
 

 

 

Οικονομική Προσφορά 
Υπηρεσίες Μελέτης Πρότασης ΕΣΠΑ 

 

Η Διαχειριστική Καινοτόμων Επενδύσεων (ΔίΚΕ) ειδικεύεται από το 2010 στον τομέα των καινοτόμων 
επιχειρηματικών λύσεων. Οι ταχείς ρυθμοί της εξέλιξης των μορφών του επιχειρείν παγκοσμίως, 
επιτάσσουν και τις Ελληνικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα του τρόπου λειτουργίας 
τους, υλοποίησης των πωλήσεων, χρηματοδότησης και εφαρμογής του Marketing. 

Η μεγάλη ποικιλία στις απαιτήσεις των πελατών μας και η αντιμετώπιση μεγάλου εύρους προκλήσεων, 
επέφερε μεγάλη τεχνογνωσία στον τομέα των δικτύων και των τάσεων της ηλεκτρονικής αγοράς.   

Η ΔίΚΕ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή στη λεπτομέρεια, υποστηρίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό 
που στοχεύει στην επίλυση των πάσης φύσεως χρηματοοικονομικών προβλημάτων που μπορεί να 
αντιμετωπίσει μια επιχείρηση, προτείνοντας βιώσιμες λύσεις. Με προσανατολισμό ιδιαίτερα στον 
ξενοδοχειακό κλάδο αλλά και με σαφή ενασχόληση με διάφορους κλάδους της οικονομίας, οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρίας περιλαμβάνουν την χρηματοδότηση επιχειρήσεων και την 
τραπεζική αναχρηματοδότηση τους, την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans), μελετών 
βιωσιμότητας και εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών μελετών. 

Η ΔίΚΕ διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση Οικονομοτεχνικών μελετών και την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων ενός ευρέος φάσματος 
αντικειμένων σε Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις. Ενδεικτικά αναλαμβάνει: 

 την σύνταξη όλων των σχετικών αιτήσεων, υπομνημάτων, σχεδίων, μελετών και λοιπών 
στοιχείων που απαιτούνται 
 τη συγκέντρωση και επεξεργασία των επί μέρους στοιχείων (νομιμοποιητικά και οικονομικά 
στοιχεία του Πελάτη/φορέα της επένδυσης, σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων, περιγραφή και 
τιμολόγια μηχανολογικού εξοπλισμού, κλπ), και την κατάρτιση του πλήρους φακέλου, τον οποίο θα 
καταθέσει εμπροθέσμως στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς 
 τη συνολική διαχείριση του φακέλου του Επενδυτικού Σχεδίου του Πελάτη μέχρι την έγκριση 
υπαγωγής αυτού στην Κατάλληλη για αυτόν Δράση 
 την παρουσίαση και υποστήριξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενώπιον των αρμοδίων υπηρεσιών 
αξιολόγησης αυτού, καθώς και του φορέα χρηματοδότησης που θα επιλέξει ο Πελάτης, μέσω 
συναντήσεων ή/ και αλληλογραφίας 
 την παροχή σειράς από Οικονομικές/Οικονομοτεχνικές/Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  προς τον 
Πελάτη, για την Διαχείριση του Φακέλου και των Πληρωμών του εγκεκριμένου Επενδυτικού του 
Σχεδίου (βάσει της αντίστοιχης απόφασης υπαγωγής/ένταξης που θα εκδοθεί). Ειδικότερα: 
 την ενημέρωση του Πελάτη σχετικά με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την υλοποίηση 
του Επενδυτικού Σχεδίου του, με ανάλυση των επί μέρους φάσεων υλοποίησης αυτού, καθώς και 
των χρηματοοικονομικών παραμέτρων της επένδυσης (όπως, καταβολή κεφαλαίων ίδιας 
συμμετοχής, λήψη δανείου, έκδοση εγγυητικής επιστολής για την είσπραξη της προκαταβολής της 
επιχορήγησης) 

 
 



 

 την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου, τη σύνταξη και υποβολή 
στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτημάτων που ενδεχομένως απαιτηθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
επενδυτικού έργου, όπως π.χ. αλλαγή μετοχικής σύνθεσης, παράταση της διάρκειας του έργου, 
τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, μαζί με τα εκάστοτε αναγκαία στοιχεία 
τεκμηρίωσης κάθε αιτήματος 
 την υποβολή αίτησης και το συντονισμό της διαδικασίας πιστοποίησης της υλοποίησης είτε 
μέρους είτε του συνόλου της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας αντίστοιχα 
 την σύνταξη όλων των σχετικών αιτήσεων, υπομνημάτων, σχεδίων, μελετών και λοιπών 
στοιχείων που απαιτούνται για τον ως άνω σκοπό. 
 

 

Η ΔίΚΕ διαφοροποιείται ως σύμβουλος προγραμμάτων ΕΣΠΑ 

 
 

1) «Γιατί θέλω ο σύμβουλός μου να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύνταξη, υποβολή και 
αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να υποβληθεί το σχέδιό μου σωστά και να μεγιστοποιηθούν 
οι πιθανότητες ένταξής μου στο πρόγραμμα.» 
Τα στελέχη της ΔίΚΕ εκτός από τη μεγάλη εμπειρία τους στις υποβολές επενδυτικών σχεδίων, έχουν 
υπάρξει αξιολογητές και ελεγκτές σε προηγούμενα επιδοτούμενα προγράμματα σε συνεργασία με 
τους εκάστοτε φορείς διαχείρισης των προγραμμάτων. Συνέπεια αυτού είναι και το υψηλό ποσοστό 
έγκρισης 92% των υποβληθέντων φακέλων από τη ΔίΚΕ στα πλαίσια της Β’ Δράσης ΕΣΠΑ 2007-2013. 
 

2) «Γιατί θέλω ο σύμβουλός μου να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση των 
επενδυτικών σχεδίων έτσι ώστε να με βοηθήσει να υλοποιήσω σωστά το σχέδιό μου και να 
εκταμιεύσω το σύνολο της επιδότησής μου.» 
Η ΔίΚΕ σας καθοδηγεί και σας υποστηρίζει βήμα βήμα σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 
επενδυτικού σας σχεδίου ώστε να γίνουν οι πληρωμές με τον κατάλληλο τρόπο, εγκαίρως και με τα 
απαιτούμενα παραδοτέα. Έρχεται σε επικοινωνία με τους προμηθευτές σας και δίνει λύσεις σε 
συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Για το λόγο αυτό η ΔίΚΕ 
έχει υψηλότερα ποσοστά υλοποίησης από το μέσο όρο της αγοράς, τα οποία στον κύκλο της Β’ 
Δράσης ΕΣΠΑ 2007-2013 έφτασαν το 58%. 
 

3) «Γιατί δε θέλω να τον “ψάχνω” και να μην τον βρίσκω! Δεδομένου ότι τα προγράμματα ΕΣΠΑ 
διαρκούν στο σύνολό τους από 2 έως 4 χρόνια από την στιγμή έναρξης της συνεργασίας, θέλω ο 
σύμβουλος που θα επιλέξω να εξακολουθήσει να με υποστηρίζει μέχρι το τέλος και να είναι πάντα 
διαθέσιμος.» 
Η ΔίΚΕ είναι μαζί σας από το 2010 και θα συνεχίσει να είναι μέχρι τα ολοκληρωθεί το επενδυτικό σας 
πλάνο. 
 

4) «Γιατί απλά, θέλω να πάρω την επιδότηση που δικαιούμαι και να μην τη χάσω από την επιλογή 
του λάθος συνεργάτη!» 
Τα προγράμματα ΕΣΠΑ αποτελούν χρηματοδοτικό εργαλείο για κάθε επενδυτή που θέλει να 
αναπτύξει την επιχείρησή του και η ΔίΚΕ είναι η επιλογή που θα σταθεί αρωγός στην ανάπτυξη αυτή. 

 

 

 

 

 



 

Προγράμματα ΕΣΠΑ / LEADER» 

Υπηρεσίες Αξία 

1) Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου  
Οικονομική μελέτη , Μελέτη σκοπιμότητας, 
Χρονοδιάγραμμα     10.000€ - 100.000€ 

    100.000€ - 350.000€ 
    350.000€ - 600.000€ 

 
 

370€ 
650€ 
850€ 

2) Εύρεση προσφορών (προαιρετικά) 
      Πλήθος Προσφορών        

0-10 
10 – 30 

          30 – 80
      

 
250€ 
350€ 
550€ 

3) Σύνταξη και κατάθεση φακέλου  
      Ύψος Επένδυσης       10.000€ - 50.000€ 
       50.000€ - 100.000€ 
    100.000€ - 150.000€ 
    150.000€ - 350.000€ 
    350.000€ - 600.000€ 

Για κάθε συνδεδεμένη/Συνεργαζόμενη +30% 

 
270€ 
400€ 
550€ 
750€ 
900€ 

 

4) Παρακολούθηση Υλοποίησης  
      Ύψος Επένδυσης       10.000€ - 50.000€ 

       50.000€ - 100.000€ 

    100.000€ - 150.000€ 

    150.000€ - 350.000€ 

    350.000€ - 600.000€ 

 
1.500€ 
1.800€ 
2.100€ 
2.200€ 
2.500€ 

Διευκρινήσεις  
-  Πληρωμή: Υπηρεσία 1-3:  με την αποδοχή τους, 100% προκαταβολικά. 
-  Πληρωμή: Υπηρεσία 4:  μετά την έγκριση της επιδότησης, 100% προκαταβολικά. 
-  Ο Χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από το πλήθος των υπηρεσιών και προσυμφωνείτε. 
-  Οι Αξίες των υπηρεσιών είναι χωρίς ΦΠΑ. 
- Ο Παρόν τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε 

προηγούμενο. Έχει ημερομηνία έκδοσης 
15/01/2020. 

- Από τις παραπάνω αξίες εξαιρούνται οι 
αξίες των: Α) αιτήσεων τροποποίησης και τις 
αποστολής συμπληρωματικών εγγράφων 

 
 

 


