
 

 
 

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης)  
Ανοιχτού Διαγωνισμού 

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, Σόλωνος 13, 
Κιλκίς, ΤΚ 61100, Τηλ: 23410 25305, e-mail: anki@anki.gr 

Υπεύθυνος για πληροφορίες Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, Γενικός Διευθυντής 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:  
 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 
αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Είδος/Τύπος Αναθέτουσας 
Αρχής: 

Ευρύ εταιρικό σχήμα που περιλαμβάνει όλους τους τοπικούς φορείς (Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κοινοτήτων Κεντρικής 
Μακεδονίας, Επιμελητήριο, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κιλκίς, Ενώσεις 
Αγροτικών Συνεταιρισμών, Σύλλογοι και άλλα νομικά πρόσωπα) 

Είδος Διαγωνιστικής 
Διαδικασίας: 

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  

Τίτλος Διαγωνισμού: 

«Τεχνική υποστήριξη και μελέτες» (Παραδοτέα 1.1.2, 1.1.3, 3.1.3, 4.1.5, 5.1.4) 
στο πλαίσιο της Πράξης «Promoting alternative tourism in the cross-border 
area focused on wellness and wellbeing activities, along with the promotion 
of quality agricultural products and foodstuff, to create employment 
opportunities» με ακρωνύμιο «NETOURAL» 

Συνολικός προϋπολογισμός 
έργου σε ευρώ: 

49.657,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  
(40.045,97€ χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 24%: 9.611,03€) 

Κωδικοί του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων CPV (Common 
Procurement Vocabulary): 

 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης (73220000-0)  

 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 
(72224000-1) 

Αντικείμενο Σύμβασης: 

Το Έργο και οι υπηρεσίες του Αναδόχου αφορούν στην υλοποίηση των 
υπηρεσιών του Έργου: «Τεχνική υποστήριξη και μελέτες» για την υλοποίηση 
των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3, 3.1.3, 4.1.5, 5.1.4 της Πράξης: «Promoting 
alternative tourism in the cross-border area focused on wellness and well-
being activities, along with the promotion of quality agricultural products and 
foodstuff, to create employment opportunities» με ακρωνύμιο NETOURAL 
που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας 
«INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
2014-2020». 
Τα παραδοτέα είναι τα ακόλουθα: 

 1.1.2 - Συντονισμός έργου και τεχνικές συναντήσεις/ Project 
coordination and technical meetings 

 1.1.3 - Διαχείριση έργου και υποβολή εκθέσεων αναφοράς στην ΚΓ/ 
Project management and reporting to the JTS 

 3.1.3 - Ανάπτυξη μιας σειράς έτοιμων προς διάθεση στην αγορά 
βιωματικών τουριστικών πακέτων/ Development of a series of ready-
to-market experiential tourist packages 

 4.1.5 - Παραγωγή ενός φιλικού προς τον χρήστη Μεθοδολογικού 
Εγχειριδίου που αφορά τη διαχείριση προϊόντων και έργων για τον 
αειφόρο τουρισμό/ Production of a shareable and user-friendly 
Methodological Handbook dealing with product and project 
management for sustainable tourism 

http://www.promitheus.gov.gr/




 

 5.1.4 - Ανάπτυξη σχεδίου τουριστικού μάρκετινγκ και στρατηγική 
ανάπτυξης επωνυμίας (καθιέρωση πολιτιστικών και εναλλακτικών 
διαδρομών)/ Development of a tourism marketing plan and brand 
development strategy (establishment of cultural and alternative 
routes)  

Δικαίωμα συμμετοχής:  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
πληρούν τους όρους των Παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της 
Αναλυτικής Διακήρυξης. 

Κριτήριο ανάθεσης (ή 
κατακύρωσης): 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας-τιμής. 

Διάρκεια Σύμβασης:  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τις 
25.07.2023. Σε περίπτωση παράτασης της Πράξης και των επιμέρους 
παραδοτέων, παρατείνεται και η διάρκεια της εν λόγω σύμβασης χωρίς 
πρόσθετες αμοιβές. 

Τίτλος Πράξης στην οποία 
εντάσσεται ο Δημόσιος 
Διαγωνισμός: 

Promoting alternative tourism in the cross-border area focused on wellness 
and well-being activities, along with the promotion of quality agricultural 
products and foodstuff, to create employment opportunities - NETOURAL 

Πρόγραμμα 
Χρηματοδότησης 

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020» 

Χρηματοδότηση /Φορέας 
χρηματοδότησης: 

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των 
χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας 
«INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 
– 2020» 

Κωδικός MIS : 5066796 

Κωδικός ΣΑΕ: 2022ΕΠ40860003 

Ημερομηνία και ώρα 
έναρξης υποβολής 
ηλεκτρονικών προσφορών: 

22/9/2022, ημέρα: Πέμπτη, ώρα: 14:00 

Καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα υποβολής 
ηλεκτρονικών προσφορών: 

17/10/2022, ημέρα: Δευτέρα, ώρα: 14:00 

Ημερομηνία Διενέργειας 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
(Αποσφράγιση υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά»):  

19/10/2022, ημέρα: Τετάρτη, ώρα: 11:00 π.μ. 

Διάθεση της αναλυτικής 
Διακήρυξης του 
διαγωνισμού και των 
συμπληρωματικών 
εγγράφων της σύμβασης 

 Από τη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr (Α/Α ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ: 172686) 

 Από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής  https://www.anki.gr/  

Γλώσσα υποβολής 
προσφορών και 
επικοινωνίας:  

Ελληνική 

Πρόσθετα πληροφοριακά 
στοιχεία: 

 Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα 

 Οι προσφορές να ισχύουν και να δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς 
για διάστημα οχτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: 
 Εγγύηση Συμμετοχής: 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

(ποσό: 800,91€) 

 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/
https://www.anki.gr/




 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Διακήρυξης στον διαδικτυακό 

τόπο www.eprocurement.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Προκήρυξης και της Διακήρυξης 

στον διαδικτυακό τόπο 
www.eprocurement.gov.gr  του 

ΚΗΜΔΗΣ 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο 
της Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

https://www.anki.gr/ 

22/9/2022 22/9/2022 22/9/2022 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του συστήματος, 
στην οποία οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
https://www.anki.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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