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    Πτολεµαιδα, 9.11.2016                                                                

                                                                                                                  Αριθµ. Πρωτ. : 1197 

Πληροφορίες : Σοφία Βασιλειάδου  

Τηλέφωνο     : 24630 53666 

Fax               : 24630 53666 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ�ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ�ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Τίτλος – Αντικείµενο Έργου 

Υλοποίηση δράσεων που αφορούν στη διοργάνωση – υποστήριξη εκδηλώσεων του έργου ProLife που 

χρηµατοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραµµα ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της 

Μακεδονίας 2007-2013».  

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΕ.ΠΕ) 

ΤΙΤΛΟΣ �ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Υλοποίηση δράσεων που αφορούν στη διοργάνωση – υποστήριξη 

εκδηλώσεων του έργου ProLife που χρηµατοδοτείται από το 

Διασυνοριακό Πρόγραµµα ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δηµοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»µεταξύ 14 και 18 Νοεµβρίου 

2016 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ�ΟΣΗΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΙ�ΟΣ �ΙΑ�ΙΚΑΣΙΑΣ: Απευθείας Ανάθεση µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Ο προϋπολογισµός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για 

την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 3.300,00 € (Φ.Π.Α. 24% 

συµπεριλαµβανοµένου) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  

ΕΡΓΟΥ: 
18.11.2016 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
 11.11.2016 και ώρα 09:00 π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Κέντρο Περιβάλλοντος, 1ο χλµ Πτολεµαΐδας  - Κοζάνης, 50200 

Πτολεµαΐδα 

                                 

          

 

                                                       

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΕ.ΠΕ) 
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Περιγραφή δράσεων 

⇒ υπηρεσίες εστίασης (catering και γεύµατος) 

⇒ τεχνική κάλυψη και υπηρεσίες υποστήριξης στη διοργάνωση των επί µέρους δράσεων (διεθνής 

συνάντηση εργασίας, συνάντηση επιτροπής καθοδήγησης και επισκέψεις εργασίας)   

⇒ υπηρεσίες µετάφρασης-διερµηνείας 

 

Εισαγωγή – Σύντοµη περιγραφή του Έργου ProLife 

Το έργο ProLife «Η ποιότητα ζωής ως προϋπόθεση για την πρόοδο και την αειφόρο ανάπτυξη στη 

διασυνοριακή περιοχή» χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Oιασυνοριακής Συνεργασίας  Ελλάδας - πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Oηµοκρατίας της Μακεδονίας 2007- 2013 και αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας 

ζωής  και στην προώθηση κοινών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων 

στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – πρώην Γιουγκοσλαβικής Oηµοκρατίας της Μακεδονίας. 

Στο έργο Συµµετέχουν 3 φορείς (Περιφέρεια Oυτικής Μακεδονίας, Oήµος Βαλάντοβο και Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) από 2 χώρες (Ελλάδα και πρώην Γιουγκοσλαβική Oηµοκρατία της 

Μακεδονίας). 

Στα πλαίσια του έργου θα δηµιουργηθεί ένα πρότυπο σύστηµα για την παρακολούθηση της ποιότητας των 

υδάτων και της ιχθυοπανίδας των Πρεσπών και παράλληλα θα διενεργηθεί ετήσιος κύκλος 

δειγµατοληψιών και παρακολούθησης της ποιότητας των βιοτικών και αβιοτικών παραµέτρων των δύο 

λιµνών. 

Επιπλέον, η Περιφέρεια Oυτικής Μακεδονίας και ο Oήµος του Βαλάντοβο θα προχωρήσουν και σε έργα 

καθαρισµού και διαµόρφωσης των κοιτών των ποταµών Σακουλέβα και Stranec αντίστοιχα.          

Αντικείµενο – Προσφερόµενες Ενέργειες και Υπηρεσίες 

Εισαγωγή – Σκοπός Έργου 

Το αντικείµενο του παρόντος έργου είναι η υλοποίηση δράσεων που αφορούν στη διοργάνωση – 

υποστήριξη εκδηλώσεων του έργου ProLife µεταξύ 14 και 18 Νοεµβρίου 2016 σε γεωγραφικά σηµεία 

της Περιφέρειας Oυτικής Μακεδονίας.  

 

Περιγραφή  Έργου 

Αναλυτικά οι δράσεις έχουν ως εξής: 

Υπηρεσίες παροχής εστίασης, διερµηνείας και τεχνικής υποστήριξης εταίρων και συµµετασχόντων 

στα workshop και στο συνέδριο του έργου  

Περιλαµβάνονται: 

• η παροχή εστίασης (coffee break) για 4 workshop στην περιοχή των Πρεσπών από τις 

14.11.2016 έως και τις 17.11.2016 για 20 άτοµα ηµερησίως. Καθώς και η παροχή εστίασης 

(coffee break) και γεύµατος στην περιοχή της Φλώρινας στις 18.11.2016.  

• η παροχή χώρων διοργάνωσης των ανωτέρω εκδηλώσεων  

• η παροχή υπηρεσιών διερµηνείας.  
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Αναλυτικά: 

1)  υποστήριξη εστίασης  

� Παροχή 4 coffee breaks για 80 άτοµα συνολικά (ανά ηµέρα προβλέπεται 1 coffee break 

για 20 άτοµα) από τις 14.11.2016 έως και 17.11.2016 στις περιοχή των Πρεσπών 

� Παροχή 1 coffee breaks για 50 άτοµα στο συνέδριο στις 18 Νοεµβρίου 2016  

� Παροχή γεύµατος για 25 άτοµα εταίρων στις 18 Νοεµβρίου 2016 

2) Υπηρεσίες µετάφρασης-διερµηνείας  

Παροχή µετάφρασης - διερµηνείας για 5 ηµέρες (14 - 18 Νοεµβρίου 2016) κατά την διάρκεια των 

workshops και του συνεδρίου 

3) Υπηρεσίες τεχνικής κάλυψης – υποστήριξης  

Οργάνωση και ενοικίαση κατάλληλων αιθουσών και εξοπλισµού για τις ανάγκες των workshop και 

του συνεδρίου.  

 
�ιάρκεια Έργου 

Η παράδοση, υλοποίηση των υπηρεσιών θα γίνει µέχρι και τις 18 Νοεµβρίου 2016 και σύµφωνα µε τη 

σύµβαση που θα συναφθεί µε τον ανάδοχο. 

 

Προϋπολογισµός 

Ο µέγιστος συνολικός προϋπολογισµός  του Έργου  δύναται να ανέρχεται σε 3.300.000 ευρώ  

συµπεριλαµβανοµένου  του Φ.Π.Α. 24%.  

 

Τρόπος πληρωµής 

Το ποσόν της αµοιβής του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα καταβληθεί µετά τη 

σύνταξη του Πρακτικού Παραλαβής του έργου από την αρµόδια επιτροπή του ΚΕ.ΠΕ.  

 

Τρόπος αξιολόγησης προσφορών 

H επιλογή του αναδόχου για την ανάθεση του έργου θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή και 

εφόσον καλύπτονται πλήρως οι προδιαγραφές της παρούσας. 

 

Προθεσµία υποβολής προσφορών 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η  11 Νοεµβρίου  2016 και ώρα 09.00 π.µ.  

 

Αποστολή προσφορών:    ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Oυτικής Μακεδονίας 

                                        1ο χλµ Πτολεµαΐδας  - Κοζάνης, 50200 Πτολεµαΐδα 

                                        Yπεύθυνη : Σοφία Βασιλειάδου 

                                        Τηλ. : 24630 53666 

                                        Fax : 24630 53666 

                                        E-mail : info@kepekozani.gr 

                                                                                           

                                                                                                                Ο Πρόεδρος του �.Σ. 

 

                                                                                                                 Παύλος Τσότσος  


