
 

                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Καβάλα,22/5/2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ                       Αριθ. Πρωτ. 07/οικ.1557 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ                     
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
Ταχ. Δ/νση      : Εθνικής Αντίστασης 20  
Ταχ. Κωδ.       :  65110 Καβάλα   
Πληροφορίες :  Παπαβαρύτης Ε.     
Τηλέφωνο      : 2513503362     
FAX            : 2510 291300                                   Προς : 
E-mail             :epap@pamth.gov.gr                                   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
 

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

     Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας  και  Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας   

     ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ  KAVALA AIR SEA SHOW 2018 

      ΜΕ   Ε.Φ. 3351,   Κ.Α.Ε. 0844.0013 ,  ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2,   ΜΕΤΡΟ 2.2   ΚΑΙ   Κ.Ε.  182011007. 

     Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ δια της Π.Ε. Καβάλας και η Δημωφέλεια του Δήμου Καβάλας θα 

συνδιοργανώσουν την δράση «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ  KAVALA AIR SEA 

SHOW 2018» στις 29/06 και 30/06/2018 και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με 

αρ. πρωτ. 03/1805(ΑΔΑ:ΩΗ6Ζ7ΛΒ-ΔΒΞ) – 18REQ003124095 21-05-2018 ανακοινώνει 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο 

ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας των υλικών/υπηρεσιών για το 

σκοπό για τον οποίο ζητούνται. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον 

προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν 

ξύσματα σβησίματα ,προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που καθιστούν ασαφείς η  

δυσανάγνωστες και πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο . 

     Στις προσφορές που θα κατατεθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας, θα πρέπει να 

αναγράφεται αναλυτικά η περιγραφή ανά είδος υλικού/υπηρεσίας καθώς και η προσφερόμενη τιμή, 

σύμφωνα με τα ζητούμενα στην παρούσα πρόσκληση. Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι 

εντός των πλαισίων της προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι 

προσφορές πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο ως τη Τρίτη 
29/05/2018 και ώρα 09:00 στο Γραφείο 362  της ΠΕ Καβάλας και θα φέρουν εξωτερικά τα 

στοιχεία του αποστολέα και τα κάτωθι στοιχεία: 
 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ταχ. Δ/νση      : Εθνικής Αντίστασης 20 
Ταχ. Κωδ.       :  65110 Καβάλα  
(Για τη  «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ  KAVALA AIR SEA SHOW 2018»-
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) 
 



για τα εξής είδη αναλυτικά: 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΕΙΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  (ΜΕ 
Φ.Π.Α) 

 

 

 

 

Δαπάνη για Έξοδα Φιλοξενίας 
(Ξενοδοχεία) – Διατροφής 
Αεροπορικών Ομάδων  
Επιδείξεων 

 Ξενοδοχεία κατηγορίας 3 η 4 
αστέρων     Μονόκλινα 
Δωμάτια   9 Διανυκτερεύσεις 
x 75€=675€  

     Δίκλινα  Δωμάτια  65 
Διανυκτερεύσεις x 85€ = 5525€      
  Τρίκλινα Δωμάτια 38 
Διανυκτερεύσεις x  100€= 
3800€ 
 Στην τιμή περιλαμβάνεται 

πρωινό,wifi, και φόρος 
διανυκτέρευσης 

 
Δαπάνη για Παραφινέλαιο 
Φαρμακευτικό Καπνού 
Επιδείξεων   

 PARAFFIN OIL για χρήση 
ως Καπνός Σήμανσης 
Αεροπορικών Επιδείξεων 
(Air DisplaySMOKE), US 
Food Drug Administration 
(F.D.A)21CFR178.3620(a)/ 
172.878, European 
Pharmacopoeia. 

 Δαπάνη για ηχητικό Εξοπλισμό 
περιοχής θεατών (1000 μέτρα) 

 Πλήρης ηχητική κάλυψη 
περιοχής θεατών με 
ηχητικό σύστημα. 
Συγκεκριμένα κάλυψη 
κεντρικής ζώνης μήκους 
300 μέτρων με 16 
δορυφόρους ηχεία, 4 sub- 
woofer, πλήρη 
μικροφωνικό εξοπλισμό, 
μουσική κάλυψη από 
επαγγελματία dj, 
ασύρματη μετάδοση σε 
ραδιοφωνικό σταθμό και 
ηχητική κάλυψη 
σημειακής περιοχής ζώνης 
Δημοτικού πάρκου 
Φαλήρου και έκτακτης 
ειδικής υποστηρικτικής 
εκδήλωσης. 

Δαπάνη για Ρουχισμό – Υλικά 
διαπιστεύσεων 

 Ρουχισμός: Μπλούζα 
τύπου Polo 210gr 100% 
βαμβάκι, πικέ, ringspun 
πενιέ με γιακά ριπ, 

 

 

 

112 διαν. 

 

Η συμμετοχή της 
ομάδας της 
πολεμικής  

αεροπορίας θα 
αποφασιστεί την 
τελευταία στιγμή. 

 

 

 

3.000lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 άτομα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000€ 

 

 

 

 

 

 

 

3.000€ 

 

 

 

 

 

3.000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500€ 

 



ενισχυμένη πατιλέτα, 
κουμπιά και κοντά 
μανίκια. Η εκτύπωση θα 
είναι μεταξοτυπία 
μονόχρωμη μπρός και 
πίσω.   

 Καπέλο: Καπέλο τζόκει 
100% βαμβάκι  , 180gr με 
προσχηματισμένο γείσο, 4 
ραμμένες οπές για 
εξαερισμό, ρυθμιζόμενο 
αυτοκόλλητο και πίσω 
κλείσιμο. Η εκτύπωση θα 
είναι θερμοκόλληση.   

 Υλικά Διαπιστεύσεων : 
Κορδόνι λαιμού με 
μεταλλικό κλίπ και κλίπ 
ασφαλείας( πίσω μέρος 
λαιμού) Υ: 55cm Πλ: 2cm. 
H εκτύπωση θα είναι 
πολύχρωμη.  

 Πλαστική θήκη κάρτας. 
Διαστάσεις Υ: 7 cm Π: 10 
cm  

Δαπάνη για Έξοδα Κίνησης 
Αεροπορικών Ομάδων (Αερ/μιο 
- Καβάλα) 

 Διάθεση λεωφορείου 50 
θέσεων για τις ανάγκες 
μαζικών μετακινήσεων των 
πληρωμάτων από και προς 
το αεροδρόμιο για 7 
ημέρες  για την διαδρομή 
Καβάλα – Αεροδρόμιο 2 
φορές ημερησίως.  

Δαπάνη για Διατροφή – 
Υποστήριξη Εθελοντών  

1) Παροχή μπουκαλιών 
φυσικού μεταλλικού νερού 
0,5l για 100 εθελοντές για 
το διάστημα από 
29/6/2018 εώς και 
30/6/2018. 

2) Παροχή φυσικού χυμού ( 
κουτί 250 ml ) για δύο 
μέρες, για 100 εθελοντές) 
για 29/6/2018 και 
30/6/2018. 

3) Παροχή τυποποιημένου 
κρουασάν βάρους 
τουλάχιστον 120gr,για δύο 
μέρες, για 100 εθελοντές  
για τις 29/6 και 30/6/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600τεμ. 

 

 

 

400τεμ 

 

 

 

     200τεμ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000€ 

 

 

 

 

 

1.500€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4)    Παροχή σάντουιτς από 
οβελιστήριο για 50 εθελοντές  
για τις 29/6/2018 και 
30/6/2018  

5) Αναμνηστικά τύπου 
πυξίδας 

       Από ακρυλικό μπρούτζο 
και πλέξιγκλας διαστάσεις 
10x10x1 , ,το κάθε τεμάχιο θα 
φέρει extra μεταλλικό πλακίδιο 
με το λογότυπο της 
διοργάνωσης και κατάλληλη 
συσκευασία δώρου. 

 
 Δαπάνη για Κατασκευή και 
τοποθέτηση Εντύπων –   Banner – 
Προγραμμάτων 

 Πρόγραμμα: Τρίπτυχο. 
Ανοιχτό διάσταση  48×22 
εκ. Κλειστό 16×22 εκ. 
Βάρος 250 gr . Τύπος 
χαρτιού: οπαλίνα.  

 Διαφημιστικές πινακίδες 
δρόμου διαστάσεων 
500×300cm στις εισόδους 
της πόλης σε κατάλληλο 
νοικιασμένο χώρο για 
banner μεγάλων 
διαστάσεων. 

 Έντυπα: Δισέλιδα. Χαρτί 
πολυτελείας. Διάσταση   Α4. 

Δαπάνη για την Τελετή Έναρξης 

 Παροχή μπουφέ  

Ορεκτικά 

Club Sandwich 

Τορτίγια (κοτόπουλο, cheddar, 
ντομάτα) 

Τορτίγια (τυριά, αλλαντικά, 
μαρούλι) 

Πιτσάκια 

Ταρτάκια (τυριά, λουκάνικο, 
ντομάτα) 

Επιδόρπια 

Σφηνάκια (cheesecake, 
τυραμισού, προφιτερόλ, 
πρεπαρέ) 

      

      100τεμ. 

 

       37τεμ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.000τεμ 

 

 

 

         2τεμ 

 

  

  3.000τεμ 

 

 

 

 

10τεμ. 

50 τεμ. 

50 τεμ. 

100 τεμ.  

100 τεμ 

 

80τεμ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Αναψυκτικά 

Coca-cola, coca-cola zero, 
Sprite, Fanta Πορτοκάλι (1,5L) 

Μηχάνημα με Γρανίτα 
Φράουλα 

 Παροχή μικροφωνικής 
εγκατάστασης  

        Παροχή καθισμάτων  

 Τελετή έναρξης: Να λάβει 
χώρα σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο εξωτερικό 
χώρο, , σε προνομιακή 
θέση για τη μέγιστη 
τουριστική προβολή του 
λιμανιού καθώς και του 
Κάστρου της πόλης, με την 
προϋπόθεση ο 
συγκεκριμένος χώρος να 
διατεθεί αποκλειστικά για 
τις ανάγκες της τελετής 
έναρξης της διοργάνωσης 
την Πέμπτη 28/6/2018 από 
τις 21:30μμ εώς 23:30 μμ 

Δαπάνη για Τέλη πνευματικών 
δικαιωμάτων αναπαραγωγής 
μουσικών εκτελέσεων 

Πνευματικά δικαιώματα για την 
δημόσια εκτέλεση μουσικών 
κομματιών στην συνδιοργάνωση 
«KAVALA AIR SEA SHOW 2018» 

 

 

8 (2X4 είδη 
αναψυκτικού) 

 

Μικρόφωνο και 
ηχεία  για ομιλία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500€ 

 

 

 

 

 

 

   ΣΥΝΟΛΟ 24.000ΕΥΡΩ 

 



      Συνολικού ποσού μέχρι 24.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 

εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844.0013,  

ΚΕ182011007, οικονομικού έτους 2018.  

       Μετά το πέρας της συγκεκριμένης μέρας και ώρας καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή. 
 

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι: 

1. Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Π.Α.Μ.Θ, ούτε υποχρεούται αυτή να 

προχωρήσει άμεσα στην εν λόγω προμήθεια. 

2. Η Π.Α.Μ.Θ διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των ποσοτήτων, αν οι υπηρεσιακές 

ανάγκες το επιβάλλουν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη το επιτρέπει. Η παράδοση των 

ανωτέρω ειδών θα γίνεται σε ώρες που καθορίζονται κάθε φορά με ευθύνη και μεταφορικά 

μέσα του προμηθευτή. 

3. Οι προσφερόμενες τιμές, θα ισχύουν και σε πιθανή επόμενη προμήθεια, κατά τη διάρκεια 

του έτους. 

4. Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. 

5. Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο 

απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη 

χαμηλότερη τιμή. 

6. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον/τους μειοδότη/ μειοδότες. 

7. μαζί με την οικονομική προσφορά πρέπει να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία 

να δηλώνουν  οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ότι: 

     “όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις θα βαρύνουν τον μειοδότη” 

           “κατέχω όλα τα έγγραφα του άρθρου 73 (Λόγοι Αποκλεισμού) του Ν.4412/16 και θα τα         

 προσκομίσω όταν αναδειχθώ μειοδότης-ανάδοχος”. 

      Η παρούσα πρόσκληση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της www.pekavalas.eu και την σελίδα της περιφέρειας ΑΜΘ 
http://www.pamth.gov.gr/.   
 
 
                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                           ΜΕΠ     

                                                                                                                            Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

                                                                                                                               

                                                                                                                                                         ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ    

                       ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΕΣΥ 

 

 

 

 


