
 
 

 
 

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ -  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Ταχ. Δ/νση:  Κυδωνίας 29, Ταχ. Κώδικας: 73135 
Πληροφορίες: Μ.Μπατάκη  
Τηλέφωνο: 28213 41641,  Fax: 28210 93300 
e-mail: mbataki@chania.gr  , url:  www.chania.gr 

 
  
 
                    
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

 
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  ΜΕ  ΘΕΜΑ  :  
«ΝΕΑΝΙΚΗ  Κ ΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑ» 

 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕ4 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ – 

YOUTH IN ACTION : Youth award innovative enterprises in the urban development » 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
 
 
1. ΣΚΟΠΟΣ  
 
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
 
3. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  
 
5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 
7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
 



 
 

 
 

2

1. ΣΚΟΠΟΣ 
 

Ο Δήμος Χανίων συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα Νεολαία σε δράση  - YOUTH IN 
ACTION : Youth award innovative enterprises in the urban development».  Στο εταιρικό 
σχήμα συμμετέχουν ο Δήμος  Enna της Σικελίας ως επικεφαλής, ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
“Innova Civitas” της  Enna, ο Δήμος Vojnik της Σλοβενίας, το Τοπικό Συμβούλιο του Gharb 
της Μάλτας και ο Δήμος Χανίων.   
Η υπηρεσία της προκήρυξης αφορά στη διοργάνωση σεμιναρίου στα πλαίσια του 
προγράμματος «και συγκεκριμένα στα πλαίσια του ΠΕ4 «Εκπαίδευση και Δικτύωση».  Αφορά 
νέους 25-40 ετών οι οποίοι θα κληθούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης με 
θέμα τη νεανική καινοτομική επιχειρηματικότητα και στη συνέχεια να συντάξουν πρόταση 
δημιουργίας καινοτόμου επιχείρησης.  Μετά το τέλος του προγράμματος κατάρτισης, η 
πρόταση που θα επιλεγεί ως καλύτερη θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό για το «Ευρωπαϊκό 
Βραβείο για τη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία». 
 
 
 
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
Η υπηρεσία  θα ανατεθεί με διαδικασία απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, με 
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
συλλογής προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα: 
 Στις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, 
 Στις διατάξεις του αρ.2 παρ.12 και παρ.13 του Ν.2286/95, «Προμήθειες του Δημοσίου 

Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 
 Στις διατάξεις του Ν. 3463/06 ΦΕΚ 14/Α/2006, (ΔΚΚ), όπως ισχύει  
 Την υπ’αριθμ. 33/17-01-2013 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων 

και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 
 Στην παρ 13 του άρθρου 20 του Ν 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) περί : 

«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

 Στο άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄)  «Δημόσιο Λογιστικό – Έλεγχος Δαπανών 
κλπ. διατάξεις» 

 Στην υπ' αρ.35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291/11.8.10 Β') Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με 
την οποία τροποποιούνται τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ.1 του Ν2362/1995 

 Στο υπ΄ αρ. 21437/5.5.2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

και σε συνέχεια:  
 Της  υπ’αριθμ. 1061/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗ5-3ΒΧ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Χανίων  με θέμα την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, 5.000,00 Ευρώ εις 
βάρος του ΚΑ. 15-6474.005 προϋπολογισμού έτους 2013. 

 Της υπ’αριθμ. A-1818/2013 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης, 5.000,00 Ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 15-6474.005 προϋπολογισμού έτους 2013.   

 Του με αρ.πρωτ. 79781/17-9-2013 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του 
προγράμματος  

 Της με αρ.πρωτ.80724/19-9-2013 Σύμβασης χρηματοδότησης  
 Της 519/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων περί έγκρισης υλοποίησης του 

προγράμματος «Νεολαία σε δράση»   
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3. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται 
σε υπηρεσίες συναφείς με αυτές που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. Ο κάθε 
ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει, με την υποβολή της προσφοράς του 
σφραγισμένο φάκελο,  ο οποίος θα αναγράφει: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
«Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και 
θα  περιλαμβάνει: 

1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο  επαγγελματικό επιμελητήριο, με το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή και το ειδικό επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης από αρμόδια 
Δημόσια Αρχή 

2. Βεβαιώσεις  ή άλλα παραστατικά που να αποδεικνύουν την εμπειρία στην τεχνική 
υποστήριξη φορέων του δημοσίου και διοργάνωσης/υλοποίησης προγραμμάτων 
κατάρτισης στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων  

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι  ο προσφέρων 
έλαβε γνώση των συνθηκών που αφορούν την υπόψη υπηρεσία, έχει εκτιμήσει όλα 
τα τυχόν προβλήματα αυτής και ότι αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των 
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της περιγραφής της υπηρεσίας  και της 
οικονομικής του  προσφοράς.  Η υπεύθυνη  δήλωση υποβάλλεται από 
ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα (ελεύθερους επαγγελματίες ή επιτηδευματίες), ενώ 
αν πρόκειται για νομικά  πρόσωπα: α) από ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές 
Ο.Ε. και Ε.Ε., ή β) από διαχειριστές Ε.Π.Ε., ή  γ) από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο Α.Ε. ανάλογα με την νομική μορφή του συμμετέχοντος νομικού 
προσώπου. 

4. Συμπληρωμένο το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  
 
 
4.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 
 Το πρόγραμμα που παρατίθεται παρακάτω είναι ενδεικτικό.  Διαρθρώνεται σε 4 βασικές 
ενότητες: 

1. Η εθνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα στον τομέα της νεανικής καινοτομικής 
επιχειρηματικότητας 

2. Εισαγωγή σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων 
3. Πληροφόρηση – κατευθυντήριες γραμμές για τη σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων 
4. Συγγραφή επιχειρησιακών σχεδίων με τη βοήθεια των εισηγητών  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να εισηγηθούν και να υλοποιήσουν άλλες προτάσεις, με την 
προϋπόθεση ότι θα κινηθούν στους παραπάνω άξονες και θα παρέχουν σφαιρική 
πληροφόρηση στον τομέα της νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας  καθώς και ότι θα 
υπάρξει επαρκής χρόνος για τη σύνταξη επιχειρηματικής πρότασης από τους συμμετέχοντες.   
 
 
1η ΗΜΈΡΑ: 

 Τι είναι καινοτομία  - Εργαλεία χρηματοδότησης και μηχανισμοί υποστήριξης 
 (ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΤΕΑΝ, ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός νόμος κλπ) 
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 Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πραγματικότητας στον τομέα των νεοφυών 
επιχειρήσεων – προγράμματα/καλές πρακτικές 

 Παρουσίαση της Ελληνικής Πραγματικότητας στον τομέα της νεανικής, γυναικείας 
και ειδικών ομάδων επιχειρηματικότητας  - προγράμματα/πρωτοβουλίες 
υποστήριξης (π.χ. μαζί στην εκκίνηση – ΣΕΒ) 

 Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία – Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  
 Δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητα - αρχές αντιμετώπισης της οικονομικής 

κρίσης : Παρουσίαση επιτυχημένων επιχειρήσεων (success stories)   
 Παρουσίαση μονάδων/εργαστηρίων καινοτομίας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  
 

2η ΗΜΕΡΑ 
 Αρχές marketing  
 Έρευνα αγοράς, καινοτομία και τιμολόγηση 
 Branding, franchising, εξαγωγές 
 Αρχές επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 
 Προβολή και προώθηση, εκθέσεις, social media, 
 Ηλεκτρονικό εμπόριο  
 Από την ιδέα στην πράξη:  Πρακτικά θέματα επιχειρηματικότητας, Ίδρυση 

προσωπικών εταιριών – νομικά και φορολογικά θέματα 
 

3η ΗΜΕΡΑ 
 Βασικές αρχές Επιχειρηματικού Προγραμματισμού και κατάρτισης επιχειρηματικών 

σχεδίων 
 Επιχειρηματικό σχέδιο επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης και του εμπορίου 
 Επιχειρηματικό σχέδιο επιχειρήσεων στον τομέα του περιβάλλοντος, της 

ανακύκλωσης και της πράσινης ενέργειας 
 Επιχειρηματικό σχέδιο επιχειρήσεων στον τομέα των αγροτικών και 

αγροτουριστικών επιχειρήσεων 
 

4η ΗΜΕΡΑ 
 Επιχειρηματικό σχέδιο επιχειρήσεων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών (υγείας, 

αθλητισμού κλπ)  
 Επιχειρηματικό σχέδιο επιχειρήσεων του πολιτισμού και της υψηλής τεχνολογίας 
 Συγγραφή προτάσεων επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες  
 

5η ΗΜΕΡΑ 
 Συγγραφή προτάσεων επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες 

(συνέχεια)  
 Παρουσίαση προτάσεων 

 
 
 
5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος και ειδικότερα την οργάνωση 
σεμιναρίου με θέμα: Νεανική Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, στο οποίο θα συμμετέχουν  
έως 30 άτομα.   Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα Χανιά, το αργότερο έως το τέλος του 2013, 
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με πιθανότητα αλλαγής της ημερομηνίας κατά μία εβδομάδα μετά από έγκριση του 
επικεφαλής εταίρου.  
 
Στο κατ’ αποκοπήν  ποσό της ανάθεσης συμπεριλαμβάνονται όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες 
προετοιμασίας και διεξαγωγής  του σεμιναρίου. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατ’ ελάχιστον 
περιλαμβάνουν: 

 την διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος σε συνεργασία με το Δήμο 
Χανίων 

 την επιλογή των εισηγητών για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση των σχετικών 
θεμάτων με βάση τις απαιτήσεις του προγράμματος και σε συνεργασία με το Δήμο 
Χανίων, 

 την αμοιβή των εισηγητών  
 τη μετακίνηση (εισητήρια-μεταφορικά έξοδα) και τη φιλοξενία (γεύματα-δείπνα) των 

εισηγητών.   
 τη διάθεση κατάλληλου χώρου και όλων των σχετικών παροχών (διαμόρφωση, 

φωτισμός, θέρμανση, καθαριότητα)   
 τη διάθεση εποπτικού υλικού και μέσων (Η/Υ, video projector, οθόνη και αναγκαίο 

λογισμικό) 
 τη διάθεση γραφικής ύλης (μπλοκ σημειώσεων και στυλό) καθώς και  έντυπου και 

ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με το 
Δήμο Χανίων 

 τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου καθώς και 
λήψη φωτογραφιών καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου 

 το catering κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου (3 coffee breaks ημερησίως) 
 τη χορήγηση έντυπης βεβαίωσης παρακολούθησης σύμφωνα με τα πρότυπα 

έγγραφα που θα δοθούν από την Υπηρεσία  
 το σχεδιασμό και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης κατά τη λήξη του σεμιναρίου. 

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί από εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι 
στο Εισαγωγικό ή στο Πιστοποιημένο Μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ).  Για όλους τους 
εκπαιδευτές θα προσκομιστούν: Πτυχία, Βιογραφικά σημειώματα, Πιστοποιητικό ΕΟΠΠΕΠ.  
 
 
 
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να:  
 εκτελέσει τις προαναφερόμενες εργασίες εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού με το Δήμο Χανίων 
 διαθέσει στελέχη με εμπειρία σε παρόμοιο  αντικείμενο με αυτό της παρούσας 

πρόσκλησης, τα οποία θα οριστούν ως υπεύθυνα έναντι του φορέα, για το σύνολο των 
παραπάνω υπηρεσιών 

 διαθέσει τον εξοπλισμό,  ο οποίος είναι απαραίτητος για την εκτέλεση τον 
προαναφερόμενων εργασιών 

 να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία του φορέα, με τους εταίρους του 
προγράμματος και με κάθε άλλο αρμόδιο φορέα ή αρχή, με τον τρόπο που θα του 
υποδείξει η αρμόδια διεύθυνση του φορέα 

 να παρέχει στον φορέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία, σχετικά με το αντικείμενο 
της υπηρεσίας κατόπιν σχετικού του αιτήματος 
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 να παραδώσει στον φορέα όλα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο, 
εισήγηση ή αρχείο σχετικό με το αντικείμενο της παρούσης, που θα αποκτηθούν ή θα 
αναπτυχθούν με δαπάνες του φορέα. Σε περίπτωση αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύει την παράδοση τους με έγγραφη τεκμηρίωση και 
οδηγίες για τη διαχείριση τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του φορέα, ο 
οποίος μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα 

 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, ως 
εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε αλλά πρόσωπα (πλην των 
υπάλληλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της 
σύμβασης), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του φορέα.  

 Ο Δήμος Χανίων δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία, που μπορεί να 
επέλθει στον εξοπλισμό  ή τις εγκαταστάσεις του αναδόχου κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής όπως αυτές 
απορρέουν από σχετικούς Κανονισμούς, και τα σχετικά εφαρμοστικά έγγραφα και 
ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν στις υποχρεώσεις δημοσιότητας και προβολής των 
χρηματοδοτούμενων έργων.  

 
 
7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 50% από πόρους της Ε.Ε. και κατά 50% από ίδιους 
πόρους του Δήμου Χανίων.  
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€)  

1 Διοργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίου με θέμα 
«Νεανική Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 

4.065,00 

ΦΠΑ 23% 935,00 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 5.000,00 

 
 
 
 
 

Χανιά, Νοέμβριος 2013 
 

Συντάχθηκε 
 
 
 
 

Μαργαρίτα Μπατάκη 
Αρχιτέκτονας Μηχ/κός 

Θεωρήθηκε 
 

Ο Δ/ντης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 
Πληροφορικής 

 
 

Μιχαήλ Χατζηκυριάκος 
Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης 

 


