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ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην ανάθεζη επγαζιών για 

ηην ςλοποίηζη ηηρ ενέπγειαρ «WP 2 – Πληποθόπηζη & Γημοζιόηηηα 

(Information & Publicity)» ζηο πλαίζιο ηος έπγος «Cross-border transport 

CONNECTIONs and communications - the basis for improving quality of life in 

border areas / CONNECTIONs’» ηος Ππογπάμμαηορ Γιαζςνοπιακήρ ςνεπγαζίαρ 

ΔΛΛΑΓΑ – ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» . 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ. 
 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 190 έσο 193 «Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν Αλάπηπμεο»  ηνπ Λ. 

3852/2010 (ΦΔΘ 87 Α΄) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο». 

2. Ρνλ Θαλνληζκφ Νηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Ρακείσλ 

Αλάπηπμεο (ΦΔΘ 78/04-02-98 Β΄). 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2286/95 “Ξεξί Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ Ρνκέα & Οπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ” (ΦΔΘ 19 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

4. Ρελ κε αξηζκ. 14023/ΔΘ521-31/03/2010 (ΦΔΘ 415 12/4/2010 Ρ.Β) πνπξγηθή 

Απφθαζε Γηαρείξηζε Ππζηήκαηνο θαη Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ 

ηνπ ζηφρνπ 3 «Δπξσπατθή Δδαθηθή Ππλεξγαζία», 

5. Ρελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν „Cross-border transport CONNECTIONs 

and communications - the basis for improving quality of life in border areas / 

CONNECTIONs‟ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο Ππλεξγαζίαο Διιάδα – Βνπιγαξία 

2007-2013.(εθεμήο  CONNECTIONs) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –ΘΡΑΚΗ 

Ρκήκα Δπηζηεκνληθνηερληθήο πνζηήξημεο & ινπνίεζεο Ξξνγξακκάησλ                                         
 
Ραρ. Γ/λζε : Γ. Ρζεηηλέ 7 ∙ 69100 ∙  Θνκνηελή 
Ξιεξνθνξίεο : Κπεκπεθίδεο Θαξπνθχιιεο  
Ρειέθσλν  : 25310 83012 
Fax  : 25310 83029 
e-mail  : bebekidisk@yahoo.gr 

 

 
ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
Θνκνηελή,     09/05/2012    

Αξ. Ξξση.:     1741 

ΑΔΑ: Β49ΞΟΡΡΨ-Ν60
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6. Ρελ Αξηζκ. Ξξση. 1566-11/05/2011 (ΑΓΑ: 4ΑΘΙΝΟΟΨ-Γ) Απφθαζε καο πεξί Έγθξηζεο 

Γηάζεζεο Ξίζησζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ „CONNECTIONs‟ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

Γηαζπλνξηαθήο Ππλεξγαζίαο Διιάδα – Βνπιγαξία 2007-2013», 

7. Ρελ ππ‟αξηζ. 869/23-02-2012(ΑΓΑ: ΒΝΕΕΝΟΟΨ-ΦΚ7)  Απφθαζε καο πεξί 

Ππγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Ξξφρεηξσλ θαη Αλνηθησλ Γηαγσληζκψλ πνπ 

δηελεξγεί ην ΞΡΑ ΑΚΘ ζην πιαίζην πινπνίεζεο Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ. 

8. Ρελ αξηζ. 1722/08-05-2012 απφθαζή καο (ΑΓΑ: Β49ΘΝΟΟΨ-Ψ), πεξί έγθξηζεο  

νηθνλνκηθήο δαπάλεο γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελέξγεηαο  

«WP 2 – Ξιεξνθφξεζε & Γεκνζηφηεηα (Information & Publicity)». 

9. Ρελ απφ 04/05/2012 εηζήγεζε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ. 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΤΜΔ 
 

1.Ρελ έθδνζε θαη δεκνζίεπζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζχλαςε  

ζχκβαζεο   παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελέξγεηαο «WP 2 – Ξιεξνθφξεζε 

& Γεκνζηφηεηα (Information & Publicity)» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Cross-border transport 

CONNECTIONs and communications - the basis for improving quality of life in border areas 

/ CONNECTIONs‟» ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο Ππλεξγαζίαο «ΔΙΙΑΓΑ – ΒΝΙΓΑΟΗΑ 

2007-2013». 

2.Ρνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ελέξγεηαο πξνο αλάζεζε, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

πέληε ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ είθνζη επξψ (5.420,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 

3.Ρηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, ηνπο δηθαηνχκελνπο ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ηνπο 

φξνπο πινπνίεζεο θαη παξαιαβήο πνπ πεξηέρνληαη ζην Ξαξάξηεκα Α΄, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 

4. Ρελ επηινγή αλαδφρνπ κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε νηθνλνκηθά πξνζθνξά. 

5. Ρε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

Πχκβαζεο έσο θαη ηελ 30ε Ηνπιίνπ 2012 (ην αξγφηεξν). 

 

Οι ενδιαθεπόμενοι καλούνηαι να καηαθέζοςν ζε ένηςπη μοπθή ηην πποζθοπά 

ηοςρ για ηην ζςγκεκπιμένη ενέπγεια  ηος έπγος μέσπι ηην Σπίηη 15 Μαΐος  και 
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ώπα 12.00 ζην Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Γ. 

Ρζεηηλέ 7 ζηελ Θνκνηελή.  

To άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σπίηη 15 Μαΐος  και ώπα 14:00 

ζην Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν Αλάπηπμεο ΑΚΘ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή.  

Ζ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ζα αλαξηεζεί  ζην   δηθηπαθφ   ηφπν  ηεο ΓΗΑΓΔΗΑΠ 

(Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο Θξάθεο) θαη ζηνπο δηθηπαθνχο 

ηφπνπο  www.pamth.gov.gr, www.pexanthis.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ςνημμένα 

Ξαξάξηεκα Α΄: Ξξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

Αριστείδης Γιαννακίδης 
Περιφερειάρχης  

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄: ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «WP 2 – Ξιεξνθφξεζε & Γεκνζηφηεηα (Information & 

Publicity)»  ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Cross-border transport CONNECTIONs and 

communications - the basis for improving quality of life in border areas / CONNECTIONs‟» 

ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο Ππλεξγαζίαο «ΔΙΙΑΓΑ – ΒΝΙΓΑΟΗΑ 2007-2013»  κε 

απεπζείαο αλάζεζε.  

 

Αναθέηοςζα Απσή 
 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΑΚΘ 

Πποϋπολογιζμόρ  
ηος έπγος 

5.420,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. θαη ινηπψλ 

λφκηκσλ θφξσλ, ηειψλ, επηβαξχλζεσλ 

 

Ανηικείμενο 
 

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελέξγεηαο 

«WP 2 – Ξιεξνθφξεζε & Γεκνζηφηεηα (Information & 

Publicity)» 

Γιαδικαζία Ξξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα  παξνρή  

ππεξεζηψλ 

Γιάπκεια 
Δκηέλεζηρ Έπγος 
 

Έσο 30/7/2012 

Υπημαηοδόηηζη 
Έπγος 
 

«Cross-border transport CONNECTIONs and 

communications - the basis for improving quality of life in 

border areas / CONNECTIONs‟» ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

Γηαζπλνξηαθήο Ππλεξγαζίαο «ΔΙΙΑΓΑ - ΒΝΙΓΑΟΗΑ» 

Καηαληκηική 
ημεπομηνία 
ςποβολήρ 
πποζθοπών 

Ρξίηε 15 Καΐνπ  θαη ψξα 12.00 

Σόπορ καηάθεζηρ 
ηων πποζθοπών 
 

Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο - 

Θξάθεο, Γ. Ρζεηηλέ 7, 69100, Θνκνηελή 
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I. ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

1. Ανηικείμενο ηος έπγος CONNECTIONS – σπημαηοδόηηζη 

Σο έπγο  «Cross-border transport CONNECTIONs and communications - the basis for 

improving quality of life in border areas / CONNECTIONs’» ηος Ππογπάμμαηορ 

Γιαζςνοπιακήρ ςνεπγαζίαρ Δλλάδα – Βοςλγαπία 2007-2013, έσει υρ θςζικό ανηικείμενο: 

ηνη ανάλςζη ηυν μεηαθοπικών ζςζηημάηυν, ηην ανάπηςξη ζηπαηηγικήρ για βιώζιμερ 

ςποδομέρ μεηαθοπών, ηην σπήζη ηηλεμεηπίαρ, ηην  ππομήθεια ειδικού εξοπλιζμού, ηην 

δημιοςπγία ςλικού πποβολήρ πος θα διαηίθεηαι ζηα πεπίπηεπα (kiosks), ηην εγκαηάζηαζη 

κοινού λογιζμικού, ηην δημιοςπγία «πεπιπηέπυν» (kiosks) ηα οποία θα παπέσοςν 

πληποθοπίερ για ζςνδέζειρ, ςπηπεζίερ ηαξιδιών, αξιοθέαηα, επισειπήζειρ κ.α. Πθνπφο ηνπ 

έξγνπ είλαη λα πξνσζήζεη κηα ηζνξξνπεκέλε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηε δηαζπλνξηαθή 

πεξηνρή (Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη Smolyan) κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο 

βηψζηκνπ δηθηχνπ κεηαθνξψλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν.   

Ρν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (θαηά 85%) 

θαη απφ εζληθνχο πφξνπο (θαηά 15%), κέζσ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 

 

2. Πεπιγπαθή ηος θςζικού ανηικειμένος ηος Αναδόσος 

Θχξην αληηθείκελν είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελέξγεηαο «WP 2 – 

Ξιεξνθφξεζε & Γεκνζηφηεηα (Information & Publicity)».  Ξην ζπγθεθξηκέλα ην 

αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ αθνξά ζηελ ππνζηήξημε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ Πακέηος Δπγαζίαρ 2 «Πληποθόπηζη & Γημοζιόηηηα» 

(Information & Publicity) ζηιρ παπακάηω δπάζειρ: 

 

 Γπάζη 2.2: Γηνξγάλσζε κηαο (1) ζπλέληεπμεο ηχπνπ (press conference) ζηελ 

Μάλζε 

 Γπάζη 2.3: Γηαθεκηζηηθή πηλαθίδα γηα ην έξγν 

 Γπάζη 2.4: Γηνξγάλσζε ηειηθήο ζπλάληεζεο (final forum) ζηελ Μάλζε 
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Δηδηθφηεξα, ην αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ ζα αθνξά ηα αθφινπζα : 

 

Γπάζη 2.2: Γιοπγάνωζη μιαρ (1) ζςνένηεςξηρ ηύπος (press conference) ζηην 

Ξάνθη 

Γηνξγάλσζε κίαο ζπλέληεπμεο ηχπνπ ζηελ Μάλζε κε ζηφρν λα γίλεη ελεκέξσζε  γηα ηε 

δηαζπλνξηαθή πεξηνρή, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ έξγνπ θαη γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ. Ζ ζπλέληεπμε ηχπνπ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην 

πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ 2012. 

 

Γπάζη 2.3: Γιαθημιζηική πινακίδα για ηο έπγο 

Πρεδίαζε θαη εθηχπσζε πηλαθίδαο γηα ην έξγν.  

 

Γπάζη 2.4: Γιοπγάνωζη ηελικήρ ζςνάνηηζηρ (final forum) ζηην Ξάνθη 

Γηνξγάλσζε κίαο ηειηθήο ζπλάληεζεο (final forum) ζηελ Μάλζε, δηάξθεηαο κηαο (1) εκέξαο, 

κε ζηφρν λα γίλεη ελεκέξσζε  γηα ηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή, γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ , 

θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ. Ρν final forum πξνγξακκαηίδεηαη γηα ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2012. 

 

2. Γιάπκεια ηος έπγος – Παπαδοηέα – Δκηίμηζη κόζηοςρ 

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

Πχκβαζεο έωρ και ηην 30η Ιοςλίος 2012 (ην αξγφηεξν). Θαη‟ εμαίξεζε, ην έξγν -θαη 

θαη‟ αληηζηνηρία ε παξάδνζή ηνπ απφ ηνλ αλάδνρν- κπνξεί λα παξαηαζεί κεηά απφ 

απφθαζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο Ππλεξγαζίαο Διιάδα 

Βνπιγαξία 2007-2013. 

 

3. Πποδιαγπαθέρ - παπαδοηέα – διαθέζιμορ πποϋπολογιζμόρ 

Νη πποδιαγπαθέρ ηων παπαδοηέων και ο διαθέζιμορ πποϋπολογιζμόρ (εςπώ) γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο WP2 είλαη πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  
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Γπάζη2.2: Γιοπγάνωζη ενόρ (1) δεληίος ηύπος (press conference) ζηην Ξάνθη 

Δλνηθίαζε ρψξνπ γηα ηε 
δηεμαγσγή ηνπ press conference 
ζηελ Μάλζε 

Ζκέξα 1 
 
- 250,00 € 

Γχν  Coffee breaks γηα 50 
ζπκκεηέρνληεο 
(δηάιιεηκα : θαθέο, λεξφ, 
ρπκνχο, 2 εηδψλ πίηεο θαη 2 
εηδψλ θνπινπξάθηα) 
(ιήμε: λεξφ, ρπκνχο, 
αλαςπθηηθά, ειαθξχ γεχκα) 
 

Αξηζκφο  100 

 
- 

300,00 € 

Έληππν πιηθφ (κπξνζνχξεο)  - 
Πρεδίαζε & εθηχπσζε 
 
 

Αξηζκφο 200 

Α5 δχν 
φςεσλ 

4ρξσκία 
ραξηί 150 

γξ 

600,00 € 

ιηθφ – αλαιψζηκα γηα ηε 
ζπλέληεπμε ηχπνπ . Δηδηθφηεξα:  
 
FOLDER 
Γιάζηαζη (κλειζηό): 23,5  X  31,4 
Γιάζηαζη (ανάπηςγμα): 55 X 40 
(πεπιλαμβάνονηαι και ηα “αςηιά') 
Γημιοςπγία καλοςπιού για κοπή - 
πικμάνζειρ: NAI 
Δκηύπυζη:  CMYK (μόνο ζηη μία 
ότη - ηην εξυηεπική: εξώθςλλο - 
οπιζθόθςλλο και αςηιά) 
Υαπηί: Velvet 300gr  
Πλαζηικοποίηζη: MAT (μόνο ζηη 
μία ότη - ηην εξυηεπική: εξώθςλλο 
- οπιζθόθςλλο και αςηιά) 
 
ΜΠΛΟΚ 
Μπλοκ ζεμιναπίος 50 ζελίδυν με 
ηο λογόηςπο ηος ζσεδίος και ηος 
ππογπάμμαηορ 
 
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΟ ΣΤΛΟ ή ΜΟΛΤΒΙ 
(ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΟΣΤΠΟΤ) 
Γιάζηαζη λογοηύπος: 4,8 X 1 
(maximum) 
Υπώμαηα: 3 (Pantone) 
 

 

Αξηζκφο 
ζπκκεηερφλησλ 

70 

 

700,00 € 
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Γπάζη 2.3: Γιαθημιζηική πινακίδα για ηο έπγο 

Ξηλαθίδα   
 Πρεδίαζε & εθηχπσζε 

 
Αξηζκφο 1 

1,00*1,50κ.
ζε 

αλζεθηηθή 
επηθάλεηα, 

ρξψκα κπιε 
κε 

εθηχπσζε 
ζε 4ρξσκία 

κε 
ινγφηππν 

έξγνπ, 
ινγφηππν 
ΞΑΚΘ, 

ζεκαίεο ΔΔ 
θιπ   

280,00 € 

 
 
 
Γπάζη 2.4: Γιοπγάνωζη ηελικήρ ζςνάνηηζηρ (final forum) ζηην Ξάνθη 

Δλνηθίαζε ρψξνπ γηα ηε 
δηεμαγσγή ηνπ final forum  ζηελ 
Μάλζε 

Ζκέξα 1 
 
- 

350,00 € 

Γχν (2)  Coffee breaks γηα 50 
ζπκκεηέρνληεο 
(δηάιιεηκα : θαθέο, λεξφ, 
ρπκνχο, 2 εηδψλ πίηεο θαη 2 
εηδψλ θνπινπξάθηα) 
(ιήμε: λεξφ, ρπκνχο, 
αλαςπθηηθά, ειαθξχ γεχκα) 
 

Αξηζκφο  100 
 
- 

500,00 € 

Έληππν πιηθφ (κπξνζνχξεο) - 
Πρεδίαζε & εθηχπσζε 

 
Αξηζκφο 200 

Α5 δχν 
φςεσλ 
4ρξσκία 
ραξηί 150 
γξ 

600,00 € 

Αθίζεο- Πρεδίαζε & εθηχπσζε 
 

Αξηζκφο 100 

Α3 
ηινπζηξαζηφ
λ ραξηί 300 
γξ. 

400,00 € 

Φπιιάδην ζε 3 γιψζζεο (Αγγιηθά 
– Διιεληθά – Βνπιγάξηθα) - 

Πρεδίαζε & εθηχπσζε 
 

Αξηζκφο 300 

2πηπρν Α5 
4ρξσκία 
ραξηί 150 
γξ.  

600,00 € 

ιηθφ – αλαιψζηκα γηα ην final 
forum. Δηδηθφηεξα:  
 

Αξηζκφο 
ζπκκεηερφλησλ 

70 

 840,00 € 
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ΣΑΝΣΑ – ΦΑΚΔΛΟ  
ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ 
Από ανθεκηικό ςλικό, σπώμα μαύπο 
ή μπλε. Δκηύπυζη λογόηςπο 
έπγος, λογόηςπο ΠΑΜΘ, ζημαίερ 
ΔΔ κλπ, ζε ένα σπώμα. 
 
USB Flash Memory stick 
Μονάδερ 4GB ζε mode USB 2.0 με 
διαμόπθυζη NTFS. Δκηύπυζη 
λογόηςπο έπγος, λογόηςπο ΠΑΜΘ, 
ζημαίερ ΔΔ κλπ, ζε ένα σπώμα. 
 
ΜΠΛΟΚ 
Μπλοκ ζεμιναπίος 50 ζελίδυν με 
ηο λογόηςπο ηος ζσεδίος και ηος 
ππογπάμμαηορ 
 
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΟ ΣΤΛΟ ή ΜΟΛΤΒΙ 
(ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΟΣΤΠΟΤ) 
Γιάζηαζη λογοηύπος: 4,8 X 1 
(maximum) 
Υπώμαηα: 3 (Pantone) 

 
 
 

 
 
3. Πποϋπολογιζμόρ ηος έπγος και ηπόπορ πληπωμήρ 

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ πέληε ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ είθνζη 

επξψ (5.420,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.  

Ζ δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζα βαξχλεη ην πξφγξακκα «Cross-border 

transport CONNECTIONs and communications - the basis for improving quality of life in 

border areas / CONNECTIONs‟» ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο Ππλεξγαζίαο «ΔΙΙΑΓΑ 

- ΒΝΙΓΑΟΗΑ», θαηεγνξία δαπάλεο: “Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο θαη ππεξεζίεο”. Ζ ακνηβή ζα 

θαηαβιεζεί ζε δχν δφζεηο: 

 Ξνζνζηφ 50% επί ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο , κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ελεξγεηψλ 2.2. θαη 2.3. θαη ην αξγφηεξν έσο 30/6/2012  

 Ρν ππφινηπν πνζνζηφ 50%  κε ην πέξαο ηνπ έξγνπ θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

απηνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, Αμηνιφγεζεο, Ξαξαθνινχζεζεο 

θαη Ξαξαιαβήο ηνπ Έξγνπ.  
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ΙI. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 
 
1. Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ – Τποβολήρ πποζθοπών 

Γηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξάο έρνπλ θπζηθά ή/θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. θαη δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε 

Δκπεηξία ζε πινπνίεζε αλάινγσλ αληηθεηκέλσλ (απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ηνπ Γ‟ 

ΘΞΠ ή ηεο ηξέρνπζαο Ξξνγξακκαηηθήο Ξεξηφδνπ). Νη δεηνχκελεο εκπεηξίεο απνδεηθλχνληαη 

κε απνζπάζκαηα ζπκβάζεσλ - ή άιισλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ - πξνγξακκάησλ ή έξγσλ ηεο 

ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. Πην απφζπαζκα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζαθψο ν θνξέαο αλάζεζεο, 

ην αληηθείκελν, ην ηίκεκα θαη ε δηάξθεηα θαη λα είλαη επδηάθξηηε ε ζπλάθεηα κε ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

Πηε δηαδηθαζία απηή κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ  θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη 

ελψζεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ (κε ηελ ππνβνιή θνηλήο πξνζθνξάο νη νπνίεο δελ 

ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, ηα κέιε ηεο 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξσλ έλαληη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ). 

 

2. Πεπιεσόμενο πποζθοπάρ/ηόπορ – σπόνορ ςποβολήρ 

Νη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν 

Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο - Θξάθεο, Γ. Ρζεηηλέ 7, Ρ.Θ. 69100, Θνκνηελή κέρξη θαη 

ηελ Ρξίηε 15 Καΐνπ θαη ψξα 12.00,  θαη ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ: 

o Δπηζηνιή ππνβνιήο πξφηαζεο ηελ νπνία ππνγξάθεη ν/ε ππνςήθηνο/α Αλάδνρνο κε 

ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη απεπζχλεηαη ζην  Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν 

Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Πηελ επηζηνιή απηή πξέπεη λα 

δειψλεηαη ξεηά φηη ν/εππνςήθηνο/α Αλάδνρνο απνδέρεηαη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

o Νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ην 

νπνίν επηζπλάπηεηαη. Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη λα δίλνληαη ζε Δπξψ (€). 

o πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε 

ηελ νπνία ν/ε ππνςήθηνο/α Αλάδνρνο δειψλεη φηη: α) δελ ππάξρεη ζε βάξνο 

ηνπ/ηεο πξνζθέξνληα/ξνχζεο ή ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ/ηεο 

πξνζθέξνληα/ξνχζεο νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα ή πεξηζζφηεξα 

αδηθήκαηα απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 

«Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2004/18/ΔΘ», θαη β) δελ 
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ηζρχεη γηα ηνλ/ηελ πξνζθέξνληα/ξνχζα θακία εθ ησλ αλαθεξφκελσλ 

πξνυπνζέζεσλ ζην άξζξν 43 παξ.2 ηνπ Ξ.Γ.60/2007. 

o Πε πεξίπησζε Θνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο, ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ην νπνίν 

νξίδεηαη θαη ν εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο ή ηεο Θνηλνπξαμίαο θαηά ην ζηάδην 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ν νπνίνο ζα εμνπζηνδνηείηαη λα ππνγξάθεη γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Θνηλνπξαμίαο ή ηεο Έλσζεο ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, θαζψο 

θαη θάζε άιιν, ζρεηηθφ κε ηνλ δηαγσληζκφ, έγγξαθν 

Νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier 

ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. Πηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ην ΞΡΑ ΑΚΘ θαη ε 

Ξεξηθέξεηα ΑΚΘ δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα ηνλ ρξφλν παξάδνζεο θαη ην πεξηερφκελν  

ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. Ξξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ή 

παξαιεθζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ πξνζδηνξίδνληαη παξαπάλσ δελ ζα 

γίλνληαη δεθηέο. Νη εθπξφζεζκεο πξνζθνξέο επηζηξέθνληαη ζηνπο απνδέθηεο ηνπο ρσξίο 

λα αλνηρηνχλ αθφκε θαη αλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

Αριστείδης Γιαννακίδης 
Περιφερειάρχης  

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Γπάζη 2.2: Γιοπγάνωζη ενόρ (1) δεληίος ηύπος (press conference) ζηην Ξάνθη 
 

   

 ΠΟΟ 
(ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

ΠΟΟ (ΜΔ 
ΦΠΑ) 

Δλνηθίαζε ρψξνπ 
γηα ηε δηεμαγσγή 
ηνπ press 
conference ζηελ 
Μάλζε 

Ζκέξα 1 

 
- 

€ € 

(2)  Coffee breaks 
γηα 50 
ζπκκεηέρνληεο 

Αξηζκφο  100 

 
- 

€ € 

Έληππν πιηθφ 
(κπξνζνχξεο)  - 
Πρεδίαζε & 
εθηχπσζε 
 
 

Αξηζκφο 200 

Α5 δχν 
φςεσλ 

4ρξσκία 
ραξηί 150 γξ 

€ € 

ιηθφ – αλαιψζηκα 
γηα ηε ζπλέληεπμε 
ηχπνπ   

Αξηζκφο 
ζπκκεηερφλησλ 

70 

 

€ € 

 

 
Γπάζη 2.3: Γιαθημιζηική πινακίδα για ηο έπγο 
 

   

 ΠΟΟ 
(ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

ΠΟΟ (ΜΔ 
ΦΠΑ) 

Ξηλαθίδα  - 
Πρεδίαζε & 
εθηχπσζε 

 

Αξηζκφο 1 

1,00*1,50κ.ζε 
εηδηθή 

αλζεθηηθή 
επηθάλεηα 

€ € 

 
 
 
 
 
  
 
Γπάζη 2.4: Γιοπγάνωζη ηελικήρ ζςνάνηηζηρ (final forum) ζηην Ξάνθη 
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 ΠΟΟ 
(ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

ΠΟΟ 
(ΜΔ 

ΦΠΑ) 

Δλνηθίαζε ρψξνπ 
γηα ηε δηεμαγσγή 
ηνπ final forum  
ζηελ Μάλζε 

Ζκέξα 1 

 
- 

€ € 

(2)  Coffee breaks 
γηα 50 
ζπκκεηέρνληεο 

Αξηζκφο  100 

 
- 

€ € 

Έληππν πιηθφ 
(κπξνζνχξεο) - 

Πρεδίαζε & 
εθηχπσζε 

 

Αξηζκφο 200 

Α5 δχν φςεσλ 
4ρξσκία ραξηί 
150 γξ € € 

Αθίζεο- Πρεδίαζε & 
εθηχπσζε 

 
Αξηζκφο 100 

Α3 
ηινπζηξαζηφλ 
ραξηί 300 γξ. 

€ € 

Φπιιάδην ζε 3 
γιψζζεο (Αγγιηθά – 

Διιεληθά – 
Βνπιγάξηθα) - 
Πρεδίαζε & 
εθηχπσζε 

 

Αξηζκφο 300 

2πηπρν Α5 
4ρξσκία ραξηί 
150 γξ. 

€ € 

ιηθφ – αλαιψζηκα 
γηα ην final forum  

Αξηζκφο 
ζπκκεηερφλησλ 

70 

 

€ € 

 
 
 

 
 ΠΟΟ (ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ) 
ΠΟΟ (ΜΔ 

ΦΠΑ) 

 
ύνολο 

€ € 
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