
 

 

               
Θεσσαλονίκη, 15/02/2022 

                                                                                                                         Αριθμ. πρωτ.: 1555 
 

Θέμα: Αναζήτηση προσφορών για την παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας του έργου 
AGROFFICIENCY    

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο του έργου με  
τίτλο: «Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrofood Sector through 
the promotion of Circular Economy», ακρώνυμο: «AGROFFICIENCY», και κωδικό MIS 5070657, 
το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-
20», και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ε.Τ.Π.Α), και στη βάση της από 09/02/2022 
Απόφασης Δ.Σ. του φορέα, αναζητά οικονομικές προσφορές για την παροχή υπηρεσιών 
δημοσιότητας, όπως η διοργάνωση μιας (1) ενημερωτικής εκδήλωσης (CPV: 79952000-
2,Υπηρεσίες Εκδηλώσεων), και η δημοσίευση τεσσάρων (4) καταχωρήσεων στον τοπικό τύπο  
(CPV: 79341000-6 - Υπηρεσίες διαφήμισης). Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν κατά το χρονικό 
διάστημα Μάρτιος 2022 – Μάρτιος 2023. 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Το αντικείμενο εργασίας του αναδόχου αφορά: 
Α) «Διοργάνωση μίας (1)  Ενημερωτικής Ημερίδας (Infoday) 
Περιγραφή εργασίας 
Σχεδίαση, προετοιμασία, και διοργάνωση μιας (1) Ενημερωτικής Ημερίδας (Info-day) προς τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγροδιατροφική αλυσίδα, στην Θεσσαλονίκη 
(Συνεδριακό Κέντρο Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Αιθ. «B», ΔΕΘ-HELEXPO), την Κυριακή 3/4/2022, και ώρα 
11:00 – 13:00, στα πλαίσια της έκθεσης DETROP BOUTIQUE 2022. 

Ο κύριος σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγροδιατροφική αλυσίδα επί των στόχων, δράσεων, και 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου AGROFFICIENCY. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή (με την δυνατότητα φυσικής και 
διαδικτυακής παρουσίας κατ’ελάχιστον 50 συμμετεχόντων), τηρουμένων όλων των 
ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων/μέτρων για την προστασία από τον COVID–19. Η 
επίσημη γλώσσα της εκδήλωσης θα είναι τα ελληνικά, με δυνατότητα παράλληλης 
διερμηνείας στα Αγγλικά και αντιστρόφως. 

Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα πρέπει στην αρχή να α) εξειδικεύσει το περιεχόμενο της 
εκδήλωσης, β) αναζητήσει και εξασφαλίσει τους κατάλληλους ομιλητές, γ) σχεδιάσει και 
διακινήσει την πρόσκληση μετά του σχετικού link εγγραφής στην εκδήλωση, και την 
αντίστοιχη ατζέντα, μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας (π.χ. web-sites, social accounts, 
blocks, media, mailing lists),  δ) να εκμισθώσει από την ΔΕΘ-HELEXPO την ανωτέρω αίθουσα 
η οποία διαθέτει: σύνδεση wi-fi στο internet, 50 κατ’ελάχιστον καθίσματα, ηχητική 
εγκατάσταση, video projector, οθόνη προβολής, πάνελ, αναλόγιο, θέρμανση ή ψύξη, και 
καθαριότητα, και ε) να εξασφαλίσει 2 laptops για τους ομιλητές. 

Ακολούθως, ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει το ψηφιακό logo της εκδήλωσης και να 
παράγει: α) 1 roll-up banner της εκδήλωσης, β) 10 posters, και γ) 50 folders, που θα 
περιλαμβάνουν: στυλό, μπλόκ σημειώσεων, ενημερωτικό φυλλάδιο. 

Τέλος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει: 



 
 

 Γραμματειακή Υποστήριξη στα αγγλικά και ελληνικά κατά την διάρκεια της εκδήλωσης με 
την διάθεση 2 τουλάχιστον γραμματέων. 

 Δημοσιοποίηση της εκδήλωσης με την έκδοση και δημοσίευση 2 Δελτίων Τύπου (1 πριν 
και 1 μετά την εκδήλωση) σε διάφορα μέσα δημοσιότητας (π.χ. έντυπος και ηλεκτρονικός 
τύπος, web-sites, social accounts, blocks). 

 -Τεχνική υποστήριξη, βιντεοσκόπηση & φωτογράφηση της εκδήλωσης και εξασφάλιση 
κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εξοπλισμού για την διαδικτυακή συμμετοχή 
στην  εκδήλωση. 

 Διερμηνεία από τα Αγγλικά στα Ελληνικά και αντιστρόφως. 

 Διακίνηση μεταξύ των συμμετεχόντων ειδικής φόρμας αξιολόγησης της εκδήλωσης. 

 Καταγραφή των πρακτικών και συγγραφή των τελικών συμπερασμάτων. 

Όλα τα υλικά της εκδήλωσης θα πρέπει να είναι στα αγγλικά και ελληνικά και να υπακούουν 
στους κανόνες δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Interreg V-A Greece-
Bulgaria 2014-20». 

Ημερομηνία Υποβολής Παραδοτέου: 08/04/2022 
Προϋπολογισμός Παραδοτέου: 3.225,81€ +ΦΠΑ 
A/A & Τίτλος Παραδοτέου: 2.2.4. Δημόσιες Εκδηλώσεις του Έργου. 
Περιεχόμενο Παραδοτέου: Αναφορά Υλοποίησης της Εκδήλωσης στα Αγγλικά και Ελληνικά, 
συνοδευόμενη με όλα τα υλικά και έγραφα τεκμηρίωσης (π.χ. πρόσκληση, ατζέντα, λίστα 
προσκεκλημένων & συμμετεχόντων, δελτία τύπου,  φωτογραφικό & οπτικοακουστικό υλικό, 
φόρμες αξιολόγησης των συμμετεχόντων, παρουσιάσεις, συμπεράσματα κ.λ.π.). 

Β) «Καταχωρήσεις/ Δελτία Τύπου σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (εφημερίδες, ιστοσελίδες 
εφημερίδων)» 
Περιγραφή εργασίας 
Σύνταξη και δημοσίευση 4 καταχωρήσεων/δελτίων τύπου σε τοπικές εφημερίδες ή/και 
ιστοσελίδες εφημερίδων της Θεσσαλονίκης με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
του έργου.  

Στην εργασία συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία/σχεδιασμός του αντίστοιχου δημιουργικού. 
Η δημοσίευση θα είναι τετράχρωμη, με ενδεικτική διάσταση Α4 (21εκ Χ 29εκ). 

Όλα τα παραπάνω δελτία τύπου θα πρέπει να στα ελληνικά και να υπακούουν στους κανόνες 
δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-20». 

Ημερομηνία Υποβολής Παραδοτέου: 15/03/2023,  
Προϋπολογισμός Παραδοτέου: 2.580,64€+ΦΠΑ, 
A/A & Τίτλος Παραδοτέου: 2.2.5. Δημοσιεύσεις του έργου. 
Περιεχόμενο Παραδοτέου: Τέσσερεις  (4) μακέτες καταχωρήσεων σε ανοικτή ηλεκτρονική 

μορφή, τεύχη της εφημερίδας η’/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εφημερίδων, όπου 

δημοσιεύτηκαν οι καταχωρήσεις. 

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.806,45€, 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα του 
αναδόχου, πάσης φύσεως υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και το κόστος μίσθωσης από την 
ΔΕΘ-HELEXPO της αίθουσας διοργάνωσης της εκδήλωσης ποσού 240,00€ + ΦΠΑ. 



 
 
Προσφορά μπορούν να υποβάλλουν φυσικά  πρόσωπα (επιτηδευματίες) ή νομικά πρόσωπα, 
συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες ή ενώσεις εταιρειών που ασκούν συναφή δραστηριότητα με το 
υπό ανάθεση έργο. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την οικονομική τους προσφορά 
στην διεύθυνση siomadis@imegsevee.gr ως τις 25/02/2022 και ώρα 14:00 σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα:  

Περιγραφή 
Αξία χωρίς ΦΠΑ 

(€) 
ΦΠΑ (€) 

Συνολική αξία με 
ΦΠΑ (€) 

Εργασία A    

Εργασία Β    

Σύνολο    

Σημειώνεται ότι οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή (καθαρή αξία) κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του 
έργου. Η πληρωμή του αναδόχου που θα επιλεγεί θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση 
και παραλαβή της κάθε εργασίας.  
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε διάστημα που θα 
οριστεί από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην κοινοποίηση σε αυτόν της ανάθεσης, να υπογράψει τη 
σχετική σύμβαση, υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά σε ισχύ: 

o Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ 
o Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή Υπεύθυνη Δήλωση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει 

νομική υποχρέωση του υποψηφίου αναδόχου για εγγραφή στο ΓΕΜΗ 
o Φορολογική Ενημερότητα 
o Ασφαλιστική Ενημερότητα 

 
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ  

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Η ανακοίνωση της ανάθεσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
στην διεύθυνση από την οποία ο υποψήφιος απέστειλε την οικονομική προσφορά.  

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ορίζεται από την υπογραφής της  σύμβασης 
μέχρι 15/03/2023. Παράταση της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως και κατόπιν συμφωνίας 
των δύο συμβαλλόμενων μερών. Επισημαίνεται ότι η παράταση του χρόνου παράδοσης του 
έργου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδόχου. 

Επιπλέον πληροφορίες - διευκρινήσεις παρέχονται τις εργάσιμες μέρες (Δευτέρα – 
Παρασκευή) και ώρες 10.00 – 15.00, στο τηλέφωνο 2310545967 (Βασίλης Σιωμάδης). 

Τέλος, για την πληρέστερη σας ενημέρωση μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
έργου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://agrofficiency.eu/ 
 

Για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
 
 
 
 

  
Παναγιώτης Ράπτης 

 Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
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