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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχοντας υπόψη: 

1. το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

2. το Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ 230 Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», 

3. το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ», 
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4. το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

5. το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

6. το Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση 

κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», 

7. το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

8. το Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση 

διατάξεων του N. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και 

μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο 

Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», 

9. το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α/1-04-2019) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 

(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά 

με τη προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 

αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους 

(EEL 157 της 15.6.2016)-Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου Υπουργείου Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», 

10. την υπ’ αριθμ. 30547/2569/14.05.2019 (ΑΔΑ: ΨΛΑΛ7ΛΩ-Ι1Ζ) (ορθή επανάληψη της 12ης 11-2019) 

Πολυετή απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης και 

Δημοσιονομικού ελέγχου, της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής ενότητας 

Λέσβου, της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 

11. το γεγονός ότι η πράξη εντάσσεται στον ΚΑΕ 0071.9919.0001, 

12. την 580/2019 (ΑΔΑ: ΨΖΛΤ7ΛΩ-0Ο4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΒΑ περί έγκρισης 

της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου με απευθείας ανάθεση 

με τίτλο «Διοργάνωση εκδηλώσεων» και «Μετακίνηση και διαμονή προσκεκλημένων» στο 
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πλαίσιο της πράξης ΝΑΥΣ όπως τροποποιήθηκε με την 1516/2019 (ΑΔΑ: 6Θ5Ι7ΛΩ-4Χ1) απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΒΑ.  

13. την ανάγκη υλοποίησης της πράξης, 

14. τον  προϋπολογισμό της πράξης, 

 

ΚΑΛΕΙ 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών 

προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων 

που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες 

σφραγισμένες προσφορές για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών: 

(α) «Διοργάνωσης εκδηλώσεων/συναντήσεων εργασίας»  

(β) «Μετακίνηση και διαμονή των προσκεκλημένων ομιλητών στις εκδηλώσεις» 

Στο πλαίσιο της πράξης «ΝΑΥΣ-Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη 

Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της 

Κρουαζιέρας», του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 

5041723.   

 

1. Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Η αναθέτουσα αρχή (Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου) θα αναθέσει το σύνολο των υπηρεσιών σε ένα ανάδοχο. 
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2. Αναλυτική περιγραφή υπηρεσιών- Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων εξήντα ευρώ 

(18.060 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 

εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών 14.564,52 €) πλέον ΦΠΑ 24%  τριών χιλιάδων 

τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (3.495,48 €) σύμφωνα με τον 

παρακάτω Πίνακα Ι: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

Α/Α Περιγραφή 

υπηρεσιών 

CPV Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

την 30/6/2021 

ή την λήξη του 

προγράμματος 

στα πλαίσια 

των 

παραδοτέων 

Συνολική 

τιμή 

χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 

(24%) 

(€) 

Συνολική 

τιμή με 

ΦΠΑ (€) 

Π.1.2.2  

6ος 2021 

4.838,71 1.161,29 6.000,00 

 

1 

Δαπάνες 

διοργάνωσης 

εκδηλώσεων  

79952000-2 

 Π.5.2.2 

12ος 2020 

3.225,81 774,19 4.000,00 

2 

Μετακίνηση και 

διαμονή 

προσκεκλημένων  

63510000-7 

 

Π. 4.2.1 

12ος 2019 ή 2ος 

του 2020 

 

3.129,03 750,97 3.880,00 
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Π.5.2.1 

6ος 2020 

 

741,94 178,06 920,00 

   Π.5.2.2 

12ος 2020 

 

2.629,03 630,97 3.260,00 

ΣΥΝΟΛΑ    14.564,52  3.495,48 18.060 

 

 Η δαπάνη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών 

Πληροφοριών και Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και 

Εξυπηρέτησης Κρουαζιέρας», του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» 

με κωδικό ΟΠΣ 5041723, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους, συνολικής διάρκειας 

τριάντα (30) μηνών από τις 1/1/2019 έως και την 30/6/2021, εκτός και αν υπάρχει παράταση 

υλοποίησης του προγράμματος. 

Πιο συγκεκριμένα για το κάθε Παραδοτέο προβλέπεται: 

α) Π.1.2.2. «Διοργάνωση τελικής εκδήλωσης πράξης στη Μυτιλήνη» τον Ιούνιο του 2021 και 

Π.5.2.2. «Διοργάνωση εκδήλωσης-συνάντησης εργασίας στη Λήμνο» τον Δεκέμβριο του 2020 

αντίστοιχα με: 

Παροχή αίθουσας κατάλληλα διαμορφωμένης, χωρητικότητας 50 ατόμων και με την ανάλογη 

υλικο-τεχνική υποδομή, όπως: βήμα παρουσιάσεων, δυνατότητα προβολής παρουσιάσεων με 

projector και οθόνη προβολής, laptop, ασύρματο pointer, πίνακας μαρκαδόρου και μικρόφωνα. 
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Ειδικότερα για την ημέρα των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν α) στη 5η συνάντηση των 

δικαιούχων της πράξης στη Μύρινα Λήμνου και β) στον απολογισμό των δράσεων της πράξης 

ΝΑΥΣ στη Μυτιλήνη, θα πρέπει στο χώρο να υπάρχει κατάλληλη υποδομή για γραφική εργασία 

(π.χ έδρανα ή τραπέζια εργασίας). Είναι απαραίτητη επίσης η δωρεάν παροχή ασύρματου δικτύου 

wifi στο χώρο της συνάντησης.  

Η διάρκεια της κάθε εκδήλωσης είναι δύο (2) ημέρες και περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι στον 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

Στις διοργανώσεις θα περιλαμβάνονται διαλλείματα για καφέ (coffee breaks) και ελαφριά 

μικρογεύματα με τοπικές παραδοσιακές γεύσεις  (catering) για τα αντίστοιχα άτομα, σύμφωνα με 

τον ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι).  

Επίσης θα περιλαμβάνεται και δείπνο εργασίας για 20 ± 5 άτομα (συμμετέχοντες δικαιούχοι και 

επίσημοι προσκεκλημένοι), που θα περιλαμβάνει ορεκτικά, σαλάτα, κυρίως πιάτο, γλυκό (κατά 

προτίμηση τοπικά εδέσματα) 

 Για όλες τις εκδηλώσεις, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος σερβιτόρος και σερβίτσια 

πολλαπλής χρήσεως. Απαραίτητη η συλλογή των χρησιμοποιημένων ειδών μετά το πέρας των 

εκδηλώσεων. 

Επιπρόσθετα ο ανάδοχος θα εκτυπώσει τρεις (3) αφίσες για κάθε διοργάνωση σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, με 

περιεχόμενο που θα δοθεί απ’ την αναθέτουσα αρχή και θα τις αναρτήσει σε εμφανή σημεία τρεις 

(3) ημέρες πριν την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων. 

Τέλος ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος επικοινωνίας για τις εκδηλώσεις δηλ.: 

- Θα ενημερώνει και θα υπενθυμίζει στους συμμετέχοντες και στους προσκεκλημένους της 

πράξης ΝΑΥΣ για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων και την υποχρέωσή τους να παρίστανται.   

- Θα συντάσσει και θα δημοσιοποιεί τα δελτία τύπου. 
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- Θα παράσχει υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης στις εκδηλώσεις (σύνταξη ατζέντας και 

πρακτικών εκδηλώσεων, ευχαριστήριων επιστολών, συντονισμός παρουσιάσεων, υποδοχή 

καλεσμένων και λήψη φωτογραφιών).  

Τα έξοδα επικοινωνίας και μετακίνησης του αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση.  

  α) Π.4.2.1. «Μετακίνηση και διαμονή προσκεκλημένων σε εκδήλωση της  πράξης στη Λεμεσό»  

τον Δεκέμβριο του 2019 ή τον Φεβρουάριο του 2020. 

β) Π.5.2.1. «Μετακίνηση και διαμονή προσκεκλημένων σε εκδήλωση της πράξης στη 

Σαντορίνη» τον Ιούνιο του 2020. 

γ) Π.5.2.2. «Μετακίνηση και διαμονή προσκεκλημένων σε εκδηλώσεις της πράξης στη Λήμνο, 

την Κω, το Ηράκλειο και τη Λάρνακα» το Δεκέμβριο του 2020. 

Για όλα τα ανωτέρω, μετακίνηση ατόμων αεροπορικώς με επιστροφή, από τα νησιά της ΠΒΑ 

(Λέσβο ή Χίο ή Σάμο ή Λήμνο ή Ικαρία) ή την Αθήνα, προς, Λεμεσό,  Σαντορίνη, Λήμνο, Κω, 

Ηράκλειο και Λάρνακα με διανυκτέρευση/διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4*, όχι 

περισσότερο από 5 χλμ από το κέντρο, σε μονόκλινα δωμάτια με πρωινό.  

Ο αριθμός των ατόμων και των διανυκτερεύσεων, περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι στον 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   

Οι ακριβείς ημερομηνίες των εκδηλώσεων, μετακινήσεων και διανυκτερεύσεων (ημέρα και 

μήνας) θα καθοριστούν μετά από συνεννόηση/οριστικοποίηση με τους εταίρους της πράξης ΝΑΥΣ. 

Εάν κάποια από τις ως άνω μετακινήσεις δεν πραγματοποιηθεί τα αντίστοιχο κόστος αυτής δεν 

καταβάλλεται στον ανάδοχο. 

 

3. Διάρκεια σύμβασης – Τροποποίηση  
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Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινάει με την υπογραφή της και ανάρτησή της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και 

λήγει στις 30/6/2021, ή μέχρι την ημερομηνία ενδεχόμενης παράτασης των παραδοτέων και κατ’ 

επέκταση της πράξης.  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του αρθ. 

132 του Ν.4412/2016.  

Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η συνολική διάρκεια της σύμβασης 

μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με το άρθ. 217 του Ν. 4412/2016. Αν λήξει η συνολική διάρκεια 

της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει η παραταθείσα, κατά 

το ανωτέρω άρθ. 217 του Ν. 4412/2016 διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα 

παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από 

υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου 

της παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες με 

αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το αρθ. 218 του Ν. 4412/2016. 

 

4. Χρόνος και τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των εργασιών και ο τόπος παράδοσής τους ορίζεται από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης και σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή του άρθρου 2 και  

τον ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, της παρούσας πρόσκλησης.  

 

5. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, μετά την οριστική παραλαβή του 

κάθε παραδοτέου, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου. Η παραλαβή των υπηρεσιών γίνεται 
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από την Επιτροπή Παραλαβής της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της ΠΒΑ 

(αρθ. 219 παρ. 1 και αρθ. 221 παρ. 5, Ν.4412/2016) η οποία θα συντάσσει και θα υπογράψει τα 

αντίστοιχα Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής σύμφωνα με τα άρθ. 219 και 220 του Ν. 4412/2016, 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του αρθ. 200 παρ. 5 του 

Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και εφόσον έχει προηγηθεί καταβολή της 

χρηματοδότησης από τον φορέα. 

Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. 

Σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, και συγκεκριμένα όταν ο αριθμός 

των προσκεκλημένων ή/και των διανυκτερεύσεων μειωθεί (υπηρεσίες 3 έως 8, ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), τότε η αμοιβή του αναδόχου σύμφωνα με την αντίστοιχη 

οικονομική προσφορά (υπηρεσίες 3 έως 8  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), 

θα μειωθεί αντίστοιχα.    

 

6. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σε ενιαίο φάκελο σφραγισμένη και 

υπογεγραμμένη προσφορά.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του 

διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τα παρακάτω: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 



ΑΔΑ: 9ΕΩΗ7ΛΩ-52Χ



 

 12

Για την υπ’ αριθ. οικ. 56ΦΝΑΥΣ/20-1-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας 

ανάθεση παροχής υπηρεσιών: 

(α) «Διοργάνωσης εκδηλώσεων/συναντήσεων εργασίας»  

(β) «Μετακίνηση και διαμονή των προσκεκλημένων ομιλητών στις  εκδηλώσεις» 

στο πλαίσιο της πράξης «ΝΑΥΣ-Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών και 

Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης Κρουαζιέρας», 

του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5041723.   

Η προσφορά θα περιέχει τα παρακάτω: 

Α) Δικαιολογητικά 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 παρ.4 αρθ. 8 του υποψηφίου, για την οποία δεν 

απαιτείται θεώρηση γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της 

Πρόσκλησης και θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος: 

I. Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

II. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του. 

III. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση 

εφόσον αυτά ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

IV. Παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσής του που απορρέει από οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της 

διαδικασίας ανάθεσης. 

V. Δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που 

περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. 

VI. Δεσμεύεται σε περίπτωση που πρόκειται να του ανατεθούν οι υπηρεσίες πως θα προσκομίσει: 
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� Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) στους οποίους καταβάλει εισφορές ότι δεν έχει οφειλές (ασφαλιστική 

ενημερότητα) σε ισχύ. 

� Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. 

� Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

Από το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 

δόλιας χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο αρθ. 73 του Ν.4412/2016. Για το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου, ισχύουν κατά περίπτωση τα ακόλουθα: 

� Οι Έλληνες πολίτες: 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του 

Ν. 4412/2016. 

� Οι αλλοδαποί: 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 

κοινοποίησή της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

� Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των δύο ανωτέρω περιπτώσεων αντίστοιχα. 

Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
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και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη του ΔΣ για τις ανώνυμες 

εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα 

δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 

1 του αρθ. 73 του Ν. 4412/2016. 

� Οι Συνεταιρισμοί: 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίησή 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι τα μέλη του Διοικητικού του 

Συμβουλίου δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

� Ενώσεις προμηθευτών: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του 

παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου που 

γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.  

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται 

τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. 

 

2. Δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας όπου αποδεικνύεται η άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Απαιτείται 

πιστοποιητικό εγγραφής σε Επαγγελματικό Μητρώο του οικείου Επιμελητηρίου (εφόσον 
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τηρείται) ή γενικότερα βεβαίωση αρμόδιου φορέα για την άσκηση συγκεκριμένου 

επαγγέλματος και για κάθε μέλος του κοινοπρακτικού σχήματος.   

 

Β) Τεχνική Προσφορά 

Συμπληρωμένη σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και 

την αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών του άρθρου 2. 

 

Γ) Οικονομική Προσφορά 

i. Συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 

Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία του πίνακα επί ποινή αποκλεισμού. 

ii. Οι προσφορές του υποψηφίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν: 

α) τον συνολικό προϋπολογισμό χωρίς ΦΠΑ ήτοι 14.564,52 και με ΦΠΑ ήτοι 18.060 

ευρώ, 

β) για κάθε υπηρεσία ανά παραδοτέο τα επιμέρους ποσά που αντιστοιχούν σ’ αυτή, 

σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του ΠΙΝΑΚΑ Ι, άρθρο 2. 

iii. Στις τιμές της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, 

όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

7. Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
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υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 

ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να αναφέρει στην προσφορά του 

το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους (αρθ. 

58, Ν 4412/2016). 

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών 

αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε 

νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 

άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 

(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 

λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 

του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016.  
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8. Τόπος και Χρόνος Παράδοσης 

Οι προσφορές θα πρέπει είτε να κατατίθενται στα γραφεία της Δ/νσης Βιομηχανίας, 

Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, επί της οδού Ανδρομέδας 15, 

Μυτιλήνη - ΤΚ. 81100, 1ος όροφος, μέχρι τις 28-1-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, είτε να 

αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή στην παραπάνω διεύθυνση, με οποιονδήποτε τρόπο 

(ταχυδρομικώς, μέσω εταιρείας courier, κλπ) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη. Στην 

τελευταία περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περιέρχονται οι προσφορές στην 

Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, η οποία προκύπτει 

από το πρωτόκολλο που τηρείται από αυτήν.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία 

στην άφιξη των προσφορών, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που 

υποβάλλονται μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είναι μη κανονικές και επιστρέφονται 

στους υποψηφίους χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

 

9. Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των προσφορών 

Οι υποβληθείσες προσφορές θα αποσφραγιστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού που έχει συσταθεί με την υπ. αριθμ. 1446/2019 (ΑΔΑ: 67ΖΟ7ΛΩ-ΝΑΟ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής ΠΒΑ περί συγκρότησης Οργάνων Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Έτους 2020. Όσοι από τους υποψηφίους αναδόχους δεν καλύπτουν τα προαπαιτούμενα 

της Πρόσκλησης θα απορρίπτονται. Αντίστοιχα, για εκείνους τους υποψηφίους που καλύπτουν 

πλήρως τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα κατατάξει τις προσφορές με 

φθίνουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
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και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών, ως Ανάδοχος 

αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Σε καμία περίπτωση οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν: 

α) τον συνολικό προϋπολογισμό χωρίς ΦΠΑ ήτοι 14.564,52 και με ΦΠΑ ήτοι 18.060 ευρώ, 

β) για κάθε υπηρεσία ανά παραδοτέο τα επιμέρους ποσά που αντιστοιχούν σ’ αυτή, σύμφωνα 

με τον προϋπολογισμό του ΠΙΝΑΚΑ Ι, άρθρο 2. 

 

10. Αποκλεισμός υποψηφίων 

Από τον διαγωνισμό αποκλείονται όσοι υποψήφιοι: 

1. Αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο 

2. Έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους 

βάσει δικαστικής απόφασης 

3. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που αποδεικνύεται με 

βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού φορέα. Συγκεκριμένα για το πιστοποιητικό από 

τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 

(Σ.Ε.Π.Ε) και έως ότου καταστεί εφικτή  η έκδοσή του, υποβάλλεται με υπεύθυνη δήλωση του 

προσωρινού αναδόχου ότι δεν  έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του σε 

διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών (ν. 4605/2019, 

αρθ. 43, παρ. 46).  

4. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης όσοι τελούν 
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υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

7. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει όλα τα πεδία του ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  

 

11. Ανάθεση των υπηρεσιών 

Μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του Αναδόχου, η 

Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την απόφαση ανάθεσης και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. 

Η απόφαση ανάθεσης αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ). 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των υπηρεσιών και δικαιούται να 

αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει την διαδικασία χωρίς καμία 

υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 

 

12. Άλλοι όροι 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για έξι (6) μήνες από την επόμενη 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
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Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή δικαιολογητικών στην Αναθέτουσα Αρχή έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), (ευκρινή φωτοαντίγραφα) με 

τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 

2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45). 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΑΊ88). Ειδικά 

τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική. 

Ο οικονομικός φορέας που πρόκειται να γίνει η ανάθεση (ανάδοχος) θα πρέπει να καταθέσει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Ποινικό Μητρώο τελευταίου τριμήνου 

Στην περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αφορά τον διαχειριστή 

αυτής, στις ΑΕ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και 

στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Φορολογική Ενημερότητα για Συμμετοχή σε ισχύ την ημέρα που προσκομίζεται 

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ την ημέρα που προσκομίζεται για το σύνολο 

των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του οικονομικού φορέα, 

συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων εκπροσώπων. 

4. Πιστοποιητικά ισχύουσας εκπροσώπησης 
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Στην περίπτωση ένωσης φορέων ή υπεργολαβικής ανάθεσης τα παραπάνω δικαιολογητικά 

υποβάλλονται και για το σύνολο των εν λόγω φορέων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης, μετά από σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής, θα υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα πρόσκληση, αυτή θα 

ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  

http://www.pvaigaiou.gov.gr/, στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ www.eprocurement.gov.gr, και στο επιμελητήριο 

Λέσβου. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Μάρθα Ατσικπάση, 

Προϊσταμένη της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της ΠΒΑ, στη Μυτιλήνη 

Λέσβου, τηλ. 2251353313, email: m.atsikpasi@pvaigaiou.gov.gr και στην κ. Μυρσίνη Σάλτα, 

υπάλληλο της Δ/νσης Βιομηχανίας, ενέργειας και Φυσικών Πόρων της ΠΒΑ στη Μυτιλήνη Λέσβου, 

τηλ. 2251353306, email: m.salta@pvaigaiou.gov.gr.  

 

 

                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

       

                                                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 

«Διοργάνωση εκδηλώσεων» και 

«Μετακίνηση και διαμονή 

προσκεκλημένων ομιλητών», (Αρ. 

Παραδοτέων 1.2.2, 4.2.1, 5.2.1, 5.2.2) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

Ημερομηνία 

20/1/2020 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Α
/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  

1  «Διοργάνωση 

συνάντησης 

εργασίας στη 

Λήμνο» διάρκειας 2 

ημερών 

 

Αίθουσα χωρητικότητας   50 ατόμων στη 

Μύρινα-Λήμνου με την κατάλληλη υλικο-τεχνική 

υποδομή (βήμα παρουσιάσεων, δυνατότητα 

προβολής παρουσιάσεων με projector και οθόνη 

προβολής laptop, ασύρματο pointer, πίνακας 

μαρκαδόρου, μικρόφωνα και παροχή δωρεάν 

ασύρματου wifi. 

Επιπλέον τη  2η ημέρα, απαιτούνται και 

«τραπέζια εργασίας». 

12ος 2020  



ΑΔΑ: 9ΕΩΗ7ΛΩ-52Χ



 

 24

1.1 Ένα (1) coffee break 

για 50 άτομα την 

ημέρα της 

συνάντησης εργασίας 

&  

Ένα (1) coffee break 

για 20±5 για την 

ημέρα συνάντησης 

των δικαιούχων 

Θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο: 

Καφέ φίλτρου, Τσάι, Γάλα, Χυμό πορτοκάλι, 

Βουτήματα, Κέικ, Εμφιαλωμένο νερό (μπουκάλι) 

 

1.2 Ένα (1) ελαφρύ γεύμα 

για 50 άτομα την 

ημέρα της 

συνάντησης εργασίας  

& 

Ένα (1) ελαφρύ γεύμα 

για 20±5 για την 

ημέρα συνάντησης 

των δικαιούχων 

Θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο: 

Τυροπιτάκια/σπανακοπιτάκια, mini μπιφτεκάκια, 

mini σουβλάκια χοιρινά, φιλετάκια κοτόπουλο,  

Σαλάτα:  Ρόκα παρμεζάνα, γλυκό, νερά, καφέ, 

αφεψήματα και αναψυκτικά.  

Το ελαφρύ γεύμα θα σερβίρεται σε μπουφέ. 

 

1.3 Ένα (1) δείπνο 

εργασίας για 20±5 

άτομα με τοπικά 

εδέσματα 

Θα περιλαμβάνει ορεκτικά, σαλάτα, κυρίως 

πιάτο, γλυκό 
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1.4 Εκτύπωση και 

ανάρτηση αφισών 

διοργάνωσης 

Τρεις (3) αφίσες διαστάσεων 0,40Χ0,60 m 3 ημέρες πριν τη 

διοργάνωση 

1.5 Έξοδα επικοινωνίας 

αναδόχου 

Ενημέρωση & υπενθύμιση συμμετεχόντων και 

προσκεκλημένων για τις εκδηλώσεις του ΝΑΥΣ 

και την υποχρέωσή τους να παρίστανται.  

Ανάρτηση αφισών σε εμφανή σημεία 

Σύνταξη και δημοσιοποίηση δελτίων τύπου 

Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης 

εκδηλώσεων (σύνταξη ατζέντας, συντονισμός 

υποδοχής καλεσμένων των εκδηλώσεων, 

σύνταξη εγγραφών & πρακτικών εκδηλώσεων & 

ευχαριστήριων επιστολών) 

Φωτογραφίες εκδηλώσεων 

Έξοδα μετακίνησης αναδόχου 

 

2  «Διοργάνωση 

τελικής εκδήλωσης 

πράξης στη 

Μυτιλήνη» 

διάρκειας δύο (2) 

ημερών 

Αίθουσα χωρητικότητας   50 ατόμων στη 

Μυτιλήνη με την κατάλληλη υλικο-τεχνική 

υποδομή, όπως περιγράφονται παραπάνω 

(εκδήλωση Λήμνου). 

Επιπλέον τη  2η ημέρα, απαιτούνται και 

«τραπέζια εργασίας». 

 6ος 2021  
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2.1 Ένα (1) coffee break 

για 50 άτομα την 

ημέρα της 

συνάντησης εργασίας 

&  

Ένα (1) coffee break 

για 20±5 για την 

ημέρα συνάντησης 

των δικαιούχων 

 

2.2 Ένα (1) ελαφρύ γεύμα 

για 50 άτομα την 

ημέρα της 

συνάντησης εργασίας  

& 

Ένα (1) ελαφρύ γεύμα 

για 20±5 για την 

ημέρα συνάντησης 

των δικαιούχων 

 

2.3 Ένα (1) δείπνο 

εργασίας για 20±5 

άτομα με τοπικά 

εδέσματα 

Όπως περιγράφονται παραπάνω (1.1, 1.2, 1.3) 
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2.4 Εκτύπωση και 

ανάρτηση αφισών 

διοργάνωσης 

Τρεις (3) αφίσες διαστάσεων 0,40Χ0,60 m 3 ημέρες πριν τη 

διοργάνωση 

2.5  Έξοδα επικοινωνίας 

αναδόχου 

Όπως περιγράφονται παραπάνω (1.5)  

* Για όλες τις εκδηλώσεις, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος σερβιτόρος και σερβίτσια 

πολλαπλής χρήσεως. Απαραίτητη η συλλογή των χρησιμοποιημένων ειδών μετά το πέρας 

των εκδηλώσεων.  

3 Μετακίνηση και 

διαμονή από τα 

νησιά της ΠΒΑ 

(Λέσβο ή Χίο ή Σάμο 

ή Λήμνο ή Ικαρία) ή 

Αθήνα, προς Λεμεσό 

Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή για 

τέσσερα (4) άτομα και δύο (2) διανυκτερεύσεις 

για τέσσερα (4) άτομα σε ξενοδοχείο 

τουλάχιστον 4* στη Λεμεσό, όχι περισσότερο 

από 5 χλμ από το κέντρο, σε μονόκλινα δωμάτια 

με πρωινό. 

12ος 2019 ή 2ος 

2020  

  

4 Μετακίνηση και 

διαμονή από τα 

νησιά της ΠΒΑ 

(Λέσβο ή Χίο ή Σάμο 

ή Λήμνο ή Ικαρία) ή 

Αθήνα, προς 

Σαντορίνη 

Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή για δύο (2) 

άτομα και δύο (2) διανυκτερεύσεις για δύο (2) 

άτομα σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4* στη 

Σαντορίνη, σε μονόκλινα δωμάτια με πρωινό. 

6ος 2020  

 

 5 Μετακίνηση και 

διαμονή από τα 

νησιά της ΠΒΑ 

Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή για ένα (1) 

άτομα και μια (1) διανυκτέρευση ενός (1) ατόμου 

σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4* στην Κω, όχι 

12ος 2020 
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(Λέσβο ή Χίο ή Σάμο 

ή Λήμνο ή Ικαρία) ή 

Αθήνα, προς Κω 

περισσότερο από 5 χλμ από το κέντρο, σε 

μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό 

6 Μετακίνηση και 

διαμονή από τα 

νησιά της ΠΒΑ 

(Λέσβο ή Χίο ή Σάμο 

ή Λήμνο ή Ικαρία) ή 

Αθήνα, προς 

Ηράκλειο 

Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή για δύο (2) 

άτομα και μια (1) διανυκτέρευση δύο (2) ατόμων 

σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4* στο Ηράκλειο, όχι 

περισσότερο από 5 χλμ από το κέντρο, σε 

μονόκλινα δωμάτια με πρωινό 

12ος 2020 

7 Μετακίνηση και 

διαμονή από τα 

νησιά της ΠΒΑ 

(Λέσβο ή Χίο ή Σάμο 

ή Ικαρία) ή Αθήνα, 

προς Λήμνο 

Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή για δύο (2) 

άτομα και μια (1) διανυκτέρευση δύο (2) ατόμων 

σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4* στη Λήμνο, όχι 

περισσότερο από 5 χλμ από το κέντρο, σε 

μονόκλινα δωμάτια με πρωινό 

12ος 2020 

8 Μετακίνηση και 

διαμονή από τα 

νησιά της ΠΒΑ 

(Λέσβο ή Χίο ή Σάμο 

ή Λήμνο ή Ικαρία) ή 

Αθήνα, προς 

Λάρνακα 

Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή για δύο (2) 

άτομα και μια (1) διανυκτέρευση δύο (2) ατόμων 

σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4* στη Λάρνακα, όχι 

περισσότερο από 5 χλμ από το κέντρο, σε 

μονόκλινα δωμάτια με πρωινό 

12ος 2020 
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Το χρονοδιάγραμμα, και ο αριθμός των προσκεκλημένων δύναται να τροποποιηθούν ανάλογα 

με την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.  

Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εκδηλώσεων, των μετακινήσεων και των 

διανυκτερεύσεων, θα οριστούν κατόπιν συνεννοήσεως με τους εταίρους.  

Και στις δύο (2) περιπτώσεις ο ανάδοχος θα ενημερωθεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες 

νωρίτερα. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 

«Διοργάνωση εκδηλώσεων» και 

«Μετακίνηση και διαμονή 

προσκεκλημένων ομιλητών», (Αρ. 

Παραδοτέων 1.2.2, 4.2.1, 5.2.1, 5.2.2) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 

Ημερομηνία 

20/1/2020 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ – Π.1.2.2 

Διοργάνωση εκδήλωσης στη 

Μυτιλήνη 

Διάρκειας 2 ημερών με 1 coffee 

break και 1 ελαφρύ γεύμα για 50 

άτομα, 1 coffee break και 1 

ελαφρύ γεύμα για 20±5 , 1 δείπνο 

εργασίας για 20±5 άτομα, 

εκτύπωση και ανάρτηση 3 

αφισών 0,40Χ0,60 m και έξοδα 

επικοινωνίας αναδόχου 
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2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ – Π.2.2.2 

Διοργάνωση εκδήλωσης 

Λήμνου 

Διάρκειας 2 ημερών με 1 coffee 

break και 1 ελαφρύ γεύμα για 50 

άτομα, 1 coffee break και 1 

ελαφρύ γεύμα για 20±5 , 1 δείπνο 

εργασίας για 20±5 άτομα, 

εκτύπωση και ανάρτηση 3 

αφισών 0,40Χ0,60 m και έξοδα 

επικοινωνίας αναδόχου 

   

3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ – Π.4.2.1 

Αεροπορική μετακίνηση 

τεσσάρων (4) ατόμων από 

Λέσβο ή Χίο ή Λήμνο ή Σάμο ή 

Ικαρία, ή Αθήνα στη Λεμεσό με 

επιστροφή και 2 διανυκτερεύσεις 

για 4 άτομα σε ξενοδοχείο 4* 

τουλάχιστον, όχι περισσότερο 

από 5 χλμ. από το κέντρο, σε 

μονόκλινα δωμάτια με πρωινό   
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4 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ – Π.5.2.1 

Αεροπορική μετακίνηση δύο (2) 

ατόμων από Λέσβο ή Χίο ή 

Ικαρία, ή Λήμνο, ή Σάμο ή 

Αθήνα στη Σαντορίνη με 

επιστροφή και  2 

διανυκτερεύσεις για 4 άτομα σε 

ξενοδοχείο 4* τουλάχιστον, όχι 

περισσότερο από 5 χλμ. από το 

κέντρο, σε μονόκλινα δωμάτια με 

πρωινό 

   

5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - Π.5.2.2  

Αεροπορική μετακίνηση ενός (1) 

ατόμου από Λέσβο ή Χίο ή 

Ικαρία, ή Λήμνο, ή Σάμο ή 

Αθήνα στην Κω με επιστροφή 

και μια (1) διανυκτέρευση ενός (1) 

ατόμου σε ξενοδοχείο 

τουλάχιστον 4* στην Κω, όχι 

περισσότερο από 5 χλμ. από το 

κέντρο, σε μονόκλινο δωμάτιο με 

πρωινό 
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6 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - Π.5.2.2  

Αεροπορική μετακίνηση δύο (2) 

ατόμων από Λέσβο ή Χίο ή  

Ικαρία, ή Λήμνο ή Σάμο ή 

Αθήνα στο Ηράκλειο με 

επιστροφή και μια (1) 

διανυκτέρευση δύο (2) ατόμων σε 

ξενοδοχείο τουλάχιστον 4* στο 

Ηράκλειο, όχι περισσότερο από 5 

χλμ. από το κέντρο, σε μονόκλινο 

δωμάτιο με πρωινό 

   

7 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - Π.5.2.2  

Αεροπορική μετακίνηση δύο (2) 

ατόμων από Λέσβο ή Χίο ή 

Σάμο, ή Ικαρία, ή Αθήνα στη 

Λήμνο με επιστροφή και μια (1) 

διανυκτέρευση δύο (2) ατόμων σε 

ξενοδοχείο τουλάχιστον 4* στη 

Λήμνο, όχι περισσότερο από 5 

χλμ. από το κέντρο, σε μονόκλινο 

δωμάτιο με πρωινό 
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8 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - Π.5.2.2  

Αεροπορική μετακίνηση δύο (2) 

ατόμων από Λέσβο ή Χίο ή 

Σάμο, ή Ικαρία, ή Λήμνο ή 

Αθήνα στη Λάρνακα με 

επιστροφή και μια (1) 

διανυκτέρευση δύο (2) ατόμων σε 

ξενοδοχείο τουλάχιστον 4* στη 

Λάρνακα, όχι περισσότερο από 5 

χλμ. από το κέντρο, σε μονόκλινο 

δωμάτιο με πρωινό 

   

 

 

 

Ημερομηνία: 
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