
 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 3 Απριλίου 2014 

                                                                                                           Αρ. Πρωτ. οίκ. 25186 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

Το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης καλεί κάθε 

ενδιαφερόμενο για την υποβολή προσφοράς. 

Σύντομη Περιγραφή του Έργου 

Το έργο LOFT (Local products Festivals and Tourism development in cross-border cooperation Greece-

Bulgaria) έχει ως βασικό του αντικείμενο τις τοπικές γιορτές εκθεσιακού χαρακτήρα που είναι βασισμένες 

στην παραγωγή των τοπικών προϊόντων και την αξιοποίηση τους για την τουριστική ανάπτυξη της 

Διασυνοριακής Περιοχής.  

Το έργο LOFT αποσκοπεί μεταξύ άλλων: 

(1) Στην προώθηση και ενίσχυση των τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με 

την τοπική παραγωγή, με την αξιοποίηση των συνεργιών μεταξύ των υφιστάμενων τοπικών φεστιβάλ 

και την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων για το σχηματισμό και τη διατήρηση ενός δικτύου φεστιβάλ 

διοργανωτών.  

(2) Στην περαιτέρω προώθηση των τοπικών / παραδοσιακών προϊόντων αναδεικνύοντας μεθόδους που 

αποσκοπούν στην προστασία και την προβολή τους, αλλά και την ενίσχυση της παραγωγής μέσω 

διαφημιστικής εκστρατείες (road show) στα τοπικά πανηγύρια της επιλέξιμης περιοχής και μέσα από 

κοινές δραστηριότητες, όπως ενδεικτικά ένας διαγωνισμός για τις τοπικές γιορτές και τα προϊόντα. 

 

Εταίροι του Έργου 

Επικεφαλής Εταίρος του έργου είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ συμμετέχουν από την 

ελληνική πλευρά το Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών, ο Δήμος Νέας Ζίχνης και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Μακεδονίας – Θράκης και από τη βουλγαρική πλευρά το Eco Nevrokop και το South West University of Neofit 

Rilski. 

 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Το αντικείμενο του έργου του Αναδόχου αφορά στην υποστήριξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης στην υλοποίηση των δράσεων του έργου «Local products Festivals and Tourism development in cross-



border cooperation Greece-Bulgaria» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

«Ελλάδα-Βουλγαρία» 2007-2013.  

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου θα αναλάβει: 

·     Τη διοργάνωση σεμιναρίων διάρκειας 50 ωρών για 20 συμμετέχοντες (ενοικίαση αίθουσας, αναζήτηση 

& πληρωμή εκπαιδευτών, παροχή υπηρεσιών σίτισης κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, κάλυψη 

κόστους μετακίνησης (μέχρι 10 καταρτιζόμενων & εκπαιδευτών αντίστοιχα) στην επιλέξιμη περιοχή 

(Πακέτο Εργασίας 4, Δράση 4.1) 

  

Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ανέρχεται σε δέκα επτά χιλιάδες εκατό ευρώ (17.100 €). 

Διάρκεια Έργου 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 30.09.2014. 

  

Υποβολή Προσφοράς 

Για το έργο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν προσφορά μέχρι τις 22 Απριλίου 2014, η οποία θα 

περιλαμβάνει: 

1. Προφίλ της επιχείρησης με περιγραφή των δραστηριοτήτων της και παρουσίαση επιτευγμάτων της 

σε διακρατικά έργα Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας. Από το προφίλ πρέπει να προκύπτει η 

τουλάχιστον δεκαετής εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων που χρηµατοδοτούνται από 

πρόγραµµατα διασυνοριακής και εδαφικής συνεργασίας.  

2. Κατάλογο συναφών έργων. 

3. Οικονομική προσφορά για την υλοποίηση του έργου σε κλειστό φάκελο. 

 Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση γίνεται σε δύο στάδια: 

(α) θα αξιολογηθεί η εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων και εφόσον 

κριθεί επαρκής, και, 

(β) θα αξιολογηθεί η οικονομική προσφορά. 

 

Κριτήριο Κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. 

 

Αρμόδια για πληροφορίες: κα. Ελένη Ξενοκράτη (τηλέφωνο 2313 309 151, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
exeno@damt.gov.gr ). 

 


