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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

 

«Παροχή υπηρεσιών για μεταφορά ατόμων κατά τη διάρκεια τριήμερης Συνάντησης 

Εργασίας των εταίρων που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Sha.p.e.s. - Sharing 

prior excellence and support for the MED creative asset»  

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού 

Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και 

κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για το έργο:  

«Παροχή υπηρεσιών για μεταφορά ατόμων κατά τη διάρκεια τριήμερης Συνάντησης 

Εργασίας των εταίρων που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Sha.p.e.s. - Sharing 

prior excellence and support for the MED creative asset»  

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση 
αντίστοιχων έργων, να κατέχουν την επάρκεια μέσων, την τεχνική δυνατότητα και την 
απαραίτητη άδεια και να πληρούν τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και ασφαλείας για 
την εκτέλεση των δρομολογίων για τα οποία υποβάλλουν προσφορά.  

Η συνολική δαπάνη του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των οκτακοσίων ευρώ   

(800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο 

έγγραφης προσφοράς με τα εξής στοιχεία:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο: 

 

«Παροχή υπηρεσιών για μεταφορά ατόμων κατά τη διάρκεια τριήμερης Συνάντησης 

Εργασίας των εταίρων που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Sha.p.e.s. - Sharing 

prior excellence and support for the MED creative asset»  

 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 

12:30 μ.μ. στην ακόλουθη διεύθυνση:  

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)  
Κτίριο Διοίκησης, γραφείο πρωτοκόλλου, 2ος όροφος 
6ο χλμ. οδού Χαριλάου – Θέρμης  
57001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη  
 



 

Για τη λήψη της τελικής απόφασης θα συνεκτιμηθούν το ύψος της οικονομικής προσφοράς, 

η πληρότητα της πρότασης και η εμπειρία των υποψηφίων.  

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.  

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στην κα Κατερίνα Παπαδοπούλου τηλ: 2310498206, e-mail: kpap@certh.gr 

 

 

Για το ΕΚΕΤΑ 

 

 

 

Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος 

Διευθυντής Κ.Δ. & Πρόεδρος Δ.Σ. 

mailto:kpap@certh.gr


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Γενικά 

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), θα διοργανώσει τριήμερη 

Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Sha.p.e.s. - Sharing prior 

excellence and support for the MED creative asset», το οποίο εντάσσεται στο διακρατικό 

πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «MED» που χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ως εργαλείο περιφερειακής πολιτικής. Η ημερομηνία λήξης του έργου 

είναι 30/4/2015. 

Ειδικές Προδιαγραφές έργου 

 

Η πρόσκληση αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς:  

 

Α) 25 ατόμων από το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις του Εθνικού 

Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στη Θέρμη (6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-

Θέρμης) και επιστροφή, και για δυο ημέρες, 18 και 19 Δεκεμβρίου 2014. Η μεταφορά προς 

και από το ΕΚΕΤΑ θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα της τριήμερης 

συνάντησης εργασίας το οποίο θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες νωρίτερα. 

 

ΚΑΙ 

 

Β) 20 ατόμων, στις 19 Δεκεμβρίου 2014, για τις ανάγκες υλοποίησης εκπαιδευτικής 

επίσκεψης (study visit) των εταίρων σε εγκαταστάσεις/τοποθεσία – υπόδειγμα δημιουργικής 

οργάνωσης-ανάταξης-ανάδειξης πολιτιστικού προϊόντος. Οι εγκαταστάσεις/ τοποθεσία που 

θα επιλεγούν δεν θα απέχουν περισσότερο από 100 χλμ από το κέντρο της πόλης της 

Θεσσαλονίκης. Το ακριβές πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης θα κοινοποιηθεί στον 

ανάδοχο πέντε (5) ημέρες νωρίτερα. 

 

 


