
 

 

 

 
 

Σάπες, 16/11/2017 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Για την απευθείας ανάθεση έργου παροχής τεχνικής συμβουλευτικής 

υποστήριξης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 806,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 

1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφη 

προσφορά για την «Σύνταξη και ανάπτυξη των προσκλήσεων ανάθεσης προμηθειών» 

στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενου έργου που έχει αναλάβει. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σχετική προσφορά μέχρι και την 

28/11/2017. 

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο 

την χαμηλότερη τιμή. 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στον φορέα με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας 

(ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο). Οι ενδιαφερόμενοι θα 

πρέπει να συνυποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά εμπειρίας καθώς και βιογραφικό τους 

σημείωμα σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο. 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Παπαδήμα 70 ΤΚ: 69300 

Τηλέφωνο: 2130351914 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: acc.greece@gmail.com  

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  το αργότερο 
έως τη Τρίτη 28/11/2017 και ώρα 17.00 μ.μ. με email στο acc.greece@gmail.com.  

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), για 
την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Promotion and development of natural and cultural 
heritage of Bulgarian - Greek cross-border region through smart and digital tools – 
eTOURIST» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 

2130351914 (Γιώργος Μπεκιαρίδης) 

Για το είδος του έργου και τους ειδικούς όρους του διαγωνισμού μπορείτε να δείτε εδώ.  

mailto:acc.greece@gmail.com


 

 

 

 
 

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας Ποσότητα Συνολικό 
Ενδεικτικό 

Κόστος χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. Συνολικό 
Ενδεικτικό 

Κόστος 

1 Υπόδειγμα διαγωνιστικής διαδικασίας με 
αντικείμενο: “Organization of 1 Partners' 
meeting in Greece - 1 day, 12 attendants, 
rent of hall, translation, materials, catering” 

1 

806,45 € 193,55 € 1.000,00 € 

2 Υπόδειγμα διαγωνιστικής διαδικασίας με 
αντικείμενο:  “Project management & 
coordination” 

1 

3 Υπόδειγμα διαγωνιστικής διαδικασίας με 
αντικείμενο: “Media publications for 
promotion of the project and its results - 5 
media publications in Greece” 

1 

4 Υπόδειγμα διαγωνιστικής διαδικασίας με 
αντικείμενο: “Organization of 3-day Training 
"Traditional culinary and wines" in Greece 
for 20 participants (chefs, hotel owners, etc.) 
aiming to the integration of the traditional 
culinary and wines in menes of the local 
business (materials, invitations, programme, 
lecturers, travel to BG, etc.). Travel and 
accommodation costs for 10 persons.” 

1 

5 Υπόδειγμα διαγωνιστικής διαδικασίας με 
αντικείμενο: “Organization of 3-day Training 
"Traditional culinary and wines" in Bulgaria 
for 20 participants (chefs, hotel owners, etc.) 
aiming to the integration of the traditional 
culinary and wines in menes of the local 
business (materials, invitations, programme, 
lecturers, travel to BG, etc.). Travel and 
accommodation costs for 10 persons.” 

1 

6 Υπόδειγμα διαγωνιστικής διαδικασίας με 
αντικείμενο: “Organization of the 
participation of PB4 in tourist exhibition BIT, 
Milano to present eTOURIST on the global 
tourism market (participation fee, rent of 
exhibition place, equipment & furniture, 
presentation materials).” 

1 

 

 

 



 

 

 

 
 

Β) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Για την απευθείας ανάθεση έργου παροχής συμβουλευτικής τεχνικής υποστήριξης  

«ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ», 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 806,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την προσφορά του μόνο για το σύνολο του 

ανατιθέμενου έργου παροχής υπηρεσιών. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31/1/2018. 

2. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή.  

3.Η  σύμβαση που θα υπογραφεί  θα έχει ισχύ από την ημέρα υπογραφής της μέχρι και την 

31/12/2017. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ μπορεί μονομερώς να παρατείνει  την ισχύ 

της σύμβασης αφού ενημερώσει τον ανάδοχο. 

4.Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.  

 5. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.  

6. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ θα καταβάλλει την αξία για το παρεχόμενο τίμημα 

λήψης της υπηρεσίας, στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, εντός εξήντα (60) 

εργάσιμων ημερών ύστερα από την ολοκλήρωση και αποδοχή των παραδοτέων προϊόντων 

και την έκδοση από τον προμηθευτή των αντίστοιχων παραστατικών πληρωμής. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. 

7. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 

 


