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Θέμα: Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
διοργάνωσης μίας (1) συνάντησης έργου, μίας (1) συνέντευξης τύπου και μίας (1) εκδήλωσης στο 
πλαίσιο του έργου IDEAS (Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα-Δημοκρατία 
της Βόρειας Μακεδονίας» 2014-2020) 

 
CPV 79952000-2 Υπηρεσίες Εκδηλώσεων 

Προϋπολογισμός: 7.419,35€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 9.200,00€ 
 

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών 
 

Ο Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής έχοντας υπόψη την κείμενη 
νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Άρθρο 118) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό 
πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 
324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ. 
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 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 

 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» 

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 

 την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής από 11/04/2022 Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή 
υλοποίησης του έργου IDEAS 

 το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου, την αναλυτική περιγραφή (Detailed Description), την τεκμηρίωση 
προϋπολογισμού (Justification of Budget), τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) και τη Συμφωνία  
Εταίρων (Partnership Agreement) του έργου IDEAS 

 το εγχειρίδιο υλοποίησης και τους κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Interreg IPA «Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» 

 το με αριθμό πρωτοκόλλου 426 (ΑΔΑΜ: 23REQ012040775) πρωτογενές αίτημα 

 το με Πρακτικό 27/01/2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012043695) εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

 
προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη διοργάνωση μίας (1) 
συνάντησης έργου, μίας (1) συνέντευξης τύπου και μίας (1) εκδήλωσης στο πλαίσιο των Παραδοτέων: Π.1.2.3 
«Συναντήσεις Έργου» και Π.2.2.4 «Επικοινωνιακή Εκστρατεία» της Πράξης με τίτλο: “Innovation, Development and 
Employment in the Agrifood Sector” με ακρωνύμιο “IDEAS” η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής 
Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω απευθείας ανάθεσης ανέρχεται 7.419,35€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 9.200,00€. 
Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός ανά παραδοτέο κατανέμεται ως εξής: 

Παραδοτέο Προϋπολογισθείσα 
δαπάνη 

ΦΠΑ 24% Σύνολο 

Π.1.2.3 Οργάνωση μίας (1) συνάντησης έργου στη 
Θεσσαλονίκη 

967,74€ 232,26€ 1.200,00€ 

Π.2.2.4α Οργάνωση μίας (1) εκδήλωσης παράλληλα με 
τη συνάντηση έργου στη Θεσσαλονίκη 

4.838,71€ 1.161,29€ 6.000,00€ 

Π.2.2.4β Οργάνωση μίας (1) συνέντευξης τύπου για την 1.612,90€ 387,10€ 2.000,00€ 
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παρουσίαση και προώθηση του έργου και της 
Πρόσκλησης 

   

Σύνολο 7.419,35€ 1.780,65€ 9.200,00€ 
 

Σημειώνεται ότι οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ως άνω παραδοτέων και δε δύνανται να ξεπερνούν 
το προαναφερόμενο διατιθέμενο ποσό ανά παραδοτέο. 

 
Η παρούσα πρόσκληση για την ανάθεση γίνεται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις προς ενημέρωση / 
γνωστοποίηση των αποδεκτών της. 

 
Α) Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης 

Α.1. Η Πράξη με ακρωνύμιο “IDEAS”: 

Η Πράξη “Innovation, Development and Employment in the Agrifood Sector” με ακρωνύμιο “IDEAS” υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 
2014-2020» από τους Οργανισμούς: 

 Ίδρυμα για την Τοπική Ανάπτυξη και την Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών - Γευγελή/ Foundation for Local and IT 
Development - Gevgelija (Επικεφαλής Δικαιούχος) 

 Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής 

 Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης της Βόρειας Μακεδονίας/ Rural Development Network of North Macedonia. 

Έχει συνολικό προϋπολογισμό 537.216,90€ με τον προϋπολογισμό ειδικά για τον Όμιλο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής να ανέρχεται σε 291.421,40€ και περιλαμβάνει πέντε (5) Πακέτα 

Εργασίας (ΠΕ) και συγκεκριμένα: 

 ΠΕ1 – Διαχείριση και Συντονισμός 

 ΠΕ2 – Επικοινωνία και Διάδοση 

 ΠΕ3 – Προσέλκυση νέων επαγγελματιών 

 ΠΕ4 – Υποστήριξη νέων επιχειρηματιών του αγροδιατροφικού τομέα 

 ΠΕ5 – Δράσεις αξιολόγησης 

Η Πράξη έχει συνολική διάρκεια 18 μήνες, από τις 28/04/2022 έως τις 28/10/2023. 

Η Πράξη αποσκοπεί στην προώθηση της επιχειρηματικότητας για νέους επαγγελματίες υψηλής μόρφωσης και 
εξειδίκευσης προκειμένου να δημιουργήσουν νέες βιώσιμες αγροτικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, φιλοδοξεί να 
λειτουργήσει συμπληρωματικά με άλλα εργαλεία πολιτικής, όπως το Πρόγραμμα Αγροτικής και το Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τη RIS3 Κεντρικής Μακεδονίας και να καλύψει εντοπισμένες ανάγκες. Για το σκοπό 
αυτό, η Πράξη αξιοποιεί την εκτεταμένη εμπειρία των εταίρων στον αγροδιατροφικό τομέα και την αγροτική 
ανάπτυξη. 

Ο γενικός στόχος της Πράξης είναι ο εντοπισμός, η υποστήριξη και η έναρξη νέων επιχειρήσεων στον 
αγροδιατροφικό τομέα που έχουν δυνατότητες καινοτομίας και μπορούν να γίνουν πολλαπλασιαστές των 
πλεονεκτημάτων της περιοχής. Με βάση τις προσδιορισμένες ανάγκες και προτεραιότητες, η Πράξη θα επικεντρωθεί 
στην Έξυπνη Γεωργία και στις δύο χώρες. Θα υποστηρίξει επιχειρηματίες με υψηλή μόρφωση ώστε να αποκτήσουν 
τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις όχι μόνο στη γεωργία, αλλά και στις επιχειρήσεις, και θα παρέχει την πιο 
καινοτόμο και πολλά υποσχόμενη επιχορήγηση. 

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου θα είναι τα ακόλουθα: 

 Μια εκστρατεία επικοινωνίας για την ενημέρωση νέων εξειδικευμένων επαγγελματιών για ευκαιρίες και 
διαδρομές σταδιοδρομίας στον αγροδιατροφικό τομέα που θα οδηγήσουν στη μόχλευση ιδεών για τα 
επόμενα στάδια. 

 Κατάρτιση στους δύο προσδιορισμένους τομείς αγροδιατροφής. 

 Κατάρτιση στη χρήση επιχειρηματικών εργαλείων. 

 Πέντε επιλεγμένες επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από την παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής (i) 
επιχειρηματικής υποστήριξης, (ii) νομικής υποστήριξης, καθώς και (iii) υπηρεσίες ψηφιακής υποστήριξης με 
τη χρήση εξειδικευμένου υλικού. 

 Διοργάνωση επισκέψεων σε επιδεικτικά αγροκτήματα, εκθέσεις κ.λπ. από πέντε (5) επιχειρήσεις. 

 
Α.2. Το αντικείμενο της σύμβασης του αναδόχου 

Το αντικείμενο του έργου του Αναδόχου αποτελεί η διοργάνωση μίας (1) συνάντησης έργου, μίας (1) συνέντευξης 
τύπου και μίας (1) εκδήλωσης στο πλαίσιο των Παραδοτέων: Π.1.2.3 «Συναντήσεις Έργου» και Π.2.2.4 
«Επικοινωνιακή Εκστρατεία» της Πράξης όπως αναλύονται παρακάτω: 
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Π.1.2.3 Οργάνωση μίας (1) συνάντησης έργου στη Θεσσαλονίκη 

Ο Ανάδοχος για τις ανάγκες διοργάνωσης της συνάντησης έργου στη Θεσσαλονίκη οφείλει να παρέχει προς την 
Αναθέτουσα Αρχή τις παρακάτω υπηρεσίες: 

- Ενοικίαση χώρου δυναμικότητας 12-15 ατόμων για τη διεξαγωγή της συνάντησης και εξασφάλιση 
απαραίτητου προβολικού εξοπλισμού (laptop, projector, οθόνη/ πανί προβολής) 

- Παροχή επισιτιστικών υπηρεσιών (coffee-station με καφέ, τσάι, χυμούς, νερό, ποικιλία γλυκών και αλμυρών 
κερασμάτων) για 12 άτομα 

- Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στις επίσημες γλώσσες των εταίρων (εφόσον υπάρχουν συμμετέχοντες οι 
οποίοι δεν ομιλούν Αγγλικά) 

- Προετοιμασία πληροφοριακού υλικού (φάκελος, μπλοκ σημειώσεων, στυλό/ μολύβι) για 12 άτομα 

- Γραμματειακή υποστήριξη και τήρηση λίστας συμμετεχόντων 

- Λήψη φωτογραφικών στιγμιότυπων της συνάντησης 

- Σύνταξη έκθεσης υλοποίησης 

 
Π.2.2.4.α Οργάνωση μίας (1) εκδήλωσης παράλληλα με τη συνάντηση έργου στη Θεσσαλονίκη 

Ο Ανάδοχος για τις ανάγκες διοργάνωσης της εκδήλωσης οφείλει να παρέχει προς την Αναθέτουσα Αρχή τις 
παρακάτω υπηρεσίες: 

- Γραφιστική επεξεργασία ηλεκτρονικής πρόσκλησης και προγράμματος της εκδήλωσης στην Ελληνική και την 
Αγγλική γλώσσα 

- Εξασφάλιση της συμμετοχής δύο (2) επίσημων ομιλητών (κάλυψη δαπανών μετακίνησης και φιλοξενίας 
τους σε περίπτωση που ζητηθεί) 

- Ενοικίαση χώρου δυναμικότητας 100 ατόμων για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης και εξασφάλιση απαραίτητου 
προβολικού εξοπλισμού (laptop, projector, οθόνη/ πανί προβολής) 

- Παροχή επισιτιστικών υπηρεσιών (coffee-station με καφέ, τσάι, χυμούς, νερό, ποικιλία γλυκών και αλμυρών 
κερασμάτων) για 100 άτομα 

- Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας Ελληνικά-Αγγλικά 

- Προετοιμασία πληροφοριακού υλικού (φάκελος, μπλοκ σημειώσεων, στυλό/ μολύβι) για 100 άτομα 

- Γραμματειακή υποστήριξη και τήρηση λίστας συμμετεχόντων 

- Λήψη φωτογραφικών στιγμιότυπων της εκδήλωσης 

- Σύνταξη έκθεσης υλοποίησης 

 
Π.2.2.4.α Οργάνωση μίας (1) συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση και προώθηση του έργου και της Πρόσκλησης 

Ο Ανάδοχος για τις ανάγκες διοργάνωσης της συνέντευξης τύπου οφείλει να παρέχει προς την Αναθέτουσα Αρχή τις 

παρακάτω υπηρεσίες: 

- Γραφιστική επεξεργασία ηλεκτρονικής πρόσκλησης της συνέντευξης τύπου στην Ελληνική και την Αγγλική 
γλώσσα 

- Δημιουργία λίστας τοπικών ΜΜΕ για την προώθηση της ηλεκτρονικής πρόσκλησης για τη συνέντευξη τύπου 

- Ενοικίαση χώρου δυναμικότητας 50 ατόμων για τη διεξαγωγή της συνέντευξης τύπου και εξασφάλιση 
απαραίτητου προβολικού εξοπλισμού (laptop, projector, οθόνη/ πανί προβολής) 

- Παροχή επισιτιστικών υπηρεσιών (coffee-station με καφέ, τσάι, χυμούς, νερό, ποικιλία γλυκών και αλμυρών 
κερασμάτων) για 50 άτομα 

- Γραμματειακή υποστήριξη και τήρηση λίστας συμμετεχόντων 

- Λήψη φωτογραφικών στιγμιότυπων της συνέντευξης τύπου 

- Σύνταξη έκθεσης υλοποίησης 

 
A.3. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης του Αναδόχου 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως 28.10.2023. Σε περίπτωση επίσημης 
παράτασης της Πράξης, ο Ανάδοχος θα υποχρεούται στην υποβολή των Παραδοτέων μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης 
της Πράξης, με αντίστοιχη παράταση και τροποποίηση της σύμβασης που θα συναφθεί και χωρίς καμία αύξηση της 
συμβατικής αξίας. 

 
Τίτλος παραδοτέου Ανάλυση παραδοτέου Χρονοδιάγραμμα υποβολής 

Π.1.2.3 Οργάνωση μίας (1) 
συνάντησης έργου στη 
Θεσσαλονίκη 

Έκθεση υλοποίησης συνοδευόμενη από το 
πρόγραμμα της συνάντησης, φωτογραφικό 
υλικό τεκμηρίωσης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και λίστα συμμετεχόντων. 

Υποβολή της έκθεσης υλοποίησης 
δεκαπέντε (15) ημέρες από τη 
διοργάνωση της συνάντησης. 
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Π.2.2.4.α Οργάνωση μίας (1) 
εκδήλωσης παράλληλα με τη 
συνάντηση έργου στη 
Θεσσαλονίκη 

Έκθεση υλοποίησης συνοδευόμενη από 
την πρόσκληση και το πρόγραμμα της 
εκδήλωσης, φωτογραφικό υλικό 
τεκμηρίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και λίστα συμμετεχόντων. 

Υποβολή της έκθεσης υλοποίησης 
δεκαπέντε (15) ημέρες από τη 
διοργάνωση της εκδήλωσης. 

Π.2.2.4.β Οργάνωση μίας (1) 
συνέντευξης τύπου για την 
παρουσίαση και προώθηση 
του έργου και της Πρόσκλησης 

Έκθεση υλοποίησης συνοδευόμενη από 
την πρόσκληση της συνέντευξης τύπου, 
φωτογραφικό υλικό τεκμηρίωσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και λίστα 
συμμετεχόντων. 

Υποβολή της έκθεσης υλοποίησης 
δεκαπέντε (15) ημέρες από τη 
διοργάνωση της συνέντευξης τύπου. 

 

Σημειώνεται ότι το σύνολο των παραδοτέων πρέπει να είναι ελεύθερα παντός είδους πνευματικών δικαιωμάτων. Τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, με την 
αποδοχή του παραδοτέου. 

 
Β) Παραλαβή έργου - Όροι πληρωμής 

Αρμόδιο όργανο της για την παρακολούθηση, επίβλεψη και πιστοποίηση των υπηρεσιών της σύμβασης του έργου θα  
είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, η οποία θα συγκροτηθεί με Απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Η Επιτροπή θα συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών με το οποίο θα εγκρίνονται και θα 
παραλαμβάνονται τα ως άνω παραδοτέα και θα αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συμμορφώνεται ως προς αυτές. Η αμοιβή θα καταβάλλεται με την παραλαβή κάθε παραδοτέου και την έκδοση του 
πρωτοκόλλου παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 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. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με το κάτωθι πλάνο χρηματικών καταβολών. 

Παραδοτέο Μέγιστη Συμβατική Αξία Παραδοτέου 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

Π.1.2.3 Οργάνωση μίας (1) συνάντησης έργου στη Θεσσαλονίκη 1.200,00€ 

Π.2.2.4α Οργάνωση μίας (1) εκδήλωσης παράλληλα με τη συνάντηση 
έργου στη Θεσσαλονίκη 

6.000,00€ 

Π.2.2.4β Οργάνωση μίας (1) συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση και 
προώθηση του έργου και της Πρόσκλησης 

2.000,00€ 

Σύνολο 9.200,00€ 

 
Γ) Κατάθεση προσφορών - Κριτήριο Ανάθεσης 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποστείλουν την οικονομική τους προσφορά σύμφωνα με το 
έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στην παρούσα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου – email: xmouti@afs.edu.gr εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας. 

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

 
Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ως δικαιολογητικά για την 
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, τα οποία θα προσκομιστούν από τον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που θα προσκομίσει την οικονομικότερη προσφορά και θα ενημερωθεί από  
την Αναθέτουσα Αρχή για την υποβολή τους: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου (του Διαχειριστή αν η εταιρία είναι ΙΚΕ ή ΕΠΕ ή ΟΕ, του Διευθύνοντα Συμβούλου 
και των μελών του ΔΣ αν η εταιρία είναι ΑΕ), 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο Διαχειριστής αν η εταιρία είναι ΙΚΕ, ΕΠΕ ή ΟΕ, ο 
Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του ΔΣ αν η εταιρία είναι ΑΕ: (α) πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, (β) γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, (γ) 
καταστατικό, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του οικονομικού φορέα 

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

mailto:xmouti@afs.edu.gr


6  

23PROC012046707 2023-01-30 
 

 

 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι 
δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. 
περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ 
προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

 
Το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Προγραμμάτων του Ομίλου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής είναι υπεύθυνο για την υπόδειξη, τη μέριμνα και το συντονισμό της όλης 
διαδικασίας. 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 

Συνημμένα: 

 Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς 

 

 
…………………….. 

 
 
 
 

 
………………….. 
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ΠΡΟΣ: ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (PERROTIS COLLEGE) 

Ταχ. Δειύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 54 

Ταχ. Κώδικας: 570 01, Θέρμη 

 
 

Ημερομηνία: …./…./2023 
 
 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ] 

(Επωνυμία, Στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ) 
 
 

Έργο: ………………………. 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ) 

   

   

   

Σύνολο   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

[Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου – Σφραγίδα] 


