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Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας 

& Στερεάς Ελλάδος  

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 4 - Βόλος 

Ταχ. Κώδικας: 38221 

Πληροφορίες: κα Βαϊνά Στέλλα 

Τηλέφωνο: 2421029407-8 

Fax : 2421026394 

Email: info@sbtse.gr 

  
 
  

Βόλος, 24/3/2022 
 Α.Π.: 136 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την Υποβολή Προσφορών στα πλαίσια ανάθεσης του έργου: «Εξωτερική 
Αξιολόγηση της Πράξης»  

της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με κωδ. ΟΠΣ 5002955 

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία,  του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα  

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 

Έχοντας υπόψη: 

• Το ισχύον καταστατικό του Συνδέσμου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & 

Στερεάς Ελλάδος» (ΣΒΘΣΕ), με γενικό αριθμό καταχώρησης στο Πρωτοδικείο Βόλου 1344/12-8-1966 

• Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2014–2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

• Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3384/936/Α2/27.06.2016 (α/α ΟΠΣ 1511 και κωδικό 024) πρόσκληση για την 

υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020», με τίτλο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα για τους άξονες προτεραιότητας 02 και 02Σ και την υπ΄αριθμ. 

5975/1802/17-10-2016 τροποποίησή της. 

• Την με Α. Π. 6049/828/Α3/16-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΟ1Σ465307-ΜΚΠ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με 

τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» και MIS:5002955 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020» 

• Την με Α.Π. 5/07-05-2018 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (4) «Συντονισμός, 

Διαχείριση και Υλοποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου-Εκπαιδευτικά Επιδόματα 

Ωφελουμένων» της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με MIS:5002955 και τις ανάγκες 

απρόσκοπτης υλοποίησης της πράξης με πρόσθετη συνδρομή φυσικών προσώπων (έκτακτο 

προσωπικό) 

• Την  με Α.Π. 5251/Β3 1126/28-8-2018 (ΑΔΑ: 608Ν465ΧΙ8-ΚΨΣ) Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης 

με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ», με MIS:5002955 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020»  

• Την με Α.Π. 3362/Β3/776- 22-06-2020 (ΑΔΑ:ΩΜ6Ζ46ΜΤΛΡ-ΙΗ3) 2η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο 

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ», με MIS:5002955 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 

Καινοτομία 2014-2020»  

• Την με Α.Π. 76/14-06-2021  2η Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (4) 

«Συντονισμός, Διαχείριση και Υλοποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου-Εκπαιδευτικά 

Επιδόματα Ωφελουμένων» της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με MIS:5002955 και τις ανάγκες 

απρόσκοπτης υλοποίησης της πράξης με πρόσθετη συνδρομή φυσικών προσώπων (έκτακτο 

προσωπικό) 

• Την με Α.Π. 106/19-10-2021  3η Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (4) 

«Συντονισμός, Διαχείριση και Υλοποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου-Εκπαιδευτικά 

Επιδόματα Ωφελουμένων» της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με MIS:5002955 και τις ανάγκες 
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απρόσκοπτης υλοποίησης της πράξης με πρόσθετη συνδρομή φυσικών προσώπων (έκτακτο 

προσωπικό) 

• Την υπ. αριθμ. 663 απόφαση της από 21/03/2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΣΒΘΣΕ για την έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προσφορών για 

την παροχή υπηρεσίας: «Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης» 

• Την με Α.Π. 6304/ 01-12-2021 (68ΔΣ46ΜΤΛΡ-ΨΣΕ) 3η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ», με MIS:5002955 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-

2020»  

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας: «Εξωτερική Αξιολόγηση 

της Πράξης». 

Θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δια της υποβολής προσφορών, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Ο μέγιστος προϋπολογισμός της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 9.800,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποδεχθούν τις τεχνικές και οικονομικές προδιαγραφές της 

πρόσκλησης. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι: 

 - Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην 

οποία συμμετέχουν,  η οποία θα φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της πρόσκλησης και στην οποία θα 

δηλώνουν τα εξής:  

α) αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
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β) δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016. 

γ) η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του αντικειμένου εργασιών του Π.Ε. 7 

«Ανάθεση, διαχείριση έργου εξωτερικής αξιολόγησης πράξης» της πρόσκλησης (όπως περιγράφεται στην 

ενότητα  Β),  των οποίων έλαβαν πλήρη γνώση  και τις οποίες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

δ) οι προσφορές τους ισχύουν για 60 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών 

ε) Τον νόμιμο εκπρόσωπό τους 

 - Οικονομική προσφορά η οποία θα είναι ενιαία, με το τελικό ποσό της προσφοράς (που θα 

περιλαμβάνει ΦΠΑ και τυχόν άλλες κρατήσεις) και θα αναφέρεται στο σύνολο των απαραίτητων 

εργασιών όπως προδιαγράφονται. 

 Οι ενδιαφερόμενοι- νομικά πρόσωπα είτε ατομικές επιχειρήσεις- που διαθέτουν τις 

προϋποθέσεις και την απαραίτητη τεχνογνωσία, όπως αποδεικνύεται  από κατάλληλα επισυναπτόμενα 

συμπληρωματικά έγγραφα στην προσφορά τους, θα πρέπει να υποβάλουν την συνολική τους προσφορά 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» MIS:5002955», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά, την ως άνω 

Υπεύθυνη Δήλωση, καθώς και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας (συμβάσεις 

αντίστοιχων έργων, αποδεικτικά εμπειρίας αξιολόγησης έργων κατάρτισης και πιστοποίησης, 

αποδεικτικά εμπειρίας υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων κατάρτισης και πιστοποίησης, λοιπά 

στοιχεία τεκμηρίωσης), στην παρακάτω αναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση. 
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Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ  

Η Πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με φορέα υλοποίησης τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς 

Ελλάδος, αφορά τον τομέα των ΥΛΙΚΩΝ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.  Αντικείμενο είναι η κατάρτιση-πιστοποίηση 

1.000 ωφελούμενων / εργαζομένων  στα ακόλουθα 3 εκπαιδευτικά αντικείμενα:  

• «Ειδικός Εγκαταστάσεων Βιομηχανίας Παραγωγής Τσιμέντου» 

• «Ειδικός Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου στη Βιομηχανία Παραγωγής 

Τσιμέντου» 

• «Στέλεχος Υποστήριξης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Βιομηχανία Παραγωγής Τσιμέντου» 

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις 

πιστοποίησης των γνώσεων / δεξιοτήτων που απέκτησαν. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από 

διαπιστευμένο φορέα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024. 

Η πράξη έχει διάρκεια έως τον 7ο/2022 και αποτελείται από 5 Υποέργα (1,2,3,5) που περιλαμβάνουν τις 

δράσεις κατάρτισης- πιστοποίησης και υλοποιούνται μέσω Αναδόχου ο οποίος έχει επιλεγεί.   

Το Υποέργο 4 της Αυτεπιστασίας έχει οριζόντιο χαρακτήρα δεδομένου ότι αφορά στη διαχείριση, 

παρακολούθηση, αξιολόγηση & δημοσιότητα της πράξης και  περιλαμβάνει επτά (7) Πακέτα Εργασίας 

(ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7).  

Η πράξη δύναται να παραταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς κάποια τροποποίηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 

Με την παρούσα πρόσκληση θα επιλεγεί ο Εξωτερικός Αξιολογητής, ο οποίος θα διενεργήσει την 

Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με κωδ. ΟΠΣ: 5002955» που υλοποιεί ο 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος ΣΒΘΣΕ. 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ εντάσσεται στο ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 «Ανάθεση, διαχείριση έργου εξωτερικής αξιολόγησης 

πράξης», της Αυτεπιστασίας, που έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση της Πράξης και των συνιστωσών 

της (Υποέργα 1,2,3,5 και επιμέρους παραδοτέων Υποέργου 4).  

Το έργο Αξιολόγηση της Πράξης, στο μεγαλύτερο μέρος του θα είναι ex post, ενώ περιλαμβάνει και 

επιτόπιες διαδικασίες αξιολόγησης και συγκέντρωσης στοιχείων (όπου απαιτείται). Η συγκεκριμένη 

παροχή υπηρεσίας (Εξωτερική Αξιολόγηση) έχει σκοπό να αξιολογήσει τελικά προϊόντα και διαδικασίες 

σχετικά με το Υποέργο 4 της διαχείρισης, καθώς και τα αποτελέσματα των δράσεων της Κατάρτισης και 

Πιστοποίησης (Υποέργα 1,2,3,5), στα πλαίσια της συνολικής Πράξης. 

Μεταξύ των στόχων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της αξιολόγησης θα είναι επίσης και ο 

εντοπισμός δυνατών και αδύνατων σημείων των διαδικασιών, η αξιολόγηση αυτών, η υπόδειξη τυχόν 

βελτιωτικών κινήσεων σε σχέση με τις ακολουθούμενες διαδικασίες, καθώς και η ποιοτική αποτίμηση 

του συνόλου της Πράξης και των παραδοτέων των Υποέργων 1,2,3 & 5. 

Για τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθεί υπόψη : 

➢ Η σχέση και αλληλεπίδραση των επιμέρους ενεργειών των Υποέργων 

➢ Η διαχείριση των Υποέργων όπως προβλέπεται από το πλαίσιο της Πρόσκλησης και της 

Νομοθεσίας, καθώς και από τους στόχους που έχουν τεθεί  

➢  Η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων  

➢ Τα στοιχεία χρονοδιαγράμματος  

➢ Οι διαδικασίες οργάνωσης και διοίκησης της Ομάδας Έργου  

➢ Τα μέσα και διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης της πορείας του Έργου και των 

Υποέργων, όπως αυτά προβλέπονται.  
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➢ Τα αποτελέσματα υλοποίησης δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης. 

➢ Η λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων.  

Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω συγκέντρωσης των απαιτούμενων δεδομένων και θα καταλήξει στην 

εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση της Πράξης 

και το βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί πάντα σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΑΥΙΜ και θα έχει 

τη μορφή τελικής μελέτης/έκθεσης. 

Το τελικό παραδοτέο θα περιλαμβάνει, σε σχέση και με τα προηγούμενα: 

I. Αξιολόγηση πράξης και ενεργειών αυτεπιστασίας 

• Αξιολόγηση συστήματος διαχείρισης και διαδικασιών υλοποίησης, Πλαίσιο υλοποίησης  

• Σκοπιμότητα πράξης, στόχοι και αποτελέσματα φυσικού αντικειμένου σε επίπεδο 

παραδοτέων 

• Αξιολόγηση διαδικασιών παρακολούθησης και παραλαβής 

II. Αξιολόγηση Υποέργων κατάρτισης και πιστοποίησης 

• Αξιολόγηση διαδικασιών ανάθεσης σύμβασης 

• Αξιολόγηση σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης 

• Αξιολόγηση επίτευξης στόχων και δεικτών 

Για την υλοποίηση του έργου, θα απαιτηθεί το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό και άλλα στοιχεία, τα 

οποία κατά περίπτωση θα παρασχεθούν με ευθύνη του Δικαιούχου φορέα από τον ίδιο και από τον 

Ανάδοχο. Στην περίπτωση των Υποέργων Κατάρτισης και Πιστοποίησης (1,2,3,5) οι διαδικασίες 

αξιολόγησης θα πρέπει δειγματοληπτικά να καλύπτουν ικανοποιητικό ποσοστό του συνόλου των 

υλοποιηθέντων προγραμμάτων, σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης που θα προταθεί από τον 

υποψήφιο Εξωτερικό Αξιολογητή. 

Ο Εξωτερικός Αξιολογητής μπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες του στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, 

στην έδρα του αλλά και σε όποιον άλλο χώρο απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου. Σε περίπτωση που 

απαιτηθεί μετακίνηση, τα έξοδα επιβαρύνουν τον Εξωτερικό Αξιολογητή. 
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Γ. Προσωπικά Δεδομένα 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται να χρησιμοποιεί κάθε Εμπιστευτική Πληροφορία του άλλου 

μέρους μόνο για σκοπούς σχετικούς με την μεταξύ τους συνεργασία, κατά τα ως άνω αναφερόμενα. 

Οι συμβαλλόμενοι ενδέχεται, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, να ανταλλάξουν μεταξύ τους 

(ευαίσθητα ή/και μη) προσωπικά στοιχεία υπαλλήλων ή συνεργατών ή ωφελουμένων πράξης, όταν αυτά 

ζητηθούν και εφόσον κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση των συμφωνηθεισών υπηρεσιών. Η 

επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τους συμβαλλομένους θα γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος «περί 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».  

Κατά τη λύση του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο, κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να επιστρέψει 

στο άλλο όλες τις έγγραφες πληροφορίες, σχέδια, προδιαγραφές και άλλα έγγραφα, καθώς και όλα τα 

αντίγραφα αυτών που περιλαμβάνουν τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες. 

Τα οριζόμενα θα παραμείνουν σε ισχύ και μετά την για οποιοδήποτε λόγο λήξη / λύση του παρόντος. 

 

 

Δ. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης, ισχύει έως τη λήξη της πράξης (17/6/2022) και σε περίπτωση παράτασης, έως 

και τη λήξη αυτής, χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής και χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων 

για τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Σε κάθε περίπτωση, η λήξη της 

σύμβασης θα συνδέεται με την ολοκλήρωση του έργου και την τελική παραλαβή των αντίστοιχων 

παραδοτέων. Οι συνολικές αμοιβές του Εξωτερικού Συνεργάτη για την υλοποίηση του αντικειμένου που 

θα του ανατεθεί συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ καθώς και όλες τις λοιπές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις 

(ενδεικτικά: ειδικά ή γενικά έξοδα καθώς και  πάσης φύσεως δαπάνες απαραίτητες για την ολοκλήρωση 

της σύμβασης, καθώς και κρατήσεις ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΕΠΠ κ.λπ.). Οι δαπάνες μετακινήσεων που τυχόν 

απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου της σύμβασης, βαρύνουν τον Εξωτερικό Αξιολογητή. 
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Η αμοιβή του Εξωτερικού Αξιολογητή μπορεί να πραγματοποιείται τμηματικά και πάντα σύμφωνα με τις 

χρηματορροές, και εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου και η Επιτροπή Παραλαβής και 

Ποιότητας, παραλάβει και εγκρίνει αντίστοιχες υποβληθείσες εκθέσεις και παραδοτέα.  

Κατά την πληρωμή του o Εξωτερικός Αξιολογητής θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει φορολογική 

και ασφαλιστική ενημερότητα. 

 

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές θα πρέπει να παραληφθούν από τον Σύνδεσμο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο: 

info@sbtse.gr  το αργότερο μέχρι την 8η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59. 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Αναθέτουσας Αρχής 

www.sbtse.gr και θα παραμείνει αναρτημένη μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφορών. 

Η αρμόδια επιτροπή του Συνδέσμου έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους τυχόν 

συμπληρωματικές πληροφορίες και πρόσθετα στοιχεία. 

Ο Σύνδεσμος, στα πλαίσια της Πρόσκλησης, δεν δεσμεύεται από την υποβολή των υποβληθεισών  

προσφορών, εφόσον, κατά την κρίση του, δεν αποδεικνύονται τα απαραίτητα τεκμήρια ικανότητας 

υλοποίησης του έργου. 

Ο τελικός ανάδοχος θα ειδοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εντός τριών (3) 

ημερών, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς 

Ελλάδος. (Αρμόδιο Πρόσωπο: Βαϊνά Στέλλα, Τηλ. 2421028111, e-mail: info@sbtse.gr) 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΒΘΣΕ 

 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΑΓΛΑΡΙΔΗ
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