
                                                                                         
 
 
                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Μ-Θ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/νση ∆ασών Κιλκίς 
 

   Κιλκίς, 1/09/2014  
 
          Αρ. Πρωτ.: 10850 

Ταχ. ∆/νση      : Αριστοτέλους 18 
Ταχ. Κώδικας  : 61100 
Πληροφορίες   : Γουζούνης Ευάγγελος. 
Τηλέφωνο        : 2341022658 
Fax.                : 2341024691 
Email               : ddas-kil@damt.gov.gr 

 

           
 

   
  «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση 
Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης (µε την λήψη  προσφορών)» 

 
 

 Η ∆/νση ∆ασών Κιλκίς στα πλαίσια του έργου «AITOLOS: Cross-border 
collaboration to fight illegal logging and timber trade to protect trans-boundary 
Greek-F.Y.R.O.M. ecosystems», το οποίο υλοποιείται στo πλαίσιo του διασυνοριακού 
προγράµµατος IPA «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 
2007-2013» προσκαλεί τους κάτωθι αποδέκτες του εγγράφου, προκειµένου να 
υποβάλλουν έγγραφη σφραγισµένη προσφορά για την Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης  
και φιλοξενίας, κατά την διοργάνωση της Τελικής ∆ιεθνούς ηµερίδας (WP 2 , Action 
2.4.) που θα διεξαχθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης  από 26 έως 27 Σεπτεµβρίου 
2014.  
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ-ΤΕXΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Το αντικείµενο της Πρόσκλησης κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς: 
ταξινόµηση κατά CPV 79950000-8 υπηρεσίες οργάνωσης ηµερίδων και συνεδρίων, 
σύµφωνα µε την οδηγία 18/2004/ΕΚ, όπως ισχύει και προσδιορίζεται αναλυτικότερα 
εν συνεχεία.  
Η συνάντηση εταίρων, θα πραγµατοποιηθεί σε αίθουσα του αναδόχου που θα µας 
παραχωρήσει αδαπάνως για αυτό το σκοπό.  
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α/α 
Περιγραφή 
∆ραστηριοτήτων 

Κόστος 
µονάδας ποσότητα 

Συνολικό 
κόστος 

1 ∆ράση 1: Παραγωγή Ενηµερωτικού -πληροφοριακού υλικού 

1a 
Οικολογικό 
σηµειωµατάριο µε 
στυλό 5 125 625 

1b usb stick 8gb µε 
ξύλινο περίβληµα 7 125 875 

1c Πιστοποιητικό 
συµµετοχής 1 125 125 

1d 
 Πληροφοριακό 
υλικό (10 έγχρωµες 
σελίδες) 2 125 500 

1e  Αφίσες-Banner-
προσκλήσεις  20/2/150 625 

Σύνολο ∆ράσης 2 2.750 
∆ράση 2: Υπηρεσίες φιλοξενίας 
Μίσθωση χώρου 
αίθουσας και 
τεχνικού 
εξοπλισµού  1500 1 1500 

2 

Καφέ & ελαφρύ 
γεύµα 30 125 3750 

Σύνολο ∆ράσης 2 5.250 
3 ∆ράση 3: Λοιπά έξοδα  0 

4 

∆ράση 
Γραµµατειακή & 
Τεχνική Υποστήριξη   ∆ΩΡΕΑΝ 

      Σύνολο 8.000 
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Α) Κατά την έναρξη (ώρα 09:00 έως 10:00) και κατά το πρώτο διάλλειµα (ώρα 11:30 
έως 12:00) επαρκείς ποσότητες για την φιλοξενία έως εκατόν είκοσι πέντε (125) 
φιλοξενουµένων), ενώ για το τρίτο διάλειµµα (ώρα 17:45 έως 18:10) επαρκείς 
ποσότητες για την φιλοξενία έως  είκοσι πέντε (25) φιλοξενουµένων) τα κάτωθι:  
⇒ Καφές φίλτρου  
⇒ Καφές στιγµιαίος 
⇒ Τσάι  
⇒ Γάλα, Ζάχαρη & Ζαχαρίνη  
⇒ Βουτήµατα και άλλα συνοδευτικά 
⇒ Κέικ  
⇒ Χυµός  
⇒ Νερό  
  
Β) Κατά το δεύτερο διάλλειµα (ώρα 14:00 έως 15:30 επαρκείς ποσότητες για την 
φιλοξενία έως εκατόν είκοσι πέντε (125) φιλοξενουµένων) και τέταρτο διάλειµµα 
(ώρα 19:30 έως 20:30 επαρκείς ποσότητες για την φιλοξενία έως είκοσι πέντε (25) 
φιλοξενουµένων) µε ελαφρύ γεύµα,  θα παρέχονται οµοίως σε επαρκείς ποσότητες:  
Επιλογή από 2 κρεατικά , 3 σαλάτες, 2 συνοδευτικά και επιδόρπιο και αναψυκτικά 
όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 
⇒ µπιφτέκι σχάρας  
⇒ σουβλάκι κοτόπουλο  
⇒ Σαλάτες εποχής  
⇒ Ποικιλία από κροκέτες πατάτας – λαχανικών – τυριού  
⇒ Ποικιλία ατοµικών γλυκών  
⇒ Αναψυκτικά σε ποτήρι  
⇒ Νερό   
Επίσης, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται σερβίτσια µιας χρήσης, τραπέζια σέρβις 
για τα παρεχόµενα είδη εστίασης, καθώς και το απαιτούµενο σέρβις από προσωπικό 
του Αναδόχου.  
 
Β) Μίσθωση χώρου αίθουσας και τεχνικού εξοπλισµού 
Για την διοργάνωση της Τελικής ∆ιεθνούς ηµερίδας απαιτείται αίθουσα 120-140 
ατόµων µε πλήρη τεχνικό εξοπλισµό (εξοπλισµός παρουσιάσεων ,µικροφωνικές 
εγκαταστάσεις ,υπολογιστής για την αναπαραγωγή των παρουσιάσεων  και πρόσβαση 
στο διαδίκτυο)  από τις 09.00 έως τις 14.30 ενώ για την συνάντηση της οµάδας 
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εργασίας από τις 16.00 έως τις 19.00 µια αίθουσα 25 ατόµων µόνο µε µικροφωνική 
εγκατάσταση). 
 
Στην έγγραφη Προσφορά του ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλαµβάνει ρητώς τη 
δέσµευση ότι θα εκτελεστεί το έργο σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές 
που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Έξοδα µεταφοράς και µετακίνησης που 
µπορεί να προκύψουν κατά την παροχή υπηρεσιών εστίασης στον χώρο της 
συνάντησης, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα υποβάλλουν 
προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών και για όλες τις ηµέρες επιµόρφωσης. 
Τµηµατικές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες, έπειτα από εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.  
Η ανάθεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί στον προσφέροντα µε το χαµηλότερο 
συνολικό κόστος προσφοράς.  
 
2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων ευρώ 
(8.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του έργου «AITOLOS: Cross-border collaboration to fight illegal logging and 
timber trade to protect trans-boundary Greek-F.Y.R.O.M. ecosystems».  
 
3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει  την 26/09/2014  στη αίθουσα του Αναδόχου µε 
ευθύνη και έξοδα του αναδόχου.  
  
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή  του έργου, µε κριτήριο τη 
χαµηλότερη τιµή.  
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει άπαξ αφού περατωθεί το έργο του και µε την 
προσκόµιση όλων των σχετικών παραστατικών που θα πρέπει να υποβληθούν έως 
την 30/09/2014.  
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 Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν έως και την Τετάρτη 17. 09. 
2014 και ώρα 14:30, στην έδρα της ∆/νσης ∆ασών Κιλκίς,  
επί της οδού Αριστοτέλους 18, Κιλκίς – 61100, 5ος όροφος - γραφείο Πρωτοκόλλου.  
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας –Θράκης http://www.damt.gov.gr µε την ένδειξη για 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αριθµό 10850/1.09.2014. 
 Πληροφορίες:  
1. Για διαδικαστικά θέµατα και προδιαγραφές: κα. Γαρυφαλιά Ιντζίδου Τηλ. (+30) 
2313309760 & 2341022658, φαξ: (+30) 2341024691, E-mail: ddas-
kil@damt.gov.gr,  
                          
 
                                                                              Ο ∆/ντής   
                                                                           ∆ασών Κιλκίς 
 
                     

 
                                                                      Στεργιος Παπαδηµητρίου  
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