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Άλιμος, 08/09/2015
 Αρ. Πρωτ. 442 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.4 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΙ ΩΡΩΠΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ 
 
H OPUS A.E. συμμετέχει στην Α.Σ. με την επωνυμία ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου της 
Πράξης «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» για τη 
Δράση 3 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της Πράξης ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», ΤΟΥ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 
ΕΞΟΔΟΥ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 
2007-2013 που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. 
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει την πρότασή του, βάσει των πληροφοριών 
που περιέχονται σε αυτό το κείμενο προς την εταιρεία OPUS A.E., Συντονιστή Εταίρο και 
αναθέτη της συγκεκριμένης δράσης από πλευράς της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,  
στα πλαίσια του προγράμματος ΤΟΠΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. 
 
1. Χώρος: Ο τόπος διεξαγωγής της Διημερίδας θα είναι στον Δήμο Διονύσου. 
 
2. Ημερομηνίες διεξαγωγής Διημερίδας: θα πραγματοποιηθεί κατά προτίμηση την 24η και 25η 
Σεπτεμβρίου 2015.  
 
3. Ανάθεση οργάνωσης: Ο υποψήφιος ανάδοχος οργάνωσης της διημερίδας θα αναλάβει να 
υποβάλλει οικονομική πρόταση, με εκτίμηση που θα βασιστεί στις απαιτούμενες παροχές που 
αναφέρονται παρακάτω.  
 
4. Αίθουσες εκδηλώσεων: Για την διεξαγωγή της διημερίδας, μία κεντρική αίθουσα (100-120 
ατόμων) και δύο μικρότερες αίθουσες γραφειακής υποδομής για τη διεξαγωγή κατ΄ ιδίαν 
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συζητήσεων με ωφελούμενους που επιθυμούν την έναρξη δραστηριότητας στις 
βιοκαλλιέργειες και επί άλλων σχετικών θεμάτων.   
 
5. Μεταφραστικό-Οπτικοακουστικός εξοπλισμός: Στην κεντρική αίθουσα της διημερίδας, θα 
υπάρχει κάλυψη για τον έλεγχο των συνέδρων, με αντίστοιχο λογισμικό και scanner (barcode) 
και σύστημα μετάφρασης από Αγγλικά στα Ελληνικά και ανάποδα, ενώ η κεντρική αίθουσα θα 
είναι εξοπλισμένη με δυνατότητα προβολής με video-data projectors, laptops και 
μικροφωνικές-μεγαφωνικές εγκαταστάσεις. Η δυνατότητα μαγνητοσκόπησης των ομιλιών στην 
κεντρική αίθουσα και ψηφιακής μετατροπής τους σε DVD για την ΕΟΕ, είναι επιθυμητή. 
 
6. Ξένοι προσκεκλημένοι: Ο συνολικός αριθμός των προσκεκλημένων της διημερίδας θα είναι 
3 (από Ευρωπαϊκή Χώρα). Στο συνολικό προϋπολογισμό θα πρέπει να καλύπτεται το ποσό που 
θα περιλαμβάνει αεροπορικό εισιτήριο (economy class), διαμονή σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 
αστέρων και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.  
 
7. Εκτυπωτικά: Ο υποψήφιος ανάδοχος αναλαμβάνει την δημιουργία εικαστικού της Α.Σ. ΖΕΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, το οποίο θα συνοδεύει όλα τα έντυπά του, τα οποία είναι σε τεμάχια: φάκελοι (100), 
αφίσες (50), επιστολόχαρτα (200), έντυπο 1ης ανακοίνωσης (400), προκαταρκτικό πρόγραμμα 
(200), τελικό πρόγραμμα (200), συμπτυγμένο τελικό πρόγραμμα (200) και πιστοποιητικά 
συμμετοχής (77). Όλα τα έντυπα θα είναι τετράχρωμα στο σύνολό τους, ενώ τα πολυσέλιδα θα 
είναι δίχρωμα στο εσωτερικό τους. Οι περιλήψεις της διημερίδας και οι εισηγήσεις, θα 
μοιραστούν σε ηλεκτρονική μορφή (CD) στους ωφελούμενους. Ο ενδεικτικός αυτός αριθμός 
των εντύπων θα προσδιοριστεί πιο συγκεκριμένα, μετά την συνάντηση του Δ.Σ. της OPUS A.E., 
με το κάθε γραφείο οργάνωσης. 
 
8. Ιστοσελίδα: Ο υποψήφιος ανάδοχος αναλαμβάνει να ενημερώνει με σχετικό υλικό την 
ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για την διημερίδα, προκειμένου να 
υπάρχει συνεχής ενημέρωση των συμμετεχόντων και δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας 
των εργασιών που θα παρουσιαστούν στην διημερίδα, αλλά και επικοινωνίας της εταιρείας 
OPUS A.E.  μαζί τους. 
 
9. Κοινωνικές εκδηλώσεις: Δεξίωση υποδοχής για 100-120 άτομα, με ελαφρύ finger food, 
αναψυκτικά και κρασί και δεξίωση λήξης 100-120 ατόμων, σε χώρο εντός ή εκτός του χώρου 
διεξαγωγής της διημερίδας, με finger food, κρασιά, αναψυκτικά και μουσική με DJ. 
 
10. Ξενοδοχεία: Το ξενοδοχείο που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της διημερίδας θα 
πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτει οικονομικές κατηγορίες, ανάλογες του επιπέδου των 
συνέδρων. 
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11. Περίπτερο Σύμπραξης: Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει στην OPUS A.E. 
ξεχωριστό περίπτερο, σε περίοπτη θέση, ενώ εάν προκύψει απασχόληση των υπαλλήλων της 
OPUS A.E. στη διάρκεια προετοιμασίας της διημερίδας, προβλέπεται αμοιβή, το ύψος της 
οποίας, θα οριστεί από το Δ.Σ. της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ,  προ της τελικής συμφωνίας με 
τον υποψήφιο ανάδοχο, προκειμένου να ενταχθεί στα έξοδα της διημερίδας. 
 
12. Προώθηση Συνεδρίου: Ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναλάβει την προώθηση της διημερίδας 
σε μέσα ενημέρωσης και σε φορείς της Περιφέρειας. 
 
13. Απολογισμός: Ο υποψήφιος ανάδοχος αναλαμβάνει να αποδώσει αναλυτικό απολογισμό 
στην OPUS A.E. για την τεκμηρίωση των εξόδων και την έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών 
πληρωμής, αμέσως μετά το πέρας της διημερίδας. 
 
14. Λοιπά: Για ό,τι δεν προβλέπεται σε αυτό το κείμενο και μπορεί να προκύψει και από τις δύο 
πλευρές, θα υπάρξει συζήτηση με την Διοίκηση της εταιρείας OPUS A.E. στη διάρκεια της 
συνάντησής τους, προκειμένου να διευθετηθεί. 
 
Διαδικασία: Λήψη τριών (3) τουλάχιστον προσφορών.  
 
Κριτήριο ανάθεσης: Η πιο συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά για την παροχή 
των ανωτέρω υπηρεσιών. 
 
Συνολικός Προϋπολογισμός: Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του 
Έργου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των Έντεκα Χιλιάδων ευρώ (11.000,00€). Στο ποσό αυτό 
δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. 
Διάρκεια του έργου: 2 ημέρες. 
 
Τόπος υποβολής προσφορών: ΟPUS A.E., Λ. Βουλιαγμένης 550, Άλιμος, Τ.Κ. 17456. Η υποβολή 
γίνεται είτε ιδιοχείρως ως την 15/09/2015 ημέρα Τρίτη, ώρα 14:00, είτε με συστημένη 
επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), έως την προηγουμένη της ανωτέρω ημερομηνίας.  
 
Για τα παραδοτέα ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει την έγκυρη παράδοση στους 
χρόνους που του υποδεικνύει η αναθέτουσα αρχή, ώστε να ανταποκρίνεται στους χρόνους με 
βάσει την εξέλιξη του έργου. 
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Δικαίωμα Συμμετοχής  
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες / συμπράξεις / ενώσεις φυσικών 
ή/και νομικών προσώπων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους 
Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 
να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων έργων και να διαθέτουν σε ισχύ 
σχετικούς με το αντικείμενο του έργου ΚΑΔ. 
 
Περιεχόμενο Προσφορών 
Οι προσφορές υποχρεωτικά περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 Σύντομη παρουσίαση του αναδόχου: επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, 
όνομα του νομίμου εκπροσώπου για την προσφορά, νομική μορφή, έτος ίδρυσης, 
οργάνωση, δραστηριότητες, πελατολόγιο. 

 Οικονομική προσφορά την οποία υπογράφει και σφραγίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος και 
στην οποία διατυπώνονται ολογράφως και αριθμητικώς τα ποσά (χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ) 
για το κόστος των παραδοτέων.  
Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ.  

 
Ο Φάκελος να φέρει τις εξής ενδείξεις: 
Στοιχεία του υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail). 
Την Ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗN ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.4 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΙ ΩΡΩΠΟΥ - 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ 
 
Ανάδειξη Αναδόχου Υπογραφής Σύμβασης 
Η ανάδειξη Αναδόχου γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των εμπρόθεσμα κατατεθειμένων 
προσφορών, βάσει της πιο συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς. Ο Ανάδοχος 
ενημερώνεται εγγράφως για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και καλείται να υπογράψει 
σύμβαση μεταξύ της εταιρείας OPUS A.E. και του Αναδόχου, η οποία θα ρυθμίζει τους 
ειδικότερους όρους συνεργασίας. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές εντός πέντε (5) ημερών, μέχρι τις 
15/09/2015 και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα της OPUS A.E. 
  



 

A.Σ. «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Σύμπραξη Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας στις Βιοκαλλιέργειες» 

Λεωφ. Βουλιαγμένης 550, 17456, Άλιμος Αττική 

www.zea-attikis.gr - Τηλ: 210 6429541 - Fax: 211 8006360 

 

 

Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού 

Άξονα Προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» της Περιφέρειας Αττικής. 
 

 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή προσφορών επικοινωνήστε στα τηλ.: 2106429541, 
2106437780, ή στο email: marketing@opus.gr.   
 
Με εκτίμηση, 
Για την OPUS A.E. 
 
Κωνσταντίνος Γιαννιός 
Νόμιμος Εκπρόσωπος 


