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Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 
Ταχ. δ/νση: Προβατώνας Τ.Κ 68003 
Πληροφορίες:  Καζάκης Ευάγγελος, 
Βραχιόλογλου Θάλεια 
Τηλ.: 2554020090/91  
e-mail:dimossin@dimossin.gr 
 

Προβατώνας,  17/08/2022 

Αρ. Πρωτ. 996 

ΠΡΟΣ: 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -
ΚΔΒΜ 
Υποκατάστημα Κισσάριο Λαβάρων Έβρου 
Τ.Κ. 68004 

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση των παραδοτέων 
2.4.2 και 5.4.1 στα πλαίσια του έργου “Green Urban Territories-Better Place to Live» με 
ακρωνύμιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Συνεργασίας 
“INTERREGV-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”. 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 
προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών των κάτωθι παραδοτέων:  
 
Παραδοτέο 2.4.2 «Προετοιμασία 75 ενημερωτικών πακέτων για τους συμμετέχοντες στα 

σεμινάρια και έγχρωμο Φυλλάδιο Α4 », εκτιμώμενης αξίας 1.612,90€ πλέον ΦΠΑ 24%, αξίας 

387,09€(συνολικής αξίας 2.000,00€) 

 

Παραδοτέο 5.4.1 « Διοργάνωση τριών(3) εκπαιδευτικών σεμιναρίων για νέους, μέλη της ΟΤΔ, 

ΜΚΟ και άλλους ενδιαφερόμενους  », εκτιμώμενης αξίας 12.096,77€ πλέον ΦΠΑ 2.903,22 € 

(συνολικής αξίας 15.000,00€) 

 
στο πλαίσιο του έργου “Green Urban Territories- Better Place to Live» με ακρωνύμιο 
GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Συνεργασίας “INTERREGV-A 
Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”. 
 
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016. 
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Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00 €  (καθαρή αξία  
13.709,67€, πλέον Φ.Π.Α. 24%  3.209,33 €)    
 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και οι εθνικοί πόροι κατά 15% μέσω του ΠΔΕ. , 
με ενάριθμο 2020ΕΠ23160002. 

Η σύμβαση αφορά στην ανάθεση εκπόνησης των Παραδοτέων 2.4.2 και 5.4.1 στα πλαίσια 
του έργου “Green Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL  που 
έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-
2020» (αριθμός Β2.6d.12 σύμβασης χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της 
Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-
Βουλγαρία 2014-2020» και των δικαιούχων) και  έχει λάβει κωδικό MIS 5047744. 

 
1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.Ο ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει,  

2. Ο ν. 4314/2014 «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» (Α’ 265), όπως ισχύει,  

3. Ο ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

4. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 «περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία», 
5. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 «για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που 

πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών 
Ταμείων», 

6. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/99, όσον αφορά στην επιλεξιμότητα των δαπανών των 
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία», 

7. Η υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 (Β’ 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» 

8. Η 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», όπως ισχύει,  

9. Ο ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 204), όπως ισχύει, 

10. Η με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων», 

11. Η υπ’ αριθ. 300488/ΥΔ1244/06-04-2016 (Β’ 1099) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», όπως ισχύει, 
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12. Ο Οδηγός του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A 
Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020,  

13. Η εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα 
των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» που έχει 
δημοσιεύσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία» 

14. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου (Αpplication Form), το οποίο υποβλήθηκε και 
εγκρίθηκε μέσω του επικεφαλής εταίρου του έργου, 

15. την με αριθμ. Β2.6d.12/01-07-2019  σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ 
του Επικεφαλή Εταίρου του προγράμματος “Svilegrand Municipality” και της Διαχειριστικής 
Αρχής του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGV-A Ελλάδα – Βουλγαρία 
2014-2020 

16. την υπ. αριθμ. 374/20.03.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δημοσυνεταιρστικής Έβρος Α.Ε σχετικά με την συμμετοχή της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος 
Α.Ε στο έργο «Green Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL και 
τον ορισμό ομάδας έργου, καθώς και την υπ.αριθμ. 404/19.03.2021 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοσυνεταιρστικής Έβρος Α.Ε σχετικά με την τροποποίηση 
της ομάδας έργου. 

17. το από 17/04/2019 συμφώνου  συνεργασίας (Partnership Agreement) του Επικεφαλή 
Εταίρου του προγράμματος “Svilegrand Municipality”   με τους υπόλοιπους εταίρους  

18. το υπ. αριθμ. 10939/24.04.2019 έγγραφο της ΑΑΔΕ-Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης που 
βεβαιώνει ότι η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε στα πλαίσια του έργου «Green Urban 
Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης το 
ΦΠΑ των δαπανών που αφορά αποκλειστικά το πρόγραμμα αυτό  με αποτέλεσμα ο φόρος 
να αποτελεί για την εταιρεία επιρριπτόμενο κόστος. 

19. Το υπ.αριθμ. 33724/30.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
ΕΣΠΑ -Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων σχετικά με την ένταξη του έργου «Green 
Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL στο ΠΔΕ2020 

20. Το από 22.10.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εγκριτικό) από την Διαχειριστική 
Αρχή του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGV-A-Ελλάδα-Βουλγαρία 
2014-2020 σχετικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού της Δημοσυνεταιριστικής 
Έβρος Α.Ε και την ένταξη νέων δράσεων (4.4.2,4.4.3,4.4.4 και 4.4.5) 

21. Το από 19.04.2022  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εγκριτικό) από την Διαχειριστική 
Αρχή του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGV-A-Ελλάδα-Βουλγαρία 
2014-2020 σχετικά με την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του παραδοτέου 5.4.1 

22. Τo υπ.αριθμ. 983/04.08.2022  αίτημα της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε για έγκριση της 
απευθείας ανάθεσης για τα παραδοτέα 2.4.2 και 5.4.1  στα πλαίσια του Έργου με τίτλο 
«Green Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL που 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 

23. την υπ.αριθμ. 419/08.08.2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοσυνεταιριστικής 
Έβρος Α.Ε. για  έγκριση των όρων της παρούσας πρόσκλησης των παραδοτέων 2.4.2 και 
5.4.1 και ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης  στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «Green Urban 
Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 

 
24. Οι 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. 
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2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, 
CREATIVE HUB 

 

1. Γενικές Πληροφορίες  

Το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα συμμετέχοντα κράτη.  

Οι επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (Νομοί Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας (Νομοί Θεσσαλονίκης και Σερρών) στην Ελλάδα και η Νότια-Κεντρική Περιφέρεια 
Σχεδιασμού και η Νοτιοδυτική Περιφέρεια Σχεδιασμού (περιοχές Blagoevgrad, Smolyan, 
Kardjali και Haskovo) στη Βουλγαρία. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι «η προώθηση 
της διασυνοριακής συνεργασίας, και η ενίσχυση της ανάπτυξης της περιοχής για το 
μετασχηματισμό της σε κέντρο αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης». 

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος υλοποιείται μέσω των ακόλουθων Αξόνων 
Προτεραιότητας:  

- Άξονας προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστική και Καινοτόμος Διασυνοριακή Περιοχή. 
- Άξονας Προτεραιότητας 2: Βιώσιμη και Κλιματικά Προσαρμόσιμη Διασυνοριακή 

Περιοχή. 
- Άξονας Προτεραιότητας 3: Καλύτερη διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή. 
- Άξονας Προτεραιότητας 4: Διασυνοριακή Περιοχή Χωρίς Κοινωνικούς Αποκλεισμούς. 
- Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική βοήθεια. 

 

Τα στοιχεία της παρούσας Πράξης παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 

Τίτλος Πράξης: Green Urban Territories- Better Place to Live 

 

Ακρωνύμιο: GUT-BPL 

Επικεφαλής Εταίρος: Δήμος Σβίλεγκραντ 

Άξονας προτεραιότητας:  2- A sustainable and climate adaptable Cross- Border Area 

Θεματικός Στόχος: 6- Preserving and Protecting the environment and promoting resource 
efficiency 

Επενδυτική προτεραιότητα: 6d:Protecting and restoring biodiversity, soil protection and 
restoration and promoting ecosystem services including NATURA 2000 and green 
infrastructures-  

Έναρξη: 01/07/2019 

Λήξη: 28/02/2023 

 

2.  Περίληψη 

Το έργο «Green Urban Territories - Better Place to Live» (Πράσινες αστικές εδαφικές περιοχές-

Καλύτερος τόπος για να ζεις) με ακρωνύμιο GUT-BPL εντάσσεται στα πλαίσια του 

προγράμματος INTERREG V-Α ΕΛΛΆΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014-2020 του άξονα Προτεραιότητας 2 

«Βιώσιμη Κλιματική Προσαρμογή διασυνοριακής προσαρμογής» και ειδικότερα της 

Επενδυτικής προτεραιότητας «6d: Προστατεύοντας και επαναφέροντας την βιοποικιλία, 

προστασία του εδάφους και αναδόμηση και προώθηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος 

περιλαμβάνοντας NATURA 2000 και πράσινες υποδομές. 
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Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση των οικοσυστημάτων της διασυνοριακής περιοχής 

μέσω ενός κοινού μηχανισμού για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την υιοθέτηση 

διασυνοριακών πράσινων πρωτοβουλιών που σχετίζονται με αυτό. Προκειμένου να αναδειχθεί 

η εφαρμογή του έργου θα ενσωματωθούν και μέτρα επίδειξης που στοχεύουν στη δημιουργία 

βιώσιμων προτύπων αστικής ανάπτυξης, τα οποία συνάδουν με την προστασία του 

περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη. 

Ο γενικός στόχος του έργου θα ικανοποιηθεί μέσω της δημιουργίας ενός βιώσιμου σχεδιασμού 

και διαχείρισης περιβάλλοντος που θα παρέχει εργαλεία και μεθοδολογία για τη μελλοντική 

διατήρηση των οικοσυστημάτων. Για την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων θα προωθηθεί 

η ιδέα της ανάπτυξης στις αστικές και ημιαστικές περιοχές με περιβαλλοντικές παρεμβάσεις οι 

οποίες θα έχουν εφαρμογή συγκεκριμένων τρόπων επίδειξης όπως φιλικών προς το 

περιβάλλον μέσων μεταφοράς το οποίο θα υποστηριχθεί από κατάλληλες εφαρμογές για 

κινητές συσκευές. Το έργο στοχεύει στο να υποδείξει μια καινοτόμο προσέγγιση για τα ζητήματα 

της βιοποικιλότητας που δεν πρέπει να προασπίζεται μόνο στις προστατευόμενες περιοχές 

NATURA αλλά και στο αστικό περιβάλλον. 

 

3.  Συνολικός Προϋπολογισμός 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.139.772,90€. Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος 

Α.Ε συμμετέχει με το ποσό των 158.000,00€. 

4.  Εταίροι: 

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους εξής: 

α) Δήμος Σβίλεγκραντ(Επικεφαλής Δικαιούχος) 

β) Δήμος Λιούμπιμετς 

γ) Δήμος Βόλβης 

δ) Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 

 

3.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Παραδοτέο 2.4.2 «Προετοιμασία 75  ενημερωτικών πακέτων για τους συμμετέχοντες 

στα σεμινάρια  και Α4 έγχρωμο φυλλάδιο» 

 

Σετ συμμετέχοντος: 

 

α) Ποσότητα: 75 αντίτυπα κατ’ ελάχιστον 

 

Είδος: Χάρτινος Φάκελος (Folder) παρουσίασης 

Περιεχόμενο: Απαραίτητη η  σύμφωνη γνώμη της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε και θα 

φέρει όλα τα απαραίτητα λεκτικά και λογότυπα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Οδηγού 

Πληροφόρησης και Ενημέρωσης του Προγράμματος “INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 

2014-2020”  

Διαστάσεις Φακέλου: Κατ’ ελάχιστο 230mmx305mm 

Εκτύπωση: Έγχρωμη κατ ’ελάχιστο δύο(2) χρώματα, κατ’ ελάχιστο σε μία όψη (εξωτερική) 
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Χαρτί: Velvet ή illustration κατ’ ελάχιστο 300 γρ/τμ 

Στον φάκελο θα περιλαμβάνονται: 

- μπλοκάκι σημειώσεων τουλάχιστον μεγέθους Α4 30 φύλλα χαρτί 70γρ που στο 

εξώφυλλο του θα φέρει τα λογότυπα και τα λεκτικά του έργου σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του Οδηγού Πληροφόρησης και Ενημέρωσης του Προγράμματος 

“INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” 

- ένα (1) στυλό που επίσης θα φέρει τα λογότυπα και τα λεκτικά του έργου σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές του Οδηγού Πληροφόρησης και Ενημέρωσης του Προγράμματος 

“INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” 

- ένα φλασάκι χωρητικότητας 16GB που θα φέρει τα λογότυπα και τα λεκτικά του 

έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Οδηγού Πληροφόρησης και Ενημέρωσης 

του Προγράμματος “INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” 

- Φυλλάδιο( βλέπε γ παραδοτέο) 

 

Παραδοτέο: Σε φυσική μορφή και σε 2 usb sticks( σχεδιαστικό κομμάτι) 

 

β) Ποσότητα: 75 αντίτυπα κατ’ ελάχιστον 

 

Είδος: Πάνινες τσάντες βαμβακερές 

Περιεχόμενο: Απαραίτητη η  σύμφωνη γνώμη της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε και θα 

φέρει όλα τα απαραίτητα λεκτικά και λογότυπα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Οδηγού 

Πληροφόρησης και Ενημέρωσης του Προγράμματος “INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 

2014-2020”  

Διαστάσεις: κατ’ έλάχιστο 37,5 χ 41,5 cm με χερούλια έως 60cm συνολικού μήκους 

Εκτύπωση: Έγχρωμη, κατ’ ελάχιστον δύο χρώματα και κατ’ ελάχιστον μία όψη εξωτερική 

 

Παραδοτέο: Σε φυσική μορφή και σε 2 usb sticks( σχεδιαστικό κομμάτι) 

 

γ) Φυλλάδιο  

Είδος: Φυλλάδια 

Ποσότητα: 1.000  αντίτυπα 

Μέγεθος: Α4 ή Α5 (διπλωμένη Α4) 

Εκτύπωση: Τετραχωμία σε όλες τις όψεις 

Χαρτί: Velvet, τουλάχιστον 170 γρ/τμ 

Περιεχόμενο: Απαραίτητη η  σύμφωνη γνώμη της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε και θα  

φέρει όλα τα απαραίτητα λεκτικά και λογότυπα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Οδηγού 

Πληροφόρησης και Ενημέρωσης του Προγράμματος “INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 

2014-2020”  

Γλώσσα : Ελληνική (700) και Αγγλική (300) 

Παράδοση: Σε φυσική μορφή και σε δύο(2) USB Stick ή CD ή DVD 

 

Χρονοδιάγραμμα: Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 
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Παραδοτέο 5.4.1 « Διοργάνωση τριών(3) εκπαιδευτικών σεμιναρίων για νέους, μέλη 

της ΟΤΔ, ΜΚΟ και άλλους ενδιαφερόμενους  »  

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ:  

 

Ο ανάδοχος θα ετοιμάσει υλικό για τρία(3) ειδικά σεμινάρια, τα οποία θα απευθύνονται σε 

νέους, μέλη της ΟΤΔ(Ομάδες Τοπικής Δράσης) , ΜΚΟ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς 

προσαρμοσμένα ειδικά για τις περιοχές που διεξαχθούν τα σεμινάρια, ένα στην 

Αλεξανδρούπολη, ένα στο Σουφλί και ένα στην Σαμοθράκη. Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν δια 

ζώσης. 

Το υλικό θα περιλαμβάνει τις εισηγήσεις για τρία (3) σεμινάρια διάρκειας έξι (6) ωρών 

τουλάχιστον το καθένα, τα οποία θα οργανωθούν από τον ανάδοχο. 

 

α) για την προετοιμασία υλικού σεμιναρίων: 

 

Δημιουργία διδακτικού υλικού για τρία(3) σεμινάρια διάρκειας έξι (6) ωρών τουλάχιστον το 

καθένα , προσαρμοσμένο στις περιοχές (Αλεξανδρούπολη, Σουφλί και Σαμοθράκη) το καθένα 

σχετικά με το αντικείμενο του έργου το οποίο απαραίτητα θα έχει τη σύμφωνη γνώμη της 

Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε και θα  φέρει όλα τα απαραίτητα λεκτικά και λογότυπα 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Οδηγού Πληροφόρησης και Ενημέρωσης του 

Προγράμματος “INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” . Το διδακτικό υλικό θα είναι   

σε συνάρτηση με τις παρακάτω δράσεις : 

 

  -  Δράση 3.4.1(WP3)- Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης για χρήση σε πράσινες θέσεις-
σημεία των αστικών , ημιαστικών και άλλων περιοχών που καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή 
του Έβρου  
-  Δράση 3.4.2(WP3)- Έρευνα για τις πρακτικές της γεωργίας(πρωτογενής παραγωγή) , των 
μεταφορών και του τουρισμού που επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα στο νομό Έβρου 
-  Δράση 3.4.4(WP3)- Ανάπτυξη Τριών(3) Κοινών Πράσινων Πρωτοβουλιών σύμφωνα με τη 
στρατηγική που θα υιοθετηθεί από όλους τους εταίρους του έργου. 
 
Πριν το τελικό παραδοτέο ο Ανάδοχος θα λάβει την έγκριση της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος 
Α.Ε και θα οριστικοποιηθεί μετά τις τελικές παρατηρήσεις. 
 
Γλώσσα: Ελληνική 
 
Έκταση : Κατ’ ελάχιστο 45 σελίδες Α4 
 
Παράδοση σε τρία (3) αντίτυπα σε φυσική μορφή και σε δύο USB stick  
 
Επίσης όλο το διδακτικό υλικό των σεμιναρίων θα είναι ενσωματωμένο  στα USB stick που θα 
δοθούν στους συμμετέχοντες. 
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β) Οργάνωση σεμιναρίων: 

Θα διοργανωθούν τρία (3) σεμινάρια ένα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, ένα στην πόλη 

του  Σουφλίου  και ένα στο νησί της Σαμοθράκης διάρκειας 6 ωρών το καθένα σε συνεννόηση 

με την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε για το φυσικό αντικείμενο αναφοράς του έργου και με 

βάση το υλικό που θα έχει παραχθεί από δύο(2) εισηγητές, στελέχη του αναδόχου , ειδικούς 

στο περιβάλλον όπως γεωπόνους, δασολόγους, περιβαντολλόγους, μηχανικούς 

περιβάλλοντος κ.λ.π για τουλάχιστον 20-25  συμμετέχοντες ανά σεμινάριο. 

Τα σεμινάρια θα διοργανωθούν δια ζώσης. 

Η δράση θα δημοσιοποιηθεί σε διάφορα μέσα με δελτίο τύπου (θα ετοιμαστεί σχέδιο δελτίο 

τύπου από τον ανάδοχο που θα φέρει τη σύμφωνη γνώμη της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος 

Α.Ε, ενώ η αποστολή του στα Μ.Μ.Ε θα είναι ευθύνη του αναδόχου) 

Γλώσσα: Ελληνική 

Παραδοτέο: Έκθεση Υλοποίησης που θα φέρει τα λογότυπα και λεκτικά του έργου σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές του Οδηγού Πληροφόρησης και Ενημέρωσης του Προγράμματος 

“INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, υλικό εισηγήσεων, λίστα συμμετεχόντων, 

φωτογραφικό υλικό, δελτία τύπου, περίληψη της συζήτησης και των ενδεχόμενων 

ερωτημάτων. 

- Ενοικίαση αίθουσας όπου θα πραγματοποιηθούν τα σεμινάρια ένα στην 

Αλεξανδρούπολη, ένα στο Σουφλί και ένα στην Σαμοθράκη 

- Catering με δεκατιανό το οποίο θα περιλαμβάνει καφέ, χυμό και ότι απαιτείται για 

πρόγευμα. Πλήρες γεύμα σε μπουφέ μετά το τέλος του Σεμιναρίου. 

 

Έκταση: Ελεύθερη 

 

 

Παράδοση: Σε δύο (2) αντίτυπα σε φυσική μορφή και σε δύο (2) USB stick ή CD ή DVD 

 

Χρονοδιάγραμμα: ‘Εως Τρεις(3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

 

 

 
 
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

4.1 Χρηματοδότηση: Το έργο «Green Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο 

GUT-BPL χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-

2020 με βάση την Σύμβαση Επιχορήγησης B2.6d.12 και έχει λάβει κωδικό MIS 5047744 και 

ΣΑΕΠ 2020ΕΠ23160002. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Τ.Π.Α) κατά ποσοστό 85% και από 

εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά ποσοστό 15%. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% 17.000,00 €  (καθαρή αξία  
13.709,67€, πλέον Φ.Π.Α. 24%  3.209,33 €)    
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς. 

 

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός του έργου και η ενδεικτική κατανομή ανά Παραδοτέο είναι: 

Παραδοτέο 2.4.2 «Προετοιμασία 75 ενημερωτικών πακέτων για τους συμμετέχοντες στα 

σεμινάρια και Α4 έγχρωμο φυλλάδιο », εκτιμώμενης αξίας 1.612,90€ πλέον ΦΠΑ 24%, αξίας 

387,09€(συνολικής αξίας 2.000,00€) 

 

Παραδοτέο 5.4.1 « Διοργάνωση τριών(3) εκπαιδευτικών σεμιναρίων για νέους, μέλη της ΟΤΔ, 

ΜΚΟ και άλλους ενδιαφερόμενους  », εκτιμώμενης αξίας 12.096,77€ πλέον ΦΠΑ 2.903,22 € 

(συνολικής αξίας 15.000,00€) 

 

 

4.2 Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου συνδέεται με την παραλαβή από την 
Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης (εφεξής ΕΠΠ) των παραδοτέων που 
περιγράφονται στην παράγραφο 3 – Αντικείμενο του έργου) και θα πραγματοποιηθεί ως 
ακολούθως:  

Παραδοτέο 2.4.2 «Προετοιμασία 75 ενημερωτικών πακέτων για τους συμμετέχοντες στα 
σεμινάρια και φυλλάδιο Α4», 

• Το 100% της συμβατικής αξίας με την οριστική παραλαβή της μελέτης από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Παραδοτέο 5.4.1 « Διοργάνωση τριών(3) εκπαιδευτικών σεμιναρίων για νέους, μέλη της 
ΟΤΔ, ΜΚΟ και άλλους ενδιαφερόμενους   

 

• Το 100% της συμβατικής αξίας με την οριστική παραλαβή της μελέτης από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
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 την 
Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

 
 
5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
5.1 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/08/2022 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 14:00 μ.μ. Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 30/08/2022 και ώρα 
14:00 στην έδρα της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην  έδρα της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε στον Προβατώνα 
Έβρου Τ.Κ. 68003. 
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Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 
παραληφθεί από την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε που διεξάγει τον διαγωνισμό το αργότερο 
μέχρι τη λήξη της υποβολής των προσφορών. Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε δεν φέρει 
ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα 
έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Δημοσυνεταιριστική Έβρος 
Α.Ε ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η επωνυμία και η διεύθυνσή του, καθώς και τα ακόλουθα: 

 

 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ : 
- Παραδοτέο 2.4.2 «Προετοιμασία 75 ενημερωτικών πακέτων για τους συμμετέχοντες στα 

σεμινάρια και φυλλάδιο Α4», 
- Παραδοτέο 5.4.1 « Διοργάνωση τριών(3) εκπαιδευτικών σεμιναρίων για νέους, μέλη της 

ΟΤΔ, ΜΚΟ και άλλους ενδιαφερόμενους   
 

Στο πλαίσιο του έργου « Green Urban Territories- Better Place to Live”-GUT-BPL του Ε.Π 
INTERREG V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020 

 
Και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 30/08/2022 

 
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 

 

 
5.2 Περιεχόμενο προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ενιαίο φάκελο ή συσκευασία. Ο κυρίως φάκελος της 
προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς, τα στοιχεία ταυτότητας του 
προσφέροντος, δηλαδή επωνυμία, απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, 
αριθμό τηλεφώνου, e-mail). 

Τα περιεχόμενα κάθε φακέλου θα υποβληθούν σε ένα (1) πρωτότυπο. 

Ο φάκελος προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

I. Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει), του 
νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/16, περί μη 
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016, 
όπως ισχύει.  

II. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους σε ισχύ, το 
οποίο θα αναφέρεται σε υπογραφή σύμβασης ή για κάθε νόμιμη χρήση. 

III. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική ασφάλιση. 

IV. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του 
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 
παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021). 

V. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το παράρτημα Ι της παρούσας 





 

 

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» 

Σελίδα 11 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την 
παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (ΙΙ και ΙΙΙ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει 
τον προϋπολογισμό της σύμβασης.  

 
6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η ανάθεση του έργου κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλλει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Αξιολόγησης, παρουσία 
των υποψηφίων ή τυχόν νόμιμων εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυμούν. Προσφορές που 
περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία 
υποβολής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Για τυχόν 
προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Αξιολόγησης σημειώνει στο πρακτικό 
της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που 
κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Η αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση. 

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης επικυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, 
σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα 
αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 
προσφέροντες. 

Η  Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης.  

Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Για την υπογραφή του συμφωνητικού, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει: 

• Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την υποβολή τους. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης 
προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης.  

• Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
- μέλους ή χώρας. 

 
 

• Ασφαλιστικές ενημερότητες σε ισχύ από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς στους 
οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές ο οικονομικός φορέας. 

• Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου των Νόμιμων Εκπροσώπων 
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O ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 

ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
  
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΚΔΒΜ  
Υποκατάστημα  ΚΙΣΣΑΡΙΟ ΛΑΒΑΡΩΝ ΕΒΡΟΥ Τ.Κ 68004  
ΤΗΛ. & ΦΑΞ. 25530-31170 

Email: kppkek@gmail.com  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 
 
Προϋπολογισμός: ………€ πλέον ΦΠΑ και συνολικά ……..€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Του νομικού προσώπου με την επωνυμία ……………………, ΑΦΜ …………… και έδρα 
…………………… Οδός……………………… αριθμός …………… ΤΚ ……………….. 
τηλ………………….. φαξ……………………, αφού έλαβα γνώση της υπ’ αριθ. 
……….πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση σύμβασης δράσεων 
2.4.5, 4.4.1 και 2.4.3 για την υλοποίηση της πράξης « Green Urban Territories- Better Place to 
Live”- GUT-BPL στο πλαίσιο Προγράμματος INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-
2020» υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αναλαμβάνω την εκτέλεση των 
υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: 
 
Πίνακας Οικονομικής προσφοράς : 

Τμήμ

α 

Κωδικός -

Περιγραφή 

Παραδοτέου 

Μονάδα 

Μέτρηση

ς 

Ποσότητ

α 

Κόστος(€

) προ 

Φ.Π.Α/ 

μονάδα 

μέτρησης  

ΦΠΑ(24%

) 

Συνολικ

ό 

Κόστος  

1 Παραδοτέο 2.4.2 

«Προετοιμασία 

75 

ενημερωτικών 

πακέτων για 

τους 

συμμετέχοντες 

στα σεμινάρια 

και Φυλλάδιο Α4 

Κατ’ 

αποκοπή 

1    

2 Παραδοτέο 5.4.1 

« Διοργάνωση 

τριών(3) 

εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων για 

νέους, μέλη της 

ΟΤΔ, ΜΚΟ και 

άλλους 

ενδιαφερόμενου

ς  » 

Κατ’ 

αποκοπή 

3    

ΣΥΝΟΛΟ    
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Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου:  
 
Υπογραφή:         
 
Σφραγίδα 
 
Ημερομηνία  
 
 
    




