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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ «INTERDISCIPLINARY AQUARIA FOR THE PROMOTION OF ENVIRONMENT
AND HISTORY – APREH» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ 2007- 2013.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’87/7.6.2010).
2. Τις διατάξεις του Π∆ 28/80.
3. Την αριθµ. 14023/ΕΥΘΥ521/10 (ΦΕΚ 415 Β/12-4-2010): ∆ιαχείριση
Συστήµατος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» όπως έχει τροποποιηθεί µε την αριθµ.
38411/ΕΥΘΥ 1836/07.09.2011 (ΦΕΚ 2285 Β/13.10.2011) απόφαση.
4. Την εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την
επιλεξιµότητα των δαπανών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
5. Την υπ. αρίθµ. 524/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς
σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται η σύµβαση υλοποίησης του έργου µε
τίτλο: “Interdisciplinary Aquaria for the Promotion of the Environment and
History – APREH” ή «∆ιεπιστηµονικά Ενυδρεία για την προώθηση του
φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας – APREH», στο πλαίσιο της
κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG IV.
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6. Το από 21.12.2011 συµφωνητικό υλοποίησης προγράµµατος – Partnership
Agreement- µεταξύ των εταίρων που συµµετέχουν στο έργο µε τίτλο
“Interdisciplinary Aquaria for the Promotion of the Environment and
History – APREH”.
7. Την µε αρ. 47/2013 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς σχετικά µε την ανάληψη δαπάνης υποχρέωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1. Την έκδοση και δηµοσίευση στο διαδίκτυο πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών
διοργάνωσης συνεδρίου, στα πλαίσια του έργου «INTERDISCIPLINARY
AQUARIA FOR THE PROMOTION OF ENVIRONMENT AND HISTORY –
APREH» ή «∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΥ∆ΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – APREH» το οποίο
υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής
Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007- 2013 (INTERREG IV Greece – Italy
2007 – 2013).
2. Στα πλαίσια διαµόρφωσης και λειτουργίας του νέου ενυδρείου στην
Κεφαλλονιά, θα πραγµατοποιηθεί 3ηµερο Συνέδριο την 2η, 3η και 4η
Ιουλίου, µε συµµετοχή Ελλήνων και Ιταλών εταίρων του προγράµµατος. Το
αντικείµενο της σύµβασης παροχής υπηρεσιών διαφοροποιείται ανάλογα µε
τις παρακάτω επιµέρους δραστηριότητες:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ: ο οποίος θα αναλάβει το
συντονισµό και διοργάνωση του συνεδρίου. Η απασχόληση του αναδόχου
δεν θα ξεπερνά τις 25 ηµέρες. Το αντικείµενο της σύµβασης θα αφορά:
I.
Σε συνεργασία µε την οµάδα έργου του προγράµµατος, το
σχεδιασµό και διαµόρφωση του προγράµµατος του συνεδρίου
II.
Σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο επικοινωνίας και ΜΜΕ του
προγράµµατος, το σχεδιασµό πλάνου δηµοσιοποίησης του
συνεδρίου καθώς και το συντονισµό αποστολής προσκλήσεων
III.
Την απαραίτητη επικοινωνία µε τους προσκεκληµένους και οµιλητές.
IV.
Τις απαραίτητες ενέργειες για τακτοποίηση της διαµονής και
µεταφοράς των προσκεκληµένων.
V.
Στα πλαίσια φιλοξενίας των προσκεκληµένων, τη διοργάνωση
ξεναγήσεων σε αξιόλογα σηµεία του νησιού.
VI.
Την καταγραφή των αποτελεσµάτων του συνεδρίου και την
δηµιουργία υποµνήµατος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Οι ενδιαφερόµενοι για τη θέση θα πρέπει να διαθέτουν:
i.
Άριστη γνώση αγγλικών
ii.
Επιθυµητή
εµπειρία
σε
παροχή
υπηρεσιών
διοργάνωσης
εκδηλώσεων και συνεδρίων
iii.
Γνώση ιταλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:
στο πλαίσιο της δράσης αυτής 2 άτοµα θα παρέχουν 10 ήµερη
γραµµατειακή υποστήριξη στο συνεδρίου όπου το αντικείµενο της
σύµβασης παροχής υπηρεσιών τους θα αφορά:
I.
Την παροχή πληροφοριών σχετικά µε το συνέδριο.
II.
Τη καταγραφή πρακτικών κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
III.
Τη σήµανση του συνεδριακού χώρου.
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IV.
V.
VI.
VII.

Την κατάλληλη προετοιµασία των συνεδριακών αιθουσών (νερό,
διακόσµηση, ονόµατα οµιλητών, κτλ)
Εγγραφές προσκεκληµένων και οµιλητών.
Έλεγχος εισόδου στην αίθουσα συνεδρίου.
Παροχή βοηθητικών υπηρεσιών για τις εκτός συνεδριακού κέντρου
εκδηλώσεις (επίσηµο δείπνο, ξεναγήσεις).

Οι ενδιαφερόµενοι για τη θέση θα πρέπει να διαθέτουν :
i.
Πιστοποιηµένη γνώση αγγλικών.
ii.
Επιθυµητή εµπειρία σε παροχή γραµµατειακών και βοηθητικών
υπηρεσιών συνεδρίου.
iii.
Η πιστοποιηµένη γνώση ιταλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο
προσόν

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: στο πλαίσιο της δράσης αυτής
ένα άτοµο θα παρέχει 4ήµερη παροχή υπηρεσιών µετάφρασης στα πλαίσια
του συνεδρίου. Το αντικείµενο της σύµβασης θα αφορά:
I.
Την µετάφραση οµιλιών από Ελληνικά σε Ιταλικά και το αντίστροφο,
κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
II.
Τη παροχή υπηρεσιών µετάφρασης για τις εκτός συνεδριακού
κέντρου εκδηλώσεις (επίσηµο δείπνο, ξεναγήσεις)
Οι ενδιαφερόµενοι για τη θέση θα πρέπει να διαθέτουν:
i.
Άριστη γνώση Ιταλικής Γλώσσας
ii.
Εµπειρία σε παροχή υπηρεσιών µετάφρασης θα θεωρηθεί πρόσθετο
προσόν
3. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται µέχρι το ποσό των έξι χιλίων
οχτακοσίων ευρώ (6.800€) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ
και συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί
σε πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης
συνεδρίου, χίλια ευρώ (1.000 €) συνολικά για την παροχή υπηρεσιών
προετοιµασίας και γραµµατειακής υποστήριξης του συνεδρίου (500€ για
κάθε άτοµο) και οχτακόσια ευρώ (800€) για την παροχή υπηρεσιών
µετάφρασης.
4. Η καταβολή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνει σε βάρος του Κ.Α.
70.7425.09 µε τίτλο «Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίου», του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013.
5. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και µέχρι τη λήξη
των διεργασιών του συνεδρίου και όχι πέραν τις 31.07.2013. Σε περίπτωση
αναβολής ή αλλαγής των ηµεροµηνιών του συνεδρίου και µετά από
συνεννόηση µε την οµάδα έργου θα γίνει τροποποίηση της διάρκειας της
σύµβασης.
6. Οι ενδιαφερόµενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς,
∆/νση: Παν. Βαλλιάνου 7, Αργοστόλι 28100 έως τη Τρίτη 11 Ιουνίου
2013 και ώρα 14:00 µ.µ.
I.
II.
III.
IV.

Βιογραφικό σηµείωµα µε συνοπτική περιγραφή των σπουδών και
της επαγγελµατικής εµπειρίας τους
Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
Οι ενδιαφερόµενοι για τις παραπάνω θέσεις επιθυµητό είναι να
διαθέτουν µπλοκ απόδειξης παροχής υπηρεσιών.
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8. Η ανάθεση του Έργου στον/στην Ανάδοχο γίνεται µε Απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής.
9.
Η
παρούσα
ανακοίνωση
θα
αναρτηθεί
στην
ιστοσελίδα
www.kefallonia.gov.gr.
10. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι δύναται να
απευθύνονται στην κα. Γαρµπή Σοφία, µέλος της οµάδας διοίκησης –
υλοποίησης του έργου και στα τηλ. 26710 26342 & 26710 22933.

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς

Αλέξανδρος Παρίσης
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