
 

               
Αθήνα, 10/12/2021 
Αριθμ. πρωτ.: 1542 

 
Θέμα: Αναζήτηση προσφορών για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών/εργασιών έρευνας 
και συμβουλευτικής  
 
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο του έργου me 
τίτλο: «Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrofood Sector through 
the promotion of Circular Economy», ακρώνυμο: «AGROFFICIENCY», και κωδικό MIS 5070657, 
το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-
20», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ε.Τ.Π.Α), και στη βάση της από 18/11/2021 
Απόφασης Δ.Σ. του φορέα, αναζητά οικονομικές προσφορές για την παροχή επιστημονικών 
υπηρεσιών/εργασιών έρευνας και συμβουλευτικής, (CPV: 79400000-8,Υπηρεσίες παροχής 
γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης). Οι υπηρεσίες 
θα παρασχεθούν κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2022 – Μάρτιος 2023. 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Το αντικείμενο εργασίας του αναδόχου αφορά: 
Α) «Συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων όσον αφορά την υφιστάμενη 
κατάσταση του αγροδιατροφικού κλάδου» 
Περιγραφή εργασίας 
Η παροχή εξωτερικών υπηρεσιών συλλογής δευτερογενών δεδομένων όσον αφορά την 
υφιστάμενη κατάσταση του αγροδιατροφικού κλάδου και πρωτογενών δεδομένων από 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου. 
Τα ακριβή δευτερογενή δεδομένα που θα απαιτηθούν, θα κωδικοποιηθούν, και θα 
ενσωματωθούν (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) σε σχετικό υπόδειγμα συλλογής 
δευτερογενών στοιχείων  που θα ετοιμάσει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ως 
επικεφαλής εταίρος του έργου, με βάση  των μεθόδων PESTLE και SWOT ανάλυσης. 
Τα δευτερογενή δεδομένα θα προκύψουν από σχετικές στατιστικές πηγές σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, από στοιχεία της Eurostat, από τα αρμόδια Υπουργεία και  
διευθύνσεις των περιφερειακών αρχών και της αποκεντρωμένης διοίκησης, αλλά και από 
δημοσιεύσεις, άρθρα, κλαδικές μελέτες και οποιαδήποτε άλλη δευτερογενή πηγή. 
Η συλλογή πρωτογενών  δεδομένων από 80 (με δυνατότητα απόκλισης +/- 10%)  μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου με έδρα στην ελληνική πλευρά της 
κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑΣ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με 
την χρήση κατάλληλου ερωτηματολογίου (στην ελληνική γλώσσα) που θα ετοιμάσει το 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ως επικεφαλής εταίρος του έργου, αφού πρώτα 
οριστικοποιηθεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων. 
Ημερομηνία Υποβολής Παραδοτέου: 15/03/2022 
Προϋπολογισμός Παραδοτέου: 3.483,87€ +ΦΠΑ 
Παραδοτέο: 3.2.1. Μελέτη επί των τελευταίων εξελίξεων στον αγροδιατροφικό κλάδο. 

Β) « Συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων όσον αφορά την Κυκλική Οικονομία 
και την Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις» 
Περιγραφή εργασίας 





 
 
Η παροχή εξωτερικών υπηρεσιών συλλογής δευτερογενών δεδομένων όσον αφορά την 
Κυκλική Οικονομία και τις συναφείς Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, και πρωτογενών 
δεδομένων από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου, στα 
πλαίσια έρευνας με αντικείμενα: (i) την αποτύπωση των υφιστάμενων χρήσεων των αρχών 
της κυκλικής οικονομίας και των συναφών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, (ii) την καταγραφή 
υφιστάμενων εφαρμογών κυκλικής οικονομίας με έμφαση στον αγροδιατροφικό κλάδο (iii) 
την κατάθεση προτάσεων εφαρμογής των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας  στις 
αγροδιατροφικές επιχειρήσεις της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑΣ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. 
Τα ακριβή δευτερογενή δεδομένα που θα απαιτηθούν, θα κωδικοποιηθούν, και θα 
ενσωματωθούν (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) σε σχετικό υπόδειγμα συλλογής 
δευτερογενών στοιχείων  που θα ετοιμάσει η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος, 
ως αρμόδιος εταίρος του έργου. 
Τα δευτερογενή δεδομένα θα προκύψουν από σχετικές στατιστικές πηγές σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, από στοιχεία της Eurostat, από τα αρμόδια Υπουργεία και  
διευθύνσεις των περιφερειακών αρχών και της αποκεντρωμένης διοίκησης, αλλά και από 
δημοσιεύσεις, άρθρα, κλαδικές μελέτες και οποιαδήποτε άλλη δευτερογενή πηγή. 
Η συλλογή πρωτογενών  δεδομένων από τις ίδιες 80 (με δυνατότητα απόκλισης +/- 10%)  
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου με έδρα στην ελληνική 
πλευρά της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑΣ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ που θα προσεγγισθούν 
στα πλαίσια της 1ης εργασίας, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με την χρήση κατάλληλου 
ερωτηματολογίου (στην ελληνική γλώσσα) που θα ετοιμάσει η Ελληνική Εταιρεία Logistics 
Βορείου Ελλάδος, ως αρμόδιος εταίρος του έργου. 
Ημερομηνία Υποβολής Παραδοτέου: 15/03/2022,  
Προϋπολογισμός Παραδοτέου: 3.387,10€+ΦΠΑ, 
Παραδοτέο: 3.2.2 Μελέτη επί της Κυκλικής Οικονομίας και των Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. 

Γ) «Επιστημονική υποστήριξη στην Σχεδίαση του Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης» 
Περιγραφή εργασίας 
Η συνδρομή στην ολοκλήρωση της σχεδίασης του υπό ανάπτυξη Κέντρου Επιχειρηματικής 
Υποστήριξης των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων της κοινής διασυνοριακής περιοχής 
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, μέσω της παροχής ανατροφοδότησης επί του αρχικού παραδοτέου 
που θα ετοιμάσει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ως Επικεφαλή Εταίρου του 
έργου. 
Η ανατροφοδότηση αυτή θα έχει την  μορφή κατάθεσης επεξεργασμένων προτάσεων (στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα), κριτικής ανάγνωσης κειμένων, και συμμετοχής (με φυσική ή 
διαδικτυακή παρουσία αναλόγως των εκάστοτε εν ισχύ μέτρων κοινωνικής 
αποστασιοποίησης εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19)  σε συναντήσεις εργασίας-
διαβούλευσης με τους λοιπούς εταίρους του έργου. 
Η συγκεκριμένη ανατροφοδότηση θα αφορά την εξειδίκευση των παρακάτω θεμάτων κατά 
την φάση σχεδίασης του Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης: 
- Την δομή του Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης 
- Τις παρεχόμενες υπηρεσίες  
- Τις ομάδες-στόχου 
- Το Σχέδιο Δράσης  του Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης κατά την διάρκεια αλλά 
και μετά την ολοκλήρωση του έργου  
- Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης 
- Πιθανές πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης 
- Την αξιολόγηση της λειτουργίας του 





 
 
με απώτερο σκοπό την διασφάλιση της αειφόρου λειτουργίας και ανάπτυξης του 
συγκεκριμένου κέντρου. 
Ημερομηνία Υποβολής Παραδοτέου: 30/04/2022,  
Προϋπολογισμός Παραδοτέου:1.451,61€ +ΦΠΑ, 
Παραδοτέο: 3.2.3 Στρατηγική Σχεδίαση 

Δ) «Συλλογή και μεταφόρτωση δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης» 
Περιγραφή εργασίας 
Η συνδρομή στην τμηματική συλλογή και μεταφόρτωση δεδομένων στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα, η οποία θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου και θα υποστηρίζει ηλεκτρονικά 
όλες τις παρεχόμενες από το Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης υπηρεσίες. 
Τα δεδομένα αυτά (στην ελληνική και αγγλική  γλώσσα) θα αφορούν πληροφορίες και 
στοιχεία με σκοπό την συμβουλευτική υποστήριξη των εγγεγραμμένων στην πλατφόρμα 
αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην προσπάθεια τους να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα, να γίνουν πιο ελκυστικές σε επενδυτές, εξωστρεφείς, να μάθουν πώς να 
αναζητούν χρηματοδοτικές ευκαιρίες κ.λ.π. 
Ημερομηνία Υποβολής Παραδοτέου: 31/03/2023 (με τμηματικές παραδόσεις υλικών αρχής 
γενομένης από 30/06/2022) 
Προϋπολογισμός Παραδοτέου:  1.596,77€ +ΦΠΑ, 
Παραδοτέο: 4.2.2 Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποστήριξης 

Ε) «Συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων και καλών πρακτικών για την 
ανάπτυξη στρατηγικών κυκλικής οικονομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» 
Περιγραφή εργασίας 
Συμβολή στην εκπόνηση ενός Οδηγού Εφαρμογής Στρατηγικών Κυκλικής Οικονομίας στις 
Μμε, μέσα από την συλλογή δευτερογενών και πρωτογενών δεδομένων ως προς την χρήση 
καλών πρακτικών κυκλικής οικονομίας από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Τα δευτερογενή δεδομένα θα προκύψουν από σχετικές μελέτες, έρευνες, δημοσιεύσεις, 
άρθρα,  και οποιαδήποτε άλλη δευτερογενή πηγή. 
Η συλλογή πρωτογενών  δεδομένων από περιορισμένο αριθμό αγροδιατροφικών 
επιχειρήσεων με έδρα στην ελληνική πλευρά της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑΣ- 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, στις όποιες έχει ανιχνευτεί από τον ανάδοχο η χρήση καλών πρακτικών 
κυκλικής οικονομίας, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με την χρήση κατάλληλου 
ημιδομημένου ερωτηματολογίου (στην ελληνική γλώσσα) που θα ετοιμαστεί από τον 
ανάδοχο. 
Ημερομηνία Υποβολής Παραδοτέου: 30/09/2022 
Προϋπολογισμός Παραδοτέου: 2.806,45€+ΦΠΑ, 
Παραδοτέο: 4.2.3 Εκπόνηση Οδηγού Εφαρμογής Στρατηγικών Κυκλικής Οικονομίας στις 
Μμε 

ΣΤ) «Επιστημονική υποστήριξη στην υλοποίηση των δράσεων κεφαλαιοποίησης των 
αποτελεσμάτων του έργου» 
Περιγραφή εργασίας 
Η συνδρομή στην σχεδίαση, προετοιμασία, και συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων 
κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, όπως η εκπόνηση του Σχεδίου και της 
Συμφωνίας Κεφαλαιοποίησης, και η διοργάνωση του Εργαστηρίου Κεφαλαιοποίησης. 
Η ανωτέρω συμβολή θα έχει την  μορφή κατάθεσης επεξεργασμένων προτάσεων (στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα), κριτικής ανάγνωσης κειμένων, και συμμετοχής (με φυσική ή 
διαδικτυακή παρουσία αναλόγως των εκάστοτε εν ισχύ μέτρων κοινωνικής 
αποστασιοποίησης εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19)  στο Εργστήριο Κεφαλαιοποίησης. 





 
 
Ημερομηνία Υποβολής Παραδοτέου: 28/02/2023 
Προϋπολογισμός Παραδοτέου: 1.741,94€ + ΦΠΑ 
Παραδοτέο: 5.2.4 Δράσεις Κεφαλαιοποίησης για Αειφορία 

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των 14.467,74€, 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 
Προσφορά μπορούν να υποβάλλουν φυσικά  πρόσωπα (επιτηδευματίες) ή νομικά πρόσωπα, 
συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες ή ενώσεις εταιρειών που ασκούν συναφή δραστηριότητα με το 
υπό ανάθεση έργο. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την οικονομική τους προσφορά 
στην διεύθυνση siomadis@imegsevee.gr ως τις 20/12/2021 σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα:  

Περιγραφή 
Αξία χωρίς ΦΠΑ 

(€) 
ΦΠΑ (€) 

Συνολική αξία με 
ΦΠΑ (€) 

Εργασία A    

Εργασία Β    

Εργασία Γ    

Εργασία Δ    

Εργασία Ε    

Εργασία ΣΤ    

Σύνολο    

Σημειώνεται ότι οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή (καθαρή αξία) κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του 
έργου. Η πληρωμή του αναδόχου που θα επιλεγεί θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση 
και παραλαβή της κάθε εργασίας.  
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε διάστημα που θα 
οριστεί από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην κοινοποίηση σε αυτόν της ανάθεσης, να υπογράψει τη 
σχετική σύμβαση, υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά σε ισχύ: 

o Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ 
o Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή Υπεύθυνη Δήλωση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει 

νομική υποχρέωση του υποψηφίου αναδόχου για εγγραφή στο ΓΕΜΗ 
o Φορολογική Ενημερότητα 
o Ασφαλιστική Ενημερότητα 

 
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ  

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Η ανακοίνωση της ανάθεσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
στην διεύθυνση από την οποία ο υποψήφιος απέστειλε την οικονομική προσφορά.  
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ορίζεται από την υπογραφής της  σύμβασης 
μέχρι 31/03/2023. Παράταση της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως και κατόπιν συμφωνίας 
των δύο συμβαλλόμενων μερών. Επισημαίνεται ότι η παράταση του χρόνου παράδοσης του 
έργου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδόχου. 

mailto:siomadis@imegsevee.gr




 
 
Επιπλέον πληροφορίες - διευκρινήσεις παρέχονται τις εργάσιμες μέρες (Δευτέρα – 
Παρασκευή) και ώρες 10.00 – 15.00, στο τηλέφωνο 2310545967 (Βασίλης Σιωμάδης). 

Τέλος, για την πληρέστερη σας ενημέρωση μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
έργου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://agrofficiency.eu/ 
 
 

Για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
 
 
 

  
Παναγιώτης Ράπτης 

 Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
 

 

https://agrofficiency.eu/



