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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «∆ΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΚΩ∆. ΟΠΣ 5002343) 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

1. Το αντικείµενο του έργου αφορά στην οργάνωση συστήµατος υλοποίησης της ∆ιεθνούς Έκθεσης 

Βιβλίου Θεσσαλονίκης (∆ΕΒΘ) και στην παροχή υπηρεσιών συµβούλου κατά την πρώτη εφαρµογή 

του, και συγκεκριµένα κατά την προετοιµασία και υλοποίηση της 14
ης

 ∆ΕΒΘ και κατά την 

προετοιµασία της 15
ης

 ∆ΕΒΘ. 

2. Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα αρχίσει µε την υπογραφή της σύµβασης και θα διαρκέσει 

έως τις 30.4.2018. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιµέρους εργασία που 

εµπίπτει στις υποχρεώσεις του, είτε να ενηµερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες 

που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση της Πράξης. 

3. Τα καθήκοντα του Αναδόχου περιλαµβάνουν τις ακόλουθες Ενότητες Εργασιών: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι. Υποστήριξη του ΕΙΠ  κατά την εξειδίκευση του σχεδιασµού της 

∆ΕΒΘ 

Ι.1. Ανάλυση των όρων της χρηµατοδότησης. 
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Ι.2. Υποστήριξη προς το ΕΙΠ κατά την εξειδίκευση του σχεδιασµού της ∆ΕΒΘ: 

- υποστήριξη στην εξειδίκευση της περιγραφής του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 

και στον προγραµµατισµό των απαιτούµενων διαδικασιών, 

- σύνταξη της τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου µε Ίδια Μέσα 

(ανάλυση των επιµέρους εργασιών και παραδοτέων – σύνταξη αναλυτικού 

χρονοδιαγράµµατος και προϋπολογισµού - εξασφάλιση των αναγκαίων διοικητικών 

αποφάσεων, κλπ.). 

Ι.3. Εντοπισµός ενδεχόµενων κινδύνων / προβληµάτων που µπορεί να ανασχέσουν την οµαλή 

υλοποίηση του προγραµµατισµένου έργου και διαµόρφωση πλαισίου προτάσεων για την 

αντιµετώπισή τους. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ IΙ. Υποστήριξη για τη σύναψη των συµβάσεων που απαιτούνται για την 

υλοποίηση της ∆ΕΒΘ 

ΙΙ.1.  Υποστήριξη κατά τη διαδικασία προετοιµασίας των διαγωνισµών που θα διενεργηθούν για την 

υλοποίηση της ∆ΕΒΘ µέχρι και την υπογραφή των αντίστοιχων συµβάσεων. Η υποστήριξη 

περιλαµβάνει: 

- Τη σύνταξη τευχών δηµοπράτησης και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς 

και την υποστήριξη στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών. 

- Όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διαδικασία δηµοσίευσης και 

διενέργειας των διαγωνισµών και λοιπών διαδικασιών ανάθεσης των συµβάσεων (λήψη 

προεγκρίσεων, ενέργειες δηµοσιότητας, υποστήριξη για τη χρήση του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)). ∆ιευκρινίζεται ότι η 

τεχνική υποστήριξη από το σύµβουλο δεν σχετίζεται µε τις εργασίες των Επιτροπών 

∆ιαγωνισµού. Επίσης, δεν συµπεριλαµβάνεται εξειδικευµένη νοµική υποστήριξη που 

τυχόν θα απαιτηθεί σε περίπτωση προσφυγών ή ενστάσεων. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙΙ. Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της Πράξης 

ΙΙΙ.1. Υποστήριξη του ΕΙΠ στις υποχρεώσεις του έναντι της ∆ιαχειριστικής Αρχής: υποβολή δελτίων 

δήλωσης δαπανών, τεχνικών δελτίων υποέργων, τροποποιήσεων τεχνικών δελτίων πράξης και 

υποέργων, κλπ. 

ΙΙΙ.2. Υποστήριξη του ΕΙΠ στην ορθή παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των 

συµβάσεων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, έως και την οριστική παραλαβή τους. 

ΙΙΙ.3  Υποστήριξη του Φορέα για την καταχώρηση στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). 
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ΙΙΙ.4. Υποστήριξη στην οργάνωση και τήρηση των αρχείων της Πράξης. 

ΙΙΙ.5. Παροχή συµβουλών επί όλων εν γένει των συναφών µε το έργο θεµάτων που ανακύπτουν κατά 

τη διάρκεια της σύµβασης και συνεχής και λεπτοµερής ενηµέρωση του Εργοδότη σχετικά µε την 

πρόοδο του Έργου. 

ΙΙΙ.6. Υποστήριξη µε επιτόπια παρουσία κατά τη διενέργεια επαληθεύσεων και ελέγχων από τις αρχές 

του Προγράµµατος. 

 

4. Τα Παραδοτέα του Αναδόχου περιλαµβάνουν: 

- Σχέδιο τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα 

- Σχέδια προσκλήσεων για την πρόσληψη προσωπικού και συνεργατών 

- Σχέδια συµβάσεων µε το προσωπικό και τους συνεργάτες 

- Σχέδια Τευχών ∆ηµοπράτησης διαγωνισµών (συνοπτικών, τακτικού) 

-     Σχέδια συµβάσεων διαγωνισµών   

Επίσης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει τέσσερις περιοδικές εκθέσεις, µε αναφορά στις υπηρεσίες που έχουν 

παρασχεθεί και στην τεκµηρίωσή τους, στις ακόλουθες ηµεροµηνίες: την 28.4.2017, την 31.8.2017,  

την 29.12.2017 και την 30.4.2018. 

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Βασικό κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης αποτελεί η τεκµηριωµένη πρόσφατη εµπειρία του 

Συµβούλου και της προτεινόµενης Οµάδας Έργου στην υποστήριξη της χρηµατοδότησης και της 

διοργάνωσης µεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων διεθνούς εµβέλειας, στην υποστήριξη της διενέργειας 

διαγωνισµών για τη διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων και στην εκτέλεση υποέργων µε ίδια µέσα, 

επίσης για τον ίδιο σκοπό, στο πλαίσιο προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, καθώς και η δυνατότητα του Συµβούλου να υποστηρίξει άµεσα το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού 

για την υλοποίηση της Πράξης. 

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η αµοιβή του Συµβούλου θα ανέλθει σε 19.000 € πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς 


