
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο  
«Πιλοτική δράση στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο ADRIATinn» στο πλαίσιο της Πράξης 

«An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the 
Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and Technological Capacity of SMEs» 

που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA ADRIATIC 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
Μέχρι την 21.7.2016 έχουν υποβληθεί οι ακόλουθες ερωτήσεις ή διευκρινήσεις οι οποίες παρατίθενται με 

τις αντίστοιχες απαντήσεις: 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1) Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε αντίγραφο της εγκεκριμένης Αίτησης Συμμετοχής (Application Form) 
του έργου με το ακρωνύμιο «ADRIATinn»  στο πλαίσιο της Προκήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) 
Διαγωνισμού Αρ. ΔΕ:17/16.6.2016, ΔΣ: 16.6.2016, Aρ. Διακήρυξης: 03-15.  
 

2) 2.1. Σχετικά με τον διαγωνισμό με αρ. διακήρυξης 03-15 θα θέλαμε να μας ενημερώσετε ποιος είναι ο 
εκτιμώμενος αριθμός επιχειρήσεων για τις οποίες θα γίνει η καθοδήγηση. 2.2. Επίσης, όταν αναφέρεται 
ότι η ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από κατόχους πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
ειδίκευση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης επιχειρήσεων, εννοείτε ότι το πτυχίο θα πρέπει να 
εξειδικεύεται (πχ με μεταπτυχιακό Διοίκησης επιχειρήσεων) ή ότι θα πρέπει να έχει σχετική εμπειρία 
στην συμβουλευτική; ...." 

 

3) 3.1. Μια διευκρίνιση, πέρα από τις υπηρεσίες mentoring, θα διοργανωθεί και 1 σεμινάριο με 
παραδείγματα καλών πρακτικών; 3.2. Σύμφωνα με την προκήρυξη ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την 
τράπεζα γνώσης. Πέρα από αυτό το υλικό θα γίνει και κάποια παρουσίασή του ή απλή συλλογή του; 3.3. 
Τέλος οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν υπο -σύσταση ή υφιστάμενες επιχειρήσεις? 

  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Στο διαδικτυακό τόπο www.corfucci.gr και www.anetek.gr όπου βρίσκεται και η ανάρτηση της 

Διακήρυξης, παρατίθεται επισυναπτόμενο το Application Form του έργου με το ακρωνύμιο 

«ADRIATinn». 

 

2. 2.1. Ο  αριθμός επιχειρήσεων για τις οποίες θα γίνει η καθοδήγηση με βάση τα σημερινά δεδομένα είναι 

5 αλλά δεν υπάρχει περιορισμός και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξει πολύ μεγαλύτερος αριθμός 

αιτημάτων.  

2.2. Σύμφωνα με την προκήρυξη η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να 

απαρτίζεται από τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα κατόχους πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 

εξειδίκευση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης των επιχειρήσεων, τα οποία θα πρέπει να 

περιγράφονται επακριβώς σε αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. Δεν αναφέρεται υποχρεωτικά ως 

στοιχείο αποκλεισμού η αναγκαιότητα μεταπτυχιακού ενώ η εξειδίκευση στις σύμφωνα με τον 

υποψήφιο κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης επιχειρήσεων (πχ παραγωγική διαδικασία, 

λογιστική παρακολούθηση, χρηματοοικονομική ανάλυση marketing καταναλωτικών προϊόντων FMCG, 

μέθοδοι επεξεργασίας καπνού κλπ.) θα προκύπτει εκ των βιογραφικών σημειωμάτων (πχ σε γνωστικά 

http://www.corfucci.gr/
http://www.anetek.gr/


αντικείμενα, σε εμπειρίες, σε έργα κλπ.) σύμφωνα με την επιθυμητή από τον υποψήφιο πρόταση και 

καταλληλόλητα. 

 

3. 3.1. Με βάση την υπ’ αριθ. διακήρυξη 03-15 δεν απαιτείται η πραγματοποίηση κάποιου σεμιναρίου.  Ο 

κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί αν το επιθυμεί και το κρίνει απαραίτητο να το συμπεριλάβει στην 

τεχνική του προσφορά. 

3.2. Σύμφωνα με τη διακήρυξη 3-15 και το παραδοτέο 7.4.1 θα πρέπει να προσδιοριστεί το υλικό που 

θα περιλαμβάνει η τράπεζα γνώσης επομένως ο τρόπος και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο 

υποψήφιος ανάδοχος για την υλοποίηση του στόχου αυτού είναι μέρος της  τεχνικής του προσφοράς. 

3.3. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στο είδος της επιχείρησης από πλευράς του προγράμματος. 


