
  

Διενέργεια διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο 

συμμετοχής στη Nature Tourism Bienal στη Πορτογαλία 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο συμμετοχής στη Nature Tourism Bienal στη Πορτογαλία 

που περιλαμβάνει δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας, στήσιμο περιπτέρου στην έκθεση “Nature 

Tourism Biennial, Alzejur 2014”, δημιουργία 8σελιδου εντύπου για την προβολή της περιοχής 

παρέμβασης LEADER, αποστολή του απαραίτητου υλικού για το στήσιμο του περιπτέρου, 

μετακίνηση της αποστολής  από Βόλο προς Alzejur, εντός της Πορτογαλίας και επιστροφή, 

διαμονή της αποστολής στην περιοχή της Alzejur και μεταφραστική κάλυψη κατά τη διάρκεια της 

έκθεσης 26-28.09.2014». 

Προϋπολογισμός: Τριάντα Δύο Χιλιάδες  Ευρώ (32.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 

Πόροι χρηματοδότησης: Από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΕΓΤΑΑ 
(75%) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας (25%) 

Κριτήριο Κατακύρωσης: Συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 

Γλώσσα του διαγωνισμού: Ελληνική 

Χρονοδιάγραμμα: Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της 
σύμβασης έως και 30.09.2014. 

Αναθέτουσα Αρχή: Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (E.A.Π A.E) – Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι και την 29.08.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
14:00, στα Γραφεία της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (E.A.Π A.E) – Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ και 
συγκεκριμένα: 

Ταχ. Δ/νση:    Λαρίσης 191, Βόλος 
Ταχ. Κώδικας:              38334 
Πληροφορίες:   κ. Κοντογεωργίου Κατερίνα 
Τηλέφωνα:    24210 78391-5 
Τηλεομοιοτυπία (Fax):   24210 78215 
e- mail:    info@eapilio.gr 

Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα 
στους συμμετέχοντες. 

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος 

του Δ.Σ. της Ε.Α.Π. Α.Ε 

 
Γεώργιος Αντώνογλου – Κασσαβέτης 


