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Πληροφορίες  :  Γαλιατσάτου Αγγελική                                

Τηλέφωνο : 213 2063621 

Fax : 210 69 100 60                                                                                                      

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

1. ΑΦΟΙ ΒΙΔΑΛΗ ΟΕ,  evidalis@vdl.gr, Ερρίκος Νικόλαος Βιδάλης 

2. ARROW NETWORKS Ι.Κ.Ε., info@arrownet.gr, Παναγιώτης Κατσάκης 

3. GLOBAL EVENTS ΕΠΕ, dimitris@globalevents.gr, Δημήτριος Παλιούρας  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΘΕΜΑ: «Υπηρεσίες προετοιμασίας & υλοποίησης δομημένων συνεντεύξεων, μεταφράσεων, 

βιντεοσκόπησης - παραγωγής βίντεο, διοργάνωσης διαδικτυακών επισκέψεων εργασίας 

καλών πρακτικών του έργου Scale Up του προγράμματος Interreg Europe» 

Το ΠΤΑ Αττικής γνωστοποιεί στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Supporting concentration 

and robustness of SMEs within the renewed EU industrial policy (Scale Up του προγράμματος 

Interreg Europe (PGI058450)», που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους, την ανάθεση του έργου 

“Υπηρεσίες προετοιμασίας & υλοποίησης δομημένων συνεντεύξεων, μεταφράσεων 

βιντεοσκόπησης - παραγωγής βίντεο,  διοργάνωσης διαδικτυακών επισκέψεων εργασίας καλών 

πρακτικών του έργου  Scale Up του προγράμματος In\terreg Europe”ως απευθείας ανάθεση με 

τρεις προσφορές.  

Τα ΠΤΑ Αττικής γνωστοποιεί επίσης ότι θα προβεί με τη διαδικασία της διενέργειας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω ανακοίνωσης σε 3 υποψηφίους, στην απευθείας ανάθεση με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης στην προμήθεια των ανωτέρω Υπηρεσιών με υλοποίηση μεταξύ 23 

Νοεμβρίου 2020 και 20 Δεκεμβρίου 2020 (cpv: 79950000-8: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων 

και συνεδρίων, 79952000-2: Υπηρεσίες Εκδηλώσεων, 79341000-6: Υπηρεσίες διαφήμισης). Η 
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δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ανωτέρω έργου και τις γραμμές κόστους 14 & 

41  του αρχικώς εγκεκριμένου ΤΔ, αλλά με το νέο τροποποιημένο Π/Υ των 10.465,00 μόνο για το 

item 14 με τη σύμφωνη γνώμη του επικεφαλής εταίρου του έργου (η έγκριση στο αίτημα 

τροποποίησης της 21ης Αυγ 2020 του Π/Υ του ΠΤΑ Αττικής δόθηκε στις 22/9/2020 με ηλεκτρονικό 

μήνυμα – flexibility rule 20%).  

Το μέγιστο συνολικό ποσό της προμήθειας των υπηρεσιών ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες 

τετρακόσια εξήντα πέντε ευρώ (10.465,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Το ποσό αυτό 

αφορά σε 5.465 ευρώ (με ΦΠΑ) για την παραγωγή των 3 βίντεο και 5.000 ευρώ (με ΦΠΑ) για τις 

λοιπές υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, το ποσό επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 

0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η κράτηση αυτή, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και 

ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό της 

κράτησης θα παρακρατηθεί από το ΠΤΑ Αττικής κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Σε περίπτωση που γίνει 

τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο προμηθευτής επιβαρύνεται σύμφωνα με τις νέες 

διατάξεις. 

Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) καθορίζουν τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που 

ζητούνται. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια υπηρεσιών. 

Οι προσφορές αποστέλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 

23/11/2020 και ώρα 14:00 με τις ακόλουθες ενδείξεις οι οποίες θα αναγράφονται ευκρινώς: 
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Α. Στοιχεία Αποστολέα 

Ονοματεπώνυμο Φυσικού Προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, 

Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Α.Φ.Μ. 

Β. Διεύθυνση υποβολής  

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ  15-17, ΑΘΗΝΑ 117 43 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:  

Υπηρεσίες προετοιμασίας & υλοποίησης δομημένων συνεντεύξεων, μεταφράσεων, 

βιντεοσκόπησης - παραγωγής βίντεο,  διοργάνωσης διαδικτυακών επισκέψεων 

εργασίας καλών πρακτικών του έργου  Scale Up του προγράμματος Interreg Europe  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 

Το ΠΤΑ θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση της ανάθεσης αμέσως μόλις λάβει τις 3 προσφορές 

ή τη δήλωση μη διαθεσιμότητας των εταιρειών - αποδεκτών προς ενέργεια, χωρίς να είναι 

αναγκαία η παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Που θα περιλαμβάνει τα εξής: 

✓ εκτύπωση Κ.Α.Δ. από το Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σε υπηρεσίες διαφήμισης 

και διοργάνωσης συνεδρίων-εκδηλώσεων & δημοσίων θεαμάτων. 

✓  στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από Νομικό Πρόσωπο πρέπει να προσκομισθούν 

τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του (απλά φωτοαντίγραφα)   

✓ στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις & κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών 

προσώπων θα πρέπει να καταθέσουν και τα αναφερόμενα παρακάτω για κάθε μέλος της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας :  
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i. συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι: α) 

αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο 

προσφορά και την ευθύνη για την πραγματοποίηση της προμήθειας β) ορίζουν κοινό 

εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας γ) αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους 

της ένωσης σε αυτή δ) οριοθετούν με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε 

μέλος στην Ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της Προσφοράς ε) δηλώνουν ένα μέλος υπεύθυνο 

για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader) στ) θα 

δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της 

Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά για την ανάληψη του έργου (Παράρτημα ΙΙΙ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η κατακύρωση των προς προμήθεια υπηρεσιών θα γίνει με την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά. 

Για πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω υπηρεσιών οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213 2063621. 

Επισυνάπτονται : 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  SCALE UP 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας ανακοίνωσης. 

Για το ΠΤΑ Αττικής 

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ SCALE UP 

Ο απώτερος στόχος του SCALE UP είναι να συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα 

και να φροντίσει για την επιτάχυνση της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης μέσω της 

βελτίωσης των εργαλείων πολιτικής που συνδέονται με την επιχειρηματική ανάπτυξη και 

ευρωστία συμπεριλαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα και εργαλεία ώστε να στηριχθεί η 

ικανότητα των ΜμΕ να επιτύχουν ανάπτυξη σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές. Το 

SCALE UP θα συνεισφέρει μέσω της εφαρμογής των περιφερειακών σχεδίων δράσης στα 

προγράμματα για τις Επενδύσεις, την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και την Ευρωπαϊκή 

Εδαφική Συνεργασία, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα κυρίως των βιομηχανικών ΜμΕ στην 

ολοκληρωμένη διαχείριση μεταφορών (logistics), την αγροδιατροφή, τη βιο-οικονομία και τους 

τομείς ΤΠΕ στις συμμετέχουσες περιφέρειες. 

Επιμέρους στόχοι: 

• Η προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών στους ακόλουθους θεματικούς 

τομείς: Νέα συνεργατικά μοντέλα επιχειρήσεων, Βελτίωση της συνεργατικής κουλτούρας 

μεταξύ των επιστημών, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και των επιχειρήσεων της 

βιομηχανίας, Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης σχετικά με 

συνεργασίες/δίκτυα/clusters, Αξιοποίηση και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και πρόσβαση 

σε χρηματοδοτικά εργαλεία. 

• Προώθηση της εμπλοκής των ενδιαφερομένων στη διαδικασία εκμάθησης μέσω της 

δημιουργίας 6 Περιφερειακών Ομάδων Εμπλεκομένων. 

• Η μεταφορά και ενσωμάτωση καινοτόμων και επιτυχημένων καλών πρακτικών και 

διδαγμάτων στις περιφέρειες, ώστε να βελτιωθούν τα περιφερειακά εργαλεία πολιτικής με 

στόχο να δημιουργηθεί ένα επαρκές περιφερειακό σύστημα για τη στήριξη της επέκτασης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

• Θα προωθηθεί η εκπόνηση, η εφαρμογή και η παρακολούθηση των 6 Σχεδίων Δράσης 

για την ολοκληρωμένη εφαρμογή των καλών πρακτικών στην επιχειρηματική ανάπτυξη και τις 

πολιτικές. 
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• Θα επιτευχθεί διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε τοπικό επίπεδο με την 

αξιοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων επικοινωνίας (ad hoc communication tools), και σε 

επίπεδο ΕΕ χάρη στη συμμετοχή στην Πλατφόρμα Μάθησης Πολιτικών του έργου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Εισαγωγή – Σκοπός Έργου 

Το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οι Υπηρεσίες προετοιμασίας & υλοποίησης 

δομημένων συνεντεύξεων, μεταφράσεων, βιντεοσκόπησης - παραγωγής βίντεο,  

διοργάνωσης διαδικτυακών επισκέψεων εργασίας καλών πρακτικών του έργου  Scale Up 

του προγράμματος Interreg Europe. 

 

Περιγραφή  Υποχρεώσεων  του Έργου 

Σύντομη Περιγραφή  

✓ προετοιμασία & υλοποίηση δομημένων συνεντεύξεων, μεταφράσεων 

βιντεοσκόπησης - παραγωγής βίντεο  

✓ διοργάνωση διαδικτυακών επισκέψεων εργασίας καλών πρακτικών του έργου 

 

Το Παραδοτέο (Π)  θα ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2020.  

 

Π. Προετοιμασία & υλοποίηση δομημένων συνεντεύξεων, μεταφράσεων, 

βιντεοσκόπησης - παραγωγής βίντεο (μέγιστο ποσό με ΦΠΑ 24% : 10.465,00 €) 

Αφορά στις 3 Καλές Πρακτικές του έργου από το ΠΤΑ Αττικής για την κάθε μια από τις οποίες 

ζητείται: 

• Προετοιμασία & υλοποίηση δομημένων συνεντεύξεων:  

Περιλαμβάνει την προετοιμασία & υλοποίηση 3 δομημένων συνεντεύξεων στα αγγλικά ή 

ελληνικά (μια για κάθε καλή πρακτική) με συγκεκριμένο κείμενο ερωτήσεων που θα εγκρίνει το 

ΠΤΑ και σε συνεργασία με τον τεχνικό σύμβουλο του έργου, με στόχο την καταγραφή 

λεπτομερειών και αναλυτικών περιγραφών της εφαρμογής της κάθε καλής πρακτικής. Η 

διαδικασία της συνέντευξης και της βιντεοσκόπησης της θα γίνει σε χώρο & χρόνο που θα 

συμφωνηθεί με τον ανάδοχο του έργου και με εκπρόσωπο κάθε καλής πρακτικής. Μπορεί να 

διαρκεί έως 30 λεπτά, ανάλογα με το χρόνο των σχετικών απαντήσεων. Λόγω των περιορισμών 
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της πανδημίας (Lockdown) υπάρχει και η δυνατότητα βιντεοσκόπησης των εξ’ αποστάσεως 

συνεντεύξεων, ανάλογα με τους περιορισμούς & τη διαθεσιμότητα των συνεργαζόμενων 3 

οργανισμών.  

• Βιντεοσκόπηση – μεταφράσεις & παραγωγή βίντεο  

Περιλαμβάνει αρχικά την βιντεοσκόπηση των 3 συνεντεύξεων με 2 κάμερες, όπως και πλάνα από 

το χώρο των γραφείων που υποστηρίζεται η καλή πρακτική. Εν συνεχεία περιλαμβάνει την 

παράδοση σε ηλεκτρονική μορφή 3 βίντεο υψηλής ανάλυσης μετά από επεξεργασία, μοντάζ και 

μετάφραση στα αγγλικά με υπότιτλους (εφόσον η συνέντευξη είναι στα ελληνικά). Κάθε βίντεο 

μπορεί να διαρκεί από 5 έως 15 λεπτά ανάλογα με την έκταση των απαντήσεων και θα ακολουθεί 

τους κανόνες δημοσιότητας του προγράμματος, όπως και τη φιλοσοφία των αντίστοιχων βίντεο 

των λοιπών εταίρων για τα οποία θα ενημερωθεί ο ανάδοχος του έργου.  

• Διοργάνωση διαδικτυακών επισκέψεων εργασίας καλών πρακτικών του έργου  

Περιλαμβάνει την προετοιμασία, την ηλεκτρονική υποστήριξη διαδικτυακής φιλοξενίας μέσω 

κατάλληλης επαγγελματικής πλατφόρμας έως 100 άτομα (τύπου Webbex, Zoom κλπ) & τους 

ανθρώπινους πόρους (συντονισμό – Moderating) για την παρουσίαση & συζήτηση επί των 3 

καλών πρακτικών στους εταίρους και τους εμπλεκομένους στο έργο αρχικώς ορισθείσα για τις 15 

Δεκεμβρίου 2020 (ενδεχομένως και τις 17 Δεκεμβρίου λόγω μη διαθεσιμότητας των εταίρων). Τις 

3 καλές πρακτικές θα παρουσιάσουν 3 εκπρόσωποι τους στα αγγλικά (ζητούμενο είναι να 

συμμετέχουν στη διαδικασία και 2 ωφελούμενοι από κάθε καλή πρακτική ή μέλη της ΠΟΕ του 

έργου), οι οποίοι και θα απαντήσουν σε τυχόν ερωτήματα των συμμετασχόντων στη διαδικασία. 

Ο χώρος  θα υποδειχθεί από το ΠΤΑ Αττικής σε συνεργασία με τον ανάδοχο. 

 

Το Παραδοτέο με τα 3 υποπαραδοτέα βίντεο των συνεντεύξεων θα ολοκληρωθεί το αργότερο 

έως τις 05 Δεκεμβρίου του 202ο.  

Μια συνοπτική τεχνική έκθεση ως 4ο υποπαραδοτέο  από τη διοργάνωση των διαδικτυακών 

επισκέψεων εργασίας καλών πρακτικών του έργου συνεντεύξεων θα ολοκληρωθεί το 

αργότερο έως τις 30 Δεκ  του 2020.  

 

Διάρκεια Έργου 

Η παράδοση, υλοποίηση όλων των υπηρεσιών του Π θα γίνει σταδιακά, με τα 3 βίντεο να 

παραδίδονται έως 5 Δεκεμβρίου 2020 & με μια συνοπτική τεχνική έκθεση των πεπραγμένων 
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των διαδικτυακών επισκέψεων εργασίας με την ταυτόχρονη παράδοση όποιου συνοδευτικού 

υλικού αυτών (λίστες διαδικτυακής συμμετοχής, καταγραφή κλπ) θα πρέπει να παραδοθεί  ως 

τις 30 Δεκεμβρίου 2020. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Στοιχεία προσφέροντος  

 

 

Α/Α 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

ΠΟΣΟ χωρίς 

ΦΠΑ  

ΠΟΣΟ με ΦΠΑ 

24% 

1 Π –  

Προετοιμασία & υλοποίηση δομημένων 

συνεντεύξεων, μεταφράσεων βιντεοσκόπησης - 

παραγωγής βίντεο             και  

διοργάνωση διαδικτυακών επισκέψεων 

εργασίας καλών πρακτικών του έργου Scale Up   

 

 ΣΥΝΟΛΟ   

 

Σύνολο προσφοράς σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ ολογράφως:    

 

Σύνολο προσφοράς σε ευρώ με ΦΠΑ ολογράφως:    

 

Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία  
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