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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Θέμα: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης – ΠΕ Ξάνθης, για την δαπάνη του εξοπλισμού και των υπηρεσιών ταυτόχρονης 
διερμηνείας  στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης της δράσης: « ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ‘ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ ΣΤΟ CERN – ΑΠΟ ΤΟ ΟΝ ΣΤΟ ΜΗ ΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΥΛΗ’ » με το 
Δήμο Αβδήρων, συνολικού προϋπολογισμού 3.900,00 € με Φ.Π.Α. » 
 
Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του 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)». 

3. Το Π.Δ. 144/2010 (Φ.Ε.Κ. 144/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας ΑΜΘ» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 

(ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α/27-11-1995) ως προς τις διατάξεις οι οποίες 

ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4270/2014. 

6. Τις διατάξεις του Ν.4440 (ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016) ,άρθρο 24, «Ηλεκτρονική διαδικασία 

έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγραφών στο δημόσιο τομέα»   

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 



7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

143/τ.Α’/28-06-2014). 

8. Την υπ’ αριθ. 129/2018  απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης του Π.Σ. της Α.Μ.Θ., περί  

έγκρισης υλοποίησης της συνδιοργάνωσης της δράσης: « ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ‘ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ ΣΤΟ CERN – ΑΠΟ ΤΟ ΟΝ ΣΤΟ ΜΗ ΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΥΛΗ’» με 

το Δήμο Αβδήρων  

9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3062/09-03-2018 έγγραφο του Δήμου Αβδήρων που αφορά στις 

προδιαγραφές του εξοπλισμού και των υπηρεσιών ταυτόχρονης διερμηνείας  

 

Σας προσκαλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την δαπάνη του εξοπλισμού και των 

υπηρεσιών ταυτόχρονης διερμηνείας  στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης   της  δράσης: 

« ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ‘ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ ΣΤΟ CERN – ΑΠΟ ΤΟ ΟΝ ΣΤΟ ΜΗ ΟΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΥΛΗ’ » με το Δήμο Αβδήρων που θα πραγματοποιηθεί στις 17 

& 18 Μαΐου 2018 στα Άβδηρα Ξάνθης ( αίθουσα εκδηλώσεων Αρχαιολογικού Μουσείου 

Αβδήρων), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, συνολικού προϋπολογισμού 

3.900,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα 

πρόσκληση.  

Αναλυτικά : 

α
/
α 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΥΛΙΚΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

1. 

 
Μεταφραστικός 
και ηχητικός 
εξοπλισμός 
ταυτόχρονης 
διερμηνείας 
από μια προς 
μια γλώσσα 
για 2  ημέρες  

 

Α. Μεταφραστικός εξοπλισμός 
 Ένας μεταφραστικός θάλαμος ISO 4043   

( 1.7m x 1.7m ) 
 Μεταφραστικός πομπός 
 Κεντρική μονάδα διαχείρισης 

μεταφραστικού συστήματος  
 Infrared Radiators + stands 
 Κονσόλα – ακουστικά – μικρόφωνα 

διερμηνέων 
 150 Ασύρματοι δέκτες – ακουστικά 
 Απαραίτητα καλώδια 
 Τεχνική υποστήριξη 
 Γραμματεία διανομής – παραλαβής 

δεκτών & ακουστικών 
 

Β. Ηχητικός εξοπλισμός 
 1-5 επιτραπέζια συνεδριακά μικρόφωνα 
 1 ασύρματο μικρόφωνο χειρός 

Έως 2.000,00 € 
 
 
 
 
 



 1 κονσόλα ήχου 
 2-4 ηχεία σε βάση τρίποδα 
 Ενισχυτής ήχου 
 Απαραίτητα καλώδια – αξεσουάρ ήχου 

 

2. 
Υπηρεσίες 
ταυτόχρονης  
διερμηνείας για 
2  ημέρες 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17   &  18  Μαΐου  2018  
 
 
Έως 1.900,00 € 
 
 

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9:00-20:00 & 9:30 -14:00 
ΤΟΠΟΣ Άβδηρα  Ξάνθης 
ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά < > Ελληνικά 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ταυτόχρονη  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 2 διερμηνείες  

  
ΣΥΝΟΛΟ  

 
Έως 3.900,00 € 

 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 

2, παρ. 1. (11) του Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας 

ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 

συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην αγορά τα εν λόγω είδη  που 

περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Επιπλέον, το δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίων 

καθορίζεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.  

Μειοδότης να αναδειχθεί ο προσφέρων τη συνολικά χαμηλότερη τιμή σε ευρώ € 

πλέον ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι προδιαγραφές και οι όροι της 

παρούσας πρόσκλησης.  

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, υπογεγραμμένες και με τη 

φορολογική σφραγίδα του προσφέροντα, έως και την Πέμπτη  19/04/2018  και ώρα 

13:00 μ.μ, στην ΠΕ Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & 

Κοινωνικής Μέριμνας,  Τμήμα  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  Γραφείο 104, με  την  ένδειξη:  

« Προσφορά σχετικά με την δαπάνη του εξοπλισμού και των υπηρεσιών ταυτόχρονης 

διερμηνείας  στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης   της  δράσης: « ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ‘ΑΠΟ 

ΤΟΝ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ  ΣΤΟ  CERN –  ΑΠΟ  ΤΟ ΟΝ ΣΤΟ ΜΗ ΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΣΤΗΝ 

ΑΝΤΙΥΛΗ’ ».  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και 

οτιδήποτε άλλο που τις καθιστούν ασαφείς ή δυσανάγνωστες. 

Επίσης, οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, ούτε 

υποχρεούται αυτή να προχωρήσει άμεσα στην εν λόγω υπηρεσία. 

Ο σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη Προσφορά σχετικά με την παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως  εκάστοτε ισχύει, 



στην οποία να δηλώνεται ότι ο προσφέρων:  

1. Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος.    

     2. Δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους. 

     3. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του.  

    4. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.  

    5. Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου 

Τομέα σε όλη την επικράτεια. 

    6. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για 90 μέρες από την επομένη 

της αποσφράγισης των προσφορών. 

Β. Οικονομική Προσφορά. Η υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο οικονομική προσφορά, 

θα είναι σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ.  

Η μη προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών θα επιφέρει τον αποκλεισμό του 

συμμετέχοντα. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή  του  αναδόχου θα   γίνεται   βάσει  των  υποβληθέντων   τιμολογίων,  εφόσον  

ολοκληρώνονται  οι αντίστοιχες συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου (Ν. 4412/2016 άρθρο  

200, παρ. 5) 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις.  

Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στη διαδικασία, συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή  

των όρων της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία  

της σύμβασης και θα δεσμεύουν τον Ανάδοχο στην περίπτωση που εκ παραλήψεως   δεν  

θα περιληφθούν σε αυτήν. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί  στις ιστοσελίδες του φορέα www.pamth.gov.gr και www.xanthi.gr.   

 
 

  
 

 
 

 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

α.α. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 


