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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Την με αριθμ. πρωτ. 2.14656/4.2095 Απόφαση Ένταξης της Πράξης έργου «Τοπικές 
Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στο Λεκανοπέδιο 
Ιωαννίνων» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

2. Το Σύμφωνο αποδοχής όρων της προαναφερόμενης απόφασης ένταξης 

3. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης 

4. Το από 18/4/2012 Καταστατικό Ίδρυσης της Α.Σ. «Ένταξις» το οποίο κατατέθηκε την 
25/4/12 στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και έλαβε Αριθ.: 
157/2012 

5. Την από 382/13.02.2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., για την Ανάθεση 
Έργου σε εξωτερικό συνεργάτη και την έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος,  

ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών με 
έναν εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο). 

H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., είναι Συντονιστής 
εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ένταξις» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 
«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ 
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ).  

Στόχος του προγράμματος είναι η υποβοήθηση 80 ανέργων, κάτοικοι των Δήμων 
Ιωαννιτών, Ζίτσας & Δωδώνης, ώστε μέσα από Συμβουλευτική και κατάρτιση να ενταχθούν 
στην αγορά εργασίας είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις. 

http://www.epirussa.gr/


Σελίδα 2 

 

Η προετοιμασία των ωφελούμενων, που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά 

ομάδες, γίνεται για να μπορούν να : 

 Συστήσουν τη δική τους επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της περιοχής 

παρέμβασης και αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. 

 Προωθηθούν για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο 

αναπτυξιακό πρόγραμμα. 

 Προσληφθούν από επιχειρήσεις. 

Εταίροι στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη είναι: 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο 
«ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» Συντονιστής του σχεδίου δράσης 

• Περιφέρεια Ηπείρου 

• Δήμος Ιωαννιτών 

• Δήμος Ζίτσας 

• Δήμος Δωδώνης 

• Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (ΕΨΕΠ) 

• Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου 

• Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ηπείρου 

• Επιμελητήριο Ιωαννίνων 

• ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ 

• ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. 
Στο πλαίσιο της δράση 6 «Συμβουλευτική στις ομάδες στόχο», η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. έχει την 

υποχρέωση να υλοποιήσει το παρακάτω έργο: 

Υλοποίηση ενεργειών και δράσεις παροχής Συμβουλευτικής για την προώθηση στην 

απασχόληση και την δημιουργία επιχειρηματικότητας ατόμων ευπαθών κοινωνικά 

ομάδων του Σχεδίου Δράσης κυρίως σε τέσσερεις τομείς της τοπικής οικονομίας που 

παρουσιάζουν προοπτικές: 

1. Πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση των προϊόντων του 

2. Τουρισμός και εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

3. Πράσινη οικονομία 

4. Κοινωνική επιχειρηματικότητα 

Η υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

 Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας (στήριξη στην εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου 
για τη δημιουργία επιχειρήσεων) 
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Με την συγκεκριμένη ενέργεια επιχειρείται η πληροφόρηση και η συμβουλευτική 
υποστήριξη για την εκμάθηση βασικών δεδομένων, προδιαγραφών και προοπτικών των 
ωφελούμενων αυτών που έχουν τα προσόντα, τις ιδέες και την επιθυμία για 
αυτοαπασχόληση και έναρξη επιχείρησης.  

Η συμβουλευτική διαδικασία ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών έχει στόχο την 
ενθάρρυνση και παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης για τη δημιουργία επιχείρησης με 
βιώσιμες προοπτικές. 

Απευθύνεται σε ανέργους που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και 
επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να μετατρέψει προοδευτικά την ιδέα του σε επιχειρηματικό 
σχέδιο και στη συνέχεια σε επιχείρηση με αυξημένες προοπτικές βιωσιμότητας. 

Τα στάδια υλοποίησης της ενέργειας είναι τα κάτωθι: 

Α΄ Στάδιο: Διερεύνηση και καταγραφή επιχειρηματικής ιδέας 

Κατά το στάδιο αυτό το άτομο σε συνεργασία με τον σύμβουλο καλείται: 

 Να καταγράψει τις αξίες , τα κίνητρα και τις προσδοκίες του 

 Να διερευνήσει και να αξιολογήσει τις επιχειρηματικές ικανότητες και δεξιότητές 
του 

 Να εκπαιδευτεί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

 Να καταλήξει σε μία οι δύο επιχειρηματικές ιδέες 

Β. Στάδιο: Αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας 

Κατά το στάδιο αυτό αξιολογείται η επιχειρηματική ιδέα: 

 Ως προς τη συνάφειά της με το προφίλ του υποψηφίου 

 Ως προς τον τομέα της δραστηριότητας και το αντικείμενο 

 Ως προς τη βιωσιμότητά της 

Γ΄ Στάδιο: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός 

Κατά το στάδιο αυτό καταρτίζεται το επιχειρηματικό σχέδιο σε σχέση με: 

 Την ανάλυση των χαρακτηριστικών του εξωτερικού περιβάλλοντος 

 Την έρευνα αγοράς (προσφορά – ζήτηση προϊόντος, ανταγωνισμός) 

 Την ανάπτυξη στρατηγικών προώθησης του προϊόντος (MARKETING)  

 Τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό (δαπάνες έναρξης και λειτουργίας της 
επιχείρησης) 

 Τις δυνατότητες χρηματοδότησης και επιχορήγησης της επιχειρηματικής ιδέας   
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Για την υλοποίηση της δράσης αυτής, η ΗΠΕΙΡΟΣ προτίθεται να συνεργαστεί με τον κάτωθι 
εξωτερικό συνεργάτη:  

Επιστήμονα Οικονομολόγο. 

 Απαραίτητα προσόντα:  
1:ΠΕ Οικονομολόγων 
2:Ταυτότητα ή Βεβαίωση Μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
3:Διετής Εμπειρία στην κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων 
4:Γνώσεις  η/και  εμπειρία στο πεδίο της Συμβουλευτικής Ενηλίκων 

 Αντικείμενο: Εκπόνηση δύο επιχειρηματικών σχεδίων για δύο ωφελούμενους 
της πράξης με την υποχρέωση υποβολής του σχεδίου αυτού σε ενεργά 
επενδυτικά προγράμματα προς έγκριση. 

 Μορφή παραδοτέων: Δύο Επιχειρηματικά σχέδια σε ηλεκτρονική και έντυπη 
μορφή. 

 Χρονοδιάγραμμα: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/6/2015 ή σε κάθε 
περίπτωση μέχρι το τέλος του έργου. 

 Προϋπολογισμός: 5.320,00€ πλέον ΦΠΑ. 
 Η αμοιβή των συνεργατών θα γίνει με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ) 
 Δεν θα πρέπει να έχει απασχοληθεί στην ίδια πράξη σε άλλο εταίρο. 

Η επιλογή του εξωτερικού συνεργάτη θα γίνει με βάση τη συμφερότερη προσφορά. 

 

Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από: 

 Σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς 
 Βιογραφικό σημείωμα και φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής 

Ταυτότητας,  
 Φωτοτυπία των τίτλων σπουδών, 
 Βεβαίωση /εις που αποδεικνύει/ουν την επιτυχή σύνταξη επιχειρηματικών 

σχεδίων, 
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 

δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι 
Υποψήφιοι:  
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις αποκλεισμού 

υποψηφίων (όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας 
ανακοίνωσης),  

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την 
πληρωμή των φόρων και των τελών, 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι τα στοιχεία που 
αναφέρονται είναι αληθή και ακριβή. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι ο υποψήφιος 
δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική 
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του διαγωγή και δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που 
μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται στα γραφεία της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ (Πλατ. Πύρρου & Μιχ. 
Αγγέλου 1, Ιωάννινα) από 20 Μαρτίου 2015 έως την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 
14:00.   

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν τα 
κριτήρια του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 και συγκεκριμένα εάν: 

α) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1). 

β) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, κατά το 
άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) 
και το άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 
της 31.12.1997, σελ.2). 

γ) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την έννοια 
του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48). 

δ) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ 
60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α). 

ε) Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που αποδεικνύεται με 
βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού φορέα ή μπορεί να διαπιστωθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

ζ) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση 
εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

η) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη 
ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις. 

θ) καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά 
την επαγγελματική διαγωγή τους. 

ια) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που έχει διαπιστωθεί 
αποδεδειγμένα με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές. 
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ιβ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή 
σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία. 

ιγ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και 
τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη 
ελληνική νομοθεσία. 

ιδ) είναι ένοχοι υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 60/2007 ή παραλείψεως υποβολής των 
πληροφοριών αυτών. 

ιε) Έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας 
χρεοκοπίας. 

ιστ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες 
πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν 
υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση 
εφαρμοζόμενες γι’ αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Κάθε υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ένας 
από τους λόγους των παραπάνω περιπτώσεων. 

Στις περιπτώσεις με αριθμούς (ε), (ια) και (ιδ) ο υποψήφιος μπορεί να αποκλεισθεί κατόπιν 
ειδικά αιτιολογημένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγματικά περιστατικά και 
χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που θα 
έχει υποβάλει ο υποψήφιος. Αν ασκήσει ένσταση κατά του αποκλεισμού μπορεί ο 
υποψήφιος να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις. Στις περιπτώσεις (α)-(ε) και (ια), 
(ιδ) αποκλεισμός του υποψήφιου νομικού προσώπου, επέρχεται αν στο αδίκημα ή 
παράπτωμα έχει υποπέσει διαχειριστής του (σε περίπτωση ομορρύθμων ή ετερορρύθμων ή 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης) ή ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος ή τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος (σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας), ή τα 
φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση), και επιπλέον το 
φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την αίτηση για λογαριασμό του νομικού προσώπου, αν 
είναι διαφορετικό από τα παραπάνω. 

 


