
 

 

 

 
 

Σάπες, 15/4/2022 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών διοργάνωσης 

διαφόρων εκδηλώσεων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.559,14 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 

10.613,33 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για 

την παροχή διαφόρων υποστηρικτικών υπηρεσιών για την διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενου έργου που έχει αναλάβει. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σχετική προσφορά μέχρι και την 29/4/2022. 

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:  Γεωργίου Γεννηματά 9 ΤΚ: 69300 

Τηλέφωνο: 2130351914 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: acc.greece@gmail.com  

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ το αργότερο έως την 
Παρασκευή 29/4/2022 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.  
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Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

LOT 
(ΟΜΑΔΑ) 

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας Διάρκεια Συνολικό 
Ενδεικτικό 

Κόστος χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. Συνολικό 
Ενδεικτικό 

Κόστος 

LOT 1 1 

“Organization of participation of 
PB2 to the scientific conference, 
“Festival Traditional culinary and 
wines of Haskovo-Evros”, Closing 
event in Alexandroupolis” στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 
D.2.4.1 

Έως 
31/5/2022 

1.422,76 € 341,46 € 1.750,00 € 

LOT 2 

1 

“Production of package materials 
for scientific conference” στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 
D.2.4.1 

Έως 
31/5/2022 

483,88 € 116,12 € 600,00 € 

2 
“Production of communication 
materials and tools” στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Δράσης D.2.4.2 

Έως 
31/5/2022 

564,52 € 135,48 € 700,00 € 

LOT 3 1 
“Input to the organization of the 
closing event” στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Δράσης D.2.4.1 

Έως 
31/5/2022 

1.727,42 € 414,58 € 2.142.00 € 

LOT 4 1 

“Organization of presentation of 
traditional recipes, traditional 
customs of the Greek region” στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 
D.5.4.2 

Έως 
31/5/2022 

4.372,04 € 1.049,29 € 5.421,33 € 

 

Παραδοτέα – τεχνικές προδιαγραφές ανατιθέμενου έργου: 

1. Τα παραδοτέα αντικείμενα και οι τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση των Δράσεων της 

ομάδας 1 (LOT 1) είναι οι ακόλουθες: 

i. Για την Δράση με τίτλο “Organization of participation of PB2 to the scientific conference, “Festival 

Traditional culinary and wines of Haskovo-Evros”, Closing event in Alexandroupolis” (D.2.4.1), θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης, υποδοχής και φιλοξενίας 10 ατόμων. 

2. Τα παραδοτέα αντικείμενα και οι τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση των Δράσεων της 

ομάδας 2 (LOT 2) είναι οι ακόλουθες: 

i. Για την Δράση με τίτλο “Production of package materials for scientific conference” (D.2.4.1), 

απαιτείται η παραγωγή και διάθεση 20 οικολογικών (πάνινων) τσαντών, 20 στυλό χρώματος μπλε, 

20 usb stick και 20 μπλοκ σημειώσεων (notebooks). Όλα τα αντικείμενα θα πρέπει να είναι 

εκτυπωμένα σε τετραχρωμία. 



 

 

 

 
 

ii. Για την Δράση με τίτλο “Production of communication materials and tools” (D.2.4.2), απαιτείται 

η παραγωγή και διάθεση 1.000 φυλλαδίων συνολικά στην ελληνική και αγγλική γλώσσα καθώς 

και 500 φακέλων (folders), όλων τυπωμένων σε τετραχρωμία. 

3. Τα παραδοτέα αντικείμενα και οι τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση των Δράσεων της 

ομάδας 3 (LOT 3) είναι οι ακόλουθες: 

i. Για την Δράση με τίτλο “Input to the organization of the closing event” (D.2.4.1), απαιτείται η 

συμμετοχή μετά αμοιβής 3 εισηγητών στο αντικείμενο της τοπικής γαστρονομίας και 3 

διερμηνέων της ελληνικής και βουλγάρικης γλώσσας 

4. Τα παραδοτέα αντικείμενα και οι τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση των Δράσεων της 

ομάδας 4 (LOT 4) είναι οι ακόλουθες: 

i. Για την Δράση με τίτλο “Organization of presentation of traditional recipes, traditional customs 

of the Greek region” (D.5.4.2), απαιτείται η ενοικίαση τεντών ή άλλου εξοπλισμού σκίασης, 

τραπεζιών και καθισμάτων καθώς και σχετικού εξοπλισμού για την παρουσίαση παραδοσιακών 

προϊόντων και συνταγών στα πλαίσια υλοποίησης του φεστιβάλ.   

 

Β) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών διοργάνωσης διαφόρων 

εκδηλώσεων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.559,14 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 10.613,33 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την προσφορά του είτε για κάθε επιμέρους ομάδα 

αντικειμένων (LOT) προς ανάθεση χωριστά είτε για το σύνολο των προς ανάθεση παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν μέχρι 31/5/2022. 

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

3. Η  σύμβαση που θα υπογραφεί  θα έχει ισχύ από την ημέρα υπογραφής της μέχρι και την 31/5/2022. 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. 

 


