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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την κατάθεση προσφοράς με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης 
βάσει του Ν. 4412/2016  για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Διοργάνωση 
Σεμιναρίων Εκπαίδευσης» που προβλέπεται στα παραδοτέα 4.7.2/4.7.4 του έργου με 
ακρωνύμιο “FLOODGUARD” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας 18.951,61 € προ Φ.Π.Α. (ή 23.500,00€ με Φ.Π.Α.  24%). 

 

Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ.) 

προκειμένου να συνάψει σύμβαση για την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρα 107, 108, 

109 και 118 του Ν. 4412/2016 της υπηρεσίας με τίτλο «Διοργάνωση Σεμιναρίων Εκπαίδευσης», 

όπως προβλέπεται στο έργο με ακρωνύμιο “FLOODGUARD”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο 

του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 

2014-2020 συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 18.951,61€ προ Φ.Π.Α. (ή 23.500,00€ με Φ.Π.Α 

24%), σας καλεί, εφόσον διαθέτετε τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία περιγράφονται 

αναλυτικά κατωτέρω στις παραγράφους 6 και 7 της παρούσας, σε συνδυασμό με τις παράγ. 1 & 

2 του άρθρου 73 (λόγοι αποκλεισμού) του ως άνω νόμου, να υποβάλλετε προσφορά.  

1. Αντικείμενο της Σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης, 

στην πόλη της  Καβάλας.  Η συγκεκριμένη δράση προβλέπεται στο Πακέτο Εργασίας 4 (WP4): 

Παραδοτέα 4.7.2 «Training Seminars organization/ Venue Lease for the series of seminars» /4.7.4 

«Conducting 6 4-days trainings» του έργου με ακρωνύμιο “FLOODGUARD”, το οποίο υλοποιείται 

στο πλαίσιο του προγράμματος ευρωπαϊκής συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

2014-2020. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στο κατά το Κοινό Λεξιλόγιο δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 79951000-5 - Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων. 

Το αντικείμενο και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ 

«Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης», που συνοδεύει 

την παρούσα Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ–ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Διεύθυνση :    Καθ. Ρωσσίδη 11, 54655   

Πληροφορίες: Μιχάλης Καρακώτσογλου 

Τηλέφωνο:      2313 309609 

Email:              pol.pro@damt.gov.gr 
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2. Χρηματοδότηση της Σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», με τα εξής στοιχεία:   

Τίτλος: «Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross 

Border area», Ακρωνύμιο: «FLOODGUARD» και βαρύνει τη σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Integrated actions for joint coordination 

and responsiveness to flood risks in the Cross Border area” με ακρωνύμιο “FLOODGUARD” που 

είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014–2020 στο οποίο 

υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. Η παρούσα 

σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης) σε ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους μέσω των πιστώσεων του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019EΠ23160000) σε ποσοστό 15% και έχει λάβει 

κωδικό MIS 5017322.  

3. Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής για το σύνολο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών.  

 

4. Προϋπολογισμός της σύμβασης  

Ο συνολικός ανώτατος προϋπολογισμός της σύμβασης προ Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των  

18.951,61€ (ή 23.500€ με Φ.Π.Α.) και αναλύεται στον παρακάτω Πίνακα: 

 

5. Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς συνοδευόμενο από αίτηση 

αποδοχής της προσφοράς, στα γραφεία της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Καθ. Ρωσσίδη 11-Τ.Κ. 

546 55, Θεσσαλονίκη - Γραφείο 307). Η ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 5 

Απριλίου 2021 και ώρα 15:00, μετά το πέρας της οποίας ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή. Τις 

προσφορές μπορούν να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι αυτοπροσώπως ή από νομίμως 

εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο ή ταχυδρομικά. Η ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων των 

προσφορών θα αποδεικνύεται με την λήψη αριθμού πρωτοκόλλου εφόσον υπάρχει αυτοπρόσωπη 

κατάθεση ή αριθμός σφραγίδας-ημερομηνία ταχυδρομείου. Ο ενιαίος εξωτερικός φάκελος της 

προσφοράς θα περιέχει ξεχωριστό (υπο)φάκελο δικαιολογητικού προκαταρκτικής απόδειξης 

ποιοτικής επάρκειας (παρ. 7 της παρούσας) και ξεχωριστό (υπο)φάκελο οικονομικής προσφοράς. 

(παρ. 9 της παρούσας). 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ.  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 

(24%) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ

Α ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ 

ΦΠΑ) 

4.7.2 «Training Seminars 

organization/ Venue Lease for the 

series of seminars»/ 4.7.4 

«Conducting 6 4-days trainings» 

ΕΥΡΩ 1 18.951,61 4.548,39 23.500,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΕΥΡΩ 1 18.951,61  4.548,39 23.500,00€ 
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6. Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

6.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

6.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  ή/και  

β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης.  

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εάν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο 

(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει 

να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 

6.3 Επίσης αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 

εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
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οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.6. της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος.  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων 

ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις των  

παραγράφων 7.1 & 7.2. 

 

6.4 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 

74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση/Κοινοπραξία οι παραπάνω λόγοι 

αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει 

λόγος αποκλεισμού για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή 

προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 
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7. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις 

συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

παρούσας  Πρόσκλησης  και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.  

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εμπειρία, στελέχωση και οργάνωση, 

ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση σύμβασης.   Προς τεκμηρίωση 

της ανωτέρω εμπειρίας ο προσφέρων θα πρέπει να έχει εκτελέσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια της 

πενταετίας 2015-2020, ως ανάδοχος ή μέλος ένωσης, τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις σχετικές με 

την παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση συναντήσεων έργων προϋπολογισμού τουλάχιστον 

20.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και με τη συμμετοχή τουλάχιστον 30 ατόμων. Κρίνεται 

σκόπιμο προς  διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, να λαμβάνονται υπόψη 

στοιχεία υπηρεσιών που εκτελέσθηκαν  την πενταετία 2015-2020,  έτσι ώστε να μην αποκλείονται 

κατάλληλοι να εκτελέσουν την επίμαχη σύμβαση οικονομικοί φορείς. Οι συμβάσεις που 

ολοκληρώθηκαν το έτος 2021 θα γίνονται αποδεκτές. 

 

8. Προκαταρκτική απόδειξη ποιοτικής επάρκειας κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 6 της παρούσας (άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και β) πληρούν 
τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 7 της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή 
της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 
1. Να αναγράφονται τα στοιχεία της σύμβασης για την οποία καταθέτουν προσφορά. 
2. Να δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, επιμελητήριο ή 
επαγγελματική ένωση και κατέχουν όλες τις νόμιμες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, τις οποίες 
μπορούν να θέσουν στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής μόλις τους ζητηθεί. 
3. Να δηλώνεται ότι: δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 
και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 6 και 7 της παρούσας, τα δε 
σχετικά αποδεικτικά έγγραφα θα δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν, εφόσον επιλεγούν, σε 
χρονικό σημείο πριν την ανάθεση, εγκαίρως και προσηκόντως. 
4. Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της  πρόσκλησης. 

9. Οικονομική Προσφορά  

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. Προσφορές που δε δίνουν τις 
τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία επί ποινή 
αποκλεισμού. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της 
παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. 
Στην προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή διαφορετικά η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της 
τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με 
τον πίνακα του Παραρτήματος Β’ «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς», που συνοδεύει την 
παρούσα Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 
10. Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις  

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνεται τμηματικά μετά την παραλαβή των 
παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής και την σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμά τους όπως αυτά περιγράφονται στο 
Παράρτημα Α’ και σύμφωνα με το κόστος που έχει προσφερθεί από τον ανάδοχο. Η πληρωμή 
του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του N. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου σύννομου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί.  
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους, βάσει κειμένων Νόμων, φόρους και τέλη. Τον 
Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος  
β) Κράτηση ύψους 0,07%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), 
η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 
(άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το άρθρο 44 του ν. 
4605/2019 & Υ.Α. 5143/2014 ΦΕΚ 3335 Β΄/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται 
τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους 
χαρτοσήμου.  
γ) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία 
επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης 
προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 
Β΄/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 
υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου. Συγκεκριμένα, ο τρόπος 
πληρωμής καθορίζεται ως εξής: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

4.7.2 «Training 
Seminars 
organization/ Venue 
Lease for the series 
of seminars» / 
4.7.4 «Conducting 6 
4-days trainings» 

Σε δύο (2) ισόποσες δόσεις επί του συμβατικού τιμήματος που 

αντιστοιχούν η καθεμία στην ολοκλήρωση του κάθε κύκλου τριών 

(3) τετραήμερων σεμιναρίων  των παραδοτέων 4.7.2/4.7.4., όπως 

θα καθοριστεί στην οικονομική προσφορά του αναδόχου, με την 

ολοκλήρωση και την παραλαβή του κάθε κύκλου των 

συγκεκριμένων σεμιναρίων. 

 
11. Ισχύς της σύμβασης 

Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και δύναται να ακυρωθεί μέχρι είκοσι 

ημερολογιακές (20) ημέρες προ της έναρξης των σεμιναρίων ή εφόσον τα ισχύοντα κατά τις 

ημερομηνίες διεξαγωγής τους υγειονομικά πρωτόκολλα (έναντι Covid-19) δεν επιτρέπουν την 

διεξαγωγή, χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.   

 

 

-Η- 

ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

ΚΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 

ΠΕ Πολ. Μηχανικός iMsc, με βαθμό Α’ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΤΟ ΕΡΓΟ “FLOODGUARD” 

Η ιδέα του έργου αναπτύχθηκε με στόχο την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων στη 

διασυνοριακή περιοχή μέσω της κινητοποίησης των προσπαθειών και της ικανότητας διαφόρων 

θεσμικών οργάνων και στις δύο πλευρές των συνόρων. Το έργο θα επικεντρωθεί στις προκλήσεις της 

διαχείρισης του κινδύνου πλημμύρας μέσω ολοκληρωμένων δράσεων για κοινό συντονισμό και 

ανταπόκριση σε κινδύνους πλημμύρας στη διασυνοριακή περιοχή. Ο τομέας αυτός είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτος στην αλλαγή του κλίματος και τις αρνητικές του επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου του 

διαφαινόμενου κινδύνου πλημμύρας, ο οποίος χρειάζεται επαρκή και συντονισμένη διασυνοριακή 

διαχείριση. Οι περιοχές που καλύπτονται από το έργο πρέπει να αυξήσουν σημαντικά την ικανότητα 

προσαρμογής τους στην αλλαγή του κλίματος, δηλαδή τις διεθνείς λεκάνες απορροής των 

διασυνοριακών ποταμών. Οι φυσικοί κίνδυνοι στις ζώνες κινδύνου πλημμύρας είναι συχνοί και 

προκαλούν σημαντικές ζημίες που διασκορπίζονται πέρα από τα σύνορα, επομένως η 

αποτελεσματική διαχείριση τους είναι μεγάλης σημασίας και επηρεάζει υψηλό αριθμό πληθυσμού 

και επιφάνειας. Επιπλέον, οι προβλεπόμενες ενέργειες είναι σύμφωνες με τις οδηγίες της ΕΕ για την 

αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με την εφαρμογή δράσεων συντονισμού των 

σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας στην περιοχή της Βουλγαρίας και της Ελλάδας.  

Το έργο θα συμβάλει στον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, αυξάνοντας την ικανότητα της 

διασυνοριακής περιοχής να προσαρμοστεί στην αλλαγή του κλίματος, μειώνοντας τους φυσικούς και 

ανθρωπογενείς κινδύνους της διασυνοριακής περιοχής και ενισχύοντας τις ικανότητες αντίδρασης 

των τοπικών φορέων. Οι δράσεις του προσανατολίζονται άμεσα στον κοινό συντονισμό των σχεδίων 

διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας για τους διεθνείς ποταμούς, στην ευαισθητοποίηση και την 

ανάπτυξη ικανοτήτων των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας και του τοπικού πληθυσμού. 

Η προσέγγιση του έργου για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων προβλέπει τη συμμετοχή των 

αρχών με διαφορετικές αρμοδιότητες, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των 

αποτελεσμάτων. Περιλαμβάνει διάφορες πτυχές της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας - 

αξιολόγηση, προετοιμασία, πρόληψη και παρέμβαση. Το έργο προβλέπει διάφορες παρεμβάσεις 

στην ανάπτυξη ικανοτήτων, εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών, πιλοτικά μέτρα και κοινές 

διοικητικές δομές. Θα λάβει υπόψη τις υφιστάμενες δομές, στρατηγικές, σχέδια, εργαλεία 

πληροφόρησης, διοικήσεις και θα στηρίξει τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά τους για να προσθέσει αξία 

στα υπάρχοντα συστήματα, προκειμένου να επιτευχθεί συνέργεια από συνδυασμένες προσπάθειες. 

Οι περισσότερες από τις προβλεπόμενες ενέργειες σχεδιάζονται για την παραγωγή κοινών 

αποτελεσμάτων και για τη χρήση τους από τα ενδιαφερόμενα μέρη και στις δύο πλευρές των 

συνόρων - δηλαδή κοινές ομάδες εργασίας και στρατηγικές για περαιτέρω συντονισμό, κατάρτιση και 

εγκαταστάσεις κατάρτισης, συμβατά συστήματα πληροφοριών κ.λπ. 

Τα εδάφη που θα αποτελέσουν αντικείμενο του έργου περιλαμβάνουν τις λεκάνες των διεθνών 
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ποταμών στην διασυνοριακή περιοχή - Στρυμόνα, Νέστου, Άρδα και Έβρου. Ορισμένα από τα εδάφη 

αυτών των λεκανών υπερβαίνουν την περιοχή του προγράμματος, επομένως ορισμένα από τα 

παραδοτέα και οι εκροές θα καλύπτουν και περιοχές εκτός του χώρου του προγράμματος. Ο 

πληθυσμός αυτών των εδαφών στην περιοχή του Προγράμματος είναι 1.457.410 άτομα (σύνολο για 

τις δύο χώρες) και ο πληθυσμός εκτός του Προγράμματος είναι 1.686.888 άτομα. Οι ομάδες στόχοι 

και τα τελικά χρησιμοποιούμενα περιλαμβάνουν τις εθνικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, τις 

περιφερειακές διοικήσεις, τις αρχές πολιτικής προστασίας, τον οργανισμό του Ερυθρού Σταυρού, τις 

βιομηχανικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τους χρήστες νερού, τις περιφερειακές 

δομές των Υπουργείων Υγείας και των Υπουργείων Γεωργίας και στις δύο χώρες, επιστημονικές 

δομές, εθελοντές κλπ. Οι ομάδες-στόχοι θα επωφεληθούν από τα αποτελέσματα του έργου μέσω των 

εξής: 

- Καλύτερη αξιολόγηση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση του κινδύνου πλημμύρας με τη 

δημιουργία μιας βάσης και εργαλείων για κοινό συντονισμό, διαχείριση και επιχειρησιακές δράσεις 

μεταξύ των δομών διαχείρισης των υδάτων της Βουλγαρίας και της Ελλάδας και των υπηρεσιών 

πολιτικής προστασίας. 

-   Καλύτερα ενημερωμένα ενδιαφερόμενα μέλη, μέσω των καθιερωμένων εργαλείων πληροφόρησης 

και κοινών δομών για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, καθώς και τη 

συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στη διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. 

-   Καλύτερη ποιότητα υποστήριξης πρώτων βοηθειών. 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να ενισχυθεί η ικανότητα των αρχών να εξασφαλίζουν 
αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο κοινό συντονισμό και ανταπόκριση στους κινδύνους πλημμύρας 
στην περιοχή διασυνοριακών συνόρων. Το έργο καλύπτει διάφορες πτυχές της διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας προκειμένου να παράσχει ολοκληρωμένα αποτελέσματα, έχουν καθοριστεί οι 
ακόλουθοι επιμέρους στόχοι: 

 εισαγωγή μιας κοινής θεσμικής προσέγγισης για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό, την πρόληψη 
και την καταπολέμηση των πλημμυρών των αρχών της Βουλγαρίας και της Ελλάδας στην 
διασυνοριακή περιοχή.  

 αύξηση της τεχνικής και διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας στις 
δύο χώρες για κοινές δράσεις στον τομέα της ετοιμότητας και της αντίδρασης σε περιπτώσεις 
πλημμυρών  

 καθιέρωση αποτελεσματικών δομών και συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών για την 
αξιολόγηση, τον μετριασμό και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας 

Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από τους ακόλουθους φορείς: 

1.  Fire Safety and Civil Protection Directorate General, Ministry of the Interior 
2.  Aegean River Basin Directorate, Plovdiv 
3.  West Aegean River Basin Directorate, Blagoevgrad 
4.  National Institute of Meteorology and Hydrology - Bulgarian Academy of Sciences 
5.  Administration of Blagoevgrad 
6. Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και Υδάτων (πρώην Ειδική Γραμματεία Υδάτων), 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αθήνα 
7.  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης 

Η υλοποίηση του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών στην 

διασυνοριακή περιοχή να προλαμβάνουν και να περιορίζουν τις ζημίες που προκαλούνται από τις 

πλημμύρες της διασυνοριακής περιοχής, καθώς και την στοχευμένη ανταπόκριση σε φυσικές 
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καταστροφές της διασυνοριακής περιοχής και την εκπλήρωση της οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Ως 

αποτέλεσμα της συνεργασίας της διασυνοριακής περιοχής, το έργο θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη 

κοινή διαχείριση των συμβάντων πλημμύρας. Ένα απτό αποτέλεσμα μεσοπρόθεσμα θα η αύξηση του 

επιπέδου ετοιμότητας των χωρών για την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας. Μακροπρόθεσμα, 

η συνεργασία στην διασυνοριακή περιοχή  θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

προβλημάτων εξαιτίας πλημμυρών καθώς και στη μείωση του κόστους (ζημιών). Ο συνολικός 

προϋπολογισμός του έργου “FLOODGUARD” ανέρχεται σε 5.477.257,85 €. 

ΜΕΡΟΣ Β’ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη διοργάνωση έξι (6) σεμιναρίων διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών το 
καθένα στην πόλη της Καβάλας, ήτοι τη διοργάνωση σεμιναρίων διάρκειας συνολικά είκοσι 
τεσσάρων (24) ημερών κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2021 σε εργάσιμες ώρες/ημέρες 
ήτοι είτε Δευτέρα-Πέμπτη είτε Τρίτη-Παρασκευή. 

Προετοιμασία / διοργάνωση σεμιναρίων 

 Προσδιορισμός του τόπου και του χρόνου υλοποίησης των σεμιναρίων σε συνεννόηση με την 
Αναθέτουσα Αρχή (Α.Δ.Μ.-Θ.) 

 Επιλογή, εξασφάλιση (μίσθωση) και προετοιμασία του κατάλληλου χώρου/αίθουσας για την  
πραγματοποίηση των σεμιναρίων. Ο χώρος θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 35-40 ατόμων 
καθημένων (ανά ημέρα/8 ώρες) με τήρηση όλων των πρωτοκόλλων υγειονομικής ασφάλειας 
(έναντι COVID-19) 

 Δυνατότητα χρήσης του απαραίτητου οπτικο-ακουστικού εξοπλισμού (τουλάχιστον αναλόγιο 
ομιλητή, μικροφωνική εγκατάσταση, οθόνη προβολής οροφής, δυνατότητα χρήσης 
ασύρματης σύνδεσης internet στην αίθουσα,  φορητός υπολογιστής (laptop), flipcharts, laser 
pointer) 

Γραμματειακή υποστήριξη των σεμιναρίων 

Τα σεμινάρια θα υποστηριχθούν γραμματειακά από προσωπικό του Αναδόχου. Συγκεκριμένα, τα 
στελέχη του Υποψήφιου Αναδόχου θα είναι υπεύθυνα για: 

 Προετοιμασία και διαρρύθμιση του χώρου, επιμέλεια πάνελ ομιλητών 

 Υποδοχή και εξυπηρέτηση συμμετεχόντων, καταγραφή των στοιχείων τους, λοιπή διαχείριση 
της εκδήλωσης κατά την διάρκεια του σεμιναρίου 

 Σήμανση του χώρου στα πλαίσια προβολής και δημοσιότητας του έργου 

Μέριμνα εστίασης  

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων ο  Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την εστίαση των συμμετεχόντων. 
Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα παρέχει ένα coffee-break  και ένα ελαφρύ γεύμα για 30 άτομα ανά 
σεμινάριο (4 ημέρες).  Πιο συγκεκριμένα : 
- Tο coffee-break θα προσφέρεται για 20 λεπτά κατά τη διάρκεια των δύο (2) διαλειμμάτων και θα 

περιλαμβάνει τουλάχιστον ενδεικτικά: 
o Καφέ τριών ειδών:  φίλτρου, στιγμιαίο, ντεκαφεϊνέ 
o Κρύο και ζεστό τσάι 
o Βουτήματα τριών ειδών 
o Φυσικό  χυμό/Εμφιαλωμένο νερό 

- Tο ελαφρύ γεύμα (light lunch) θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: κρύα και ζεστά είδη όπως 
ενδεικτικά: ποικιλία τυριών, σαλάτες, ζυμαρικά, πιττάκια, ποικιλία από γλυκά, 
αναψυκτικά/εμφιαλωμένο νερό 
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Μέριμνα διαμονής 

 Εξασφάλιση της διαμονής των παρευρισκόμενων στα σεμινάρια: στο πλαίσιο διοργάνωσης των 
σεμιναρίων θα καλυφθούν οι δαπάνες διαμονής συνολικά τριάντα (30) ατόμων για τέσσερις (4) 
διανυκτερεύσεις σε μονόκλινα δωμάτια ξενοδοχείου (5 άτομα ανά σεμινάριο). 

Ενημερωτικό Υλικό   

Υποστηρικτικό υλικό σεμιναρίων: 
- 180 φάκελοι/folders (Α4)  με εκτύπωση/λογοτύπηση στο εξώφυλλο με σημειωματάρια και στυλό 
- Δημιουργία 1 αφίσας, 1 banner με το λογότυπο της εκδήλωσης  

ΜΕΡΟΣ Β’ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

(ERDF) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. Ο Προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ποσό των 

23.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 18.951,61€, ΦΠΑ: 

4.548,39€) και αναλύεται ως εξής: 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

 

ΦΠΑ (24%)  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) 

4.7.2 «Training Seminars organization/ 

Venue Lease for the series of seminars»  

4.7.4 «Conducting 6 4-days trainings» 

ΕΥΡΩ 1 18.951,61 4.548,39 23.500,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΕΥΡΩ 1 18.951,61 4.548,39 23.500,00€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓ¨ΑΝΩΣΗ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “INTEGRATED ACTIONS FOR JOINT 

COORDINATION AND RESPONSIVENESS TO FLOOD RISKS IN THE CROSS BORDER AREA” ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 

“FLOODGUARD” ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 

ΔΡΑΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

4.7.2 «Training Seminars 

organization/ Venue Lease for 

the series of seminars»/ 

4.7.4 «Conducting 6 4-days 

trainings» 

<αριθμός> <αριθμός> <αριθμός> <αριθμός> 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ (αριθμητικώς)  
<αριθμητικώς> 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ (ολογράφως) 
<αριθμός ολογράφως> 

 

………..(Τόπος)…….(Ημερομηνία)       

Ο προσφέρων  
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