο του έργου είναι μία εργαλειοθήκη με εργαλεία Σχεδιασμού υπηρεσιών σε 
ψηφιακή και έντυπη έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων και ενδεικτικών 
παραδειγμάτων. Αυτό το πακέτο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει οδηγίες εφαρμογής των 
εργαλείων κατά τον βέλτιστο τρόπο. 
Ο ανάδοχος θα προβεί επίσης στην υλοποίηση ενός κλειστού σεμιναρίου εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτών με σκοπό να τους επιτρέψει να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και 
γνώσεις για την επιτυχή εφαρμογή του πακέτου εργαλείων και της μεθοδολογίας 
Σχεδιασμού Υπηρεσιών. Η κατάρτιση θα γίνει στο προσωπικό που συμμετέχει στο έργο, 
ώστε να μάθει πώς να χρησιμοποιεί τον Οδηγό, και να είναι σε θέση να το προωθήσει στους 
μικροεπιχειρηματίες που θα συμμετάσχουν στο έργο. Η γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η 
ελληνική και η διάρκεια του θα είναι ίση με 6 ώρες.  
 

Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών 
ή/και νομικών προσώπων, που: 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε 
από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από 
την Σ.Δ.Σ. – ή  

• είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με 
την Ε.Ε. ή 

• έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους 
– μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 
συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή 
την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών 

Τεχνική ικανότητα 
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Τα  Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα πρέπει να καλύπτουν τα παρακάτω ποιοτικά κριτήρια, 
προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής: 

 Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στο αντικείμενο του Σχεδιασμού 
υπηρεσιών και στην υλοποίηση έργων σε μικρές επιχειρήσεις. 

 Ανάπτυξη ενός ή περισσότερων εργαλείων Σχεδιασμού υπηρεσιών που έχουν τεθεί 
σε εφαρμογή από μικρές επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας. 

 Εμπειρία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών με συγκεκριμένο στόχο να τους 
προετοιμάσει για τη διάδοση των τεχνικών Σχεδιασμού υπηρεσιών και των μεθόδων 
(που στηρίζονται στην εργαλειοθήκη). 

 Ικανότητα παροχής εκπαίδευσης στα ελληνικά και στα αγγλικά. 

 Η εμπειρία σε έργα στα οποία συμμετέχουν ειδικές κοινωνικές ομάδες (όπως οι 
οικονομικά ανενεργοί) θα αποτελέσει επιπρόσθετο πλεονέκτημα για τον 
προσφέροντα.  

Υποβολή Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν αίτηση 
σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο 
Ερμής, 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη μέχρι την Παρασκευή 
04/09/2015 και ώρα 12.00.  

Στην προσφορά πρέπει να περιλαμβάνονται: 

 Αίτηση συμμετοχής, στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου 
που υποβάλλει την προσφορά και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 
παρούσας. 

 Βιογραφικό του ενδιαφερόμενου σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή εταιρική 
παρουσίαση (προφίλ) σε περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης.  

 Τίτλος/οι Σπουδών [απλά φωτοαντίγραφα] που έχει/ουν αποκτηθεί από 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού και έχει επίσημα αναγνωριστεί 
στη χώρα σε περίπτωση υποβολής αίτησης από φυσικό πρόσωπο. 

 ‘Κατάσταση Εμπειρίας’, η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω πεδία: 
τίτλος και περιγραφή έργου, χρονικό διάστημα υλοποίησης [ημερομηνία έναρξης – 
ολοκλήρωσης], ρόλος του ενδιαφερόμενου στο έργο, φορέας υλοποίησης του έργου, 
στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου έργου στο φορέα [ονοματεπώνυμο, 
τηλέφωνο, email ή fax]. 

 Κάθε στοιχείο, που τεκμηριώνει τα αναφερόμενα στοιχεία στην αίτηση ή/και στο 
βιογραφικό σημείωμα ή την εταιρική παρουσίαση του ενδιαφερομένου και έχει 
συνάφεια με τα ζητούμενα προσόντα. 
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 Οικονομική προσφορά στην οποία η τιμή πρέπει να είναι συμπληρωμένη σε ευρώ 
(€), ολογράφως και αριθμητικώς και να εμφανίζεται χωριστά η δαπάνη του ΦΠΑ. 

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά τους, στο Κέντρο 
Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής, 
6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη: 
 
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. Μ 4009/24.08.2015 για 
σύναψη σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη των εργαλείων Σχεδιασμού 

υπηρεσιών για μικρές επιχειρήσεις» 

Το εμπρόθεσμο της αίτησης θα κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης 
που θα φέρει ο φάκελος αποστολής (η αίτηση μετά την αποσφράγισή της θα 
πρωτοκολλείται) ή από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει, εφ’ όσον κατατεθεί από τον 
ενδιαφερόμενο ή άλλο πρόσωπο στο ΚΕΠΑ. 

Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης της ανάθεσης στον ανάδοχο. Η υλοποίηση του έργου θα διαρκέσει από την 
υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης μέχρι την 31/12/2015 που αποτελεί και την καταληκτική 
ημερομηνία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου «Ανάπτυξη του εργαλείου 
σχεδιασμού υπηρεσιών για μικρές επιχειρήσεις».  
 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι 
τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης. 
  
Δημοσίευση 

 
Το κείμενο της πρόσκλησης είναι δημοσιευμένο στο δικτυακό τόπο: www.e-kepa.gr 
 
 
Για το ΚΕΠΑ 
 
 
 
 
 
 
 
Θωμάς- Φωκίων Αλγιανάκογλου 
 
Πρόεδρος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
 

Στοιχεία Υποψηφίου   
   
 
[Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο, 
Διεύθυνση] 
 

                                   Ημερομηνία …………… 
 
Προς  
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΚΕΠΑ 
Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής, 6ο 
χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη, 
Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310 480000, Fax: 2310 480003,  
E-mail: info@e-kepa.gr 

 
 

 
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
στη με αρ. .…….. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «Ανάπτυξη των 
εργαλείων Σχεδιασμού υπηρεσιών για μικρές επιχειρήσεις». 
Σας υποβάλλω Αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μου και εκδηλώνω ενδιαφέρον για τη 
σύναψη σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη των εργαλείων Σχεδιασμού 
υπηρεσιών για μικρές επιχειρήσεις» που υλοποιείται στα πλαίσια του έργου «Επένδυση στο 
ανθρώπινο δυναμικό της διασυνοριακής περιοχής – Invest in people of the cross-border 
area» με ακρωνύμιο “MicroStars”.  
 
Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι: 
Τηλέφωνο: ................  
Fax: ............... 
Email: ................. 
Γνωρίζω ότι η παρούσα αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς τις έννομες 
συνέπειες του Ν. 1599/1986, για το ότι τα στοιχεία που δηλώνω και προσκομίζω είναι 
αληθή και ακριβή. 
Συνημμένα: 

1. Βιογραφικό του ενδιαφερόμενου σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή εταιρική 
παρουσίαση σε περίπτωση νομικού προσώπου.  

2. Τίτλος/οι Σπουδών [απλά φωτοαντίγραφα] που έχει αποκτηθεί από Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού και έχει επίσημα αναγνωριστεί στη χώρα σε 
περίπτωση υποβολής αίτησης από φυσικό πρόσωπο. 
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3. ‘Κατάσταση Εμπειρίας’, η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω πεδία: 
τίτλος και περιγραφή έργου, χρονικό διάστημα υλοποίησης [ημερομηνία έναρξης – 
ολοκλήρωσης], ρόλος του ενδιαφερόμενου στο έργο, φορέας υλοποίησης του έργου, 
στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου έργου στο φορέα [ονοματεπώνυμο, 
τηλέφωνο, email ή fax]. 

4. Κάθε στοιχείο, που τεκμηριώνει τα αναφερόμενα στοιχεία στην αίτηση ή/και στο 
βιογραφικό σημείωμα ή την εταιρική παρουσίαση του ενδιαφερομένου και έχει 
συνάφεια με τα ζητούμενα προσόντα. 

5. Οικονομική προσφορά στην οποία η τιμή πρέπει να είναι συμπληρωμένη σε ευρώ 
(€), ολογράφως και αριθμητικώς και να εμφανίζεται χωριστά η δαπάνη του ΦΠΑ. 

 
 
 
 
 (αρ. σελ. ...) 
 
 
 
 
Ο/Η Αιτών/ούσα 
(Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Κωδ. Δράση 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΕ3 
Ανάπτυξη των μοντέλων και της 
δομής των BDS (Business 
Development Services) 

 

 

Δράση 
3.4 

Ανάπτυξη των εργαλείων 
Σχεδιασμού υπηρεσιών για 
μικρές επιχειρήσεις 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

  

Φ.Π.Α. 23%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο/Η Αιτών/ούσα 
(Υπογραφή) 
 
 


