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15 Φεβρουαρίου 2021 

ΑΠ: 210215-1 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - INNOPOLIS που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και 

έχει παραρτήματα στην Κέρκυρα, στο Αίγιο και στη Σάμο, έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Την από 19/07/2019 απόφαση της ΓΣ της INNOPOLIS σχετικά με την υλοποίηση  του 

εγκεκριμένου έργου του Προγράμματος ENI CBC MED με τίτλο: «Boosting cross 

border Organic Ecosystem through enhancing agro-food alliances - ORGANIC 

ECOSYSTEM». 

θα προβεί σε απευθείας ανάθεση, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δράσεων 

τεχνικής/επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης για το έργο ORGANIC ECOSYSTEM, σύμφωνα με 

τις εξής προδιαγραφές: 

2.3.1 Υλικό δημοσιότητας και επικοινωνίας (banner, poster, folder, roll up) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Συνεργασία με τον PP6 για τον σχεδιασμό του υλικού 
επικοινωνίας  

350,00€ 

2.3.2 Υλικό δημοσιότητας και επικοινωνίας (leaflet, radio spot) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Ραδιοφωνικό σποτ για το έργο  

1.000,00€ 

3.1.1 Δημιουργία ενός διασυνοριακού ανοιχτού οικοσυστήματος για τα 
βιολογικά είδη διατροφής (οργανικό οικοσύστημα)  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Διοργάνωση 1 σεμιναρίου για το Οργανικό Οικοσύστημα.  

2.000,00€ 

3.1.3 Χαρτογράφηση των βασικών αγροδιατροφικών προϊόντων και 
συγκεκριμένων ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Εξασφάλιση ενεργού συμμετοχής εθνικών παραγόντων 
(stakeholders) στο Οργανικό Οικοσύστημα (μέσω της υπογραφής σχετικού 
συμφώνου συνεργασίας).  

1.725,00€ 

4.1.4 Εκπαίδευση στην καινοτόμο βιολογική αλυσίδα  6.200,00€ 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Διοργάνωση ενός εθνικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου 
(διάρκειας 10 ημερών) για τουλάχιστον 4-5 ΜΜΕ (επιλέγονται έπειτα από 
σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) 

5.1.1 Τόνωση της καινοτόμου αλυσίδας και των επιχειρηματικών 
συμμαχιών  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Τοπικά εργαστήρια με διαφορετικούς παράγοντες 
οργανώνονται από τον Έλληνα εταίρο, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση 
Living Lab (10 συμμετέχοντες / 15 ημέρες) 

4.950,00€ 

5.2.2 Συμμετοχή σε επιχειρηματική έκθεση  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Κράτηση και πληρωμή ενός περιπτέρου σε μια διεθνή 
έκθεση στην οποία συμμετέχουν ΜΜΕ που έχουν επιλεγεί στη δράση 
5.2.1 του έργου (3 / χώρα) 

1.500,00€ 

 

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων 

τριακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ (17.725,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι τη χρονική λήξη του έργου, ήτοι 

στις 24 Δεκεμβρίου 2022.  

 

Υποβολή φακέλων προσφοράς: Οι φάκελοι προσφοράς (οι οποίοι θα περιλαμβάνουν 

βιογραφικό σημείωμα/προφίλ της εταιρείας και οικονομική προσφορά) των υποψηφίων θα 

σταλούν ταχυδρομικώς ή θα προσκομιστούν ιδιοχείρως στο παράρτημα της INNOPOLIS στο 

Αίγιο, Πλάτωνος 33, ΤΚ 25100, έως και τις 10/3/2021 και ώρα 17:00. Εμπρόθεσμες 

θεωρούνται οι προσφορές, οι οποίες έχουν αποσταλεί (σφραγίδα ταχυδρομείου) έως την 

άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά την ανωτέρω 

ημερομηνία δεν θα αξιολογηθούν. 

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα 

πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά και τα παρακάτω 

δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016: 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019).  

• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης) 

• Ασφαλιστική ενημερότητα 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.innopolis.org  

http://www.innopolis.org/

