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Προϋπολογισμός: 120.060,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) 
 

Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.: 2014ΕΠ30880023 
Εγγραφή στο ΠΔΕ 2014 με την Απόφαση με ΑΔΑ: 657ΨΦ‐ΨΥΛ 

Εγγραφή στο ΠΔΕ 2015 με την Απόφαση με ΑΔΑ: 6ΑΥ0465ΦΘΘ‐Π41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων  

 

 
Υλοποίηση της πράξης Bee‐conomy 

ΥΠ.3‐Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης  
της οικονομίας των προϊόντων μέλισσας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
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ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜ.ΟΙΚ.:  07/2015 

ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Το  έργο  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  της  πράξης  με  τίτλο  “Support  and Development  of  the Bee‐Products' 

Economy  in  the  cross‐border  area”  με  ακρωνύμιο  “BEE‐CONOMY”,  το  οποίο  υλοποιείται  στο  IPA 

πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα ‐ πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

2007‐2013».  Σχετική  είναι  η  301294/ΜΑ4143/25.07.2014  απόφαση  ένταξης,  η  240/2014  απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου για  την αποδοχή της απόφασης ένταξης, η Σύμβαση Χρηματοδότησης  (Subsidy 

Contract)  που  υπογράφηκε  στις  02/01/2015  και  απεστάλη  στην  Κοινή  Τεχνική  Γραμματεία  με  το 

34777/05‐01‐2015  διαβιβαστικό  του  Δήμου  Αλμωπίας,  καθώς  και  το  16714/11.06.2015  έγγραφο  του 

Δήμου Αλμωπίας με θέμα “Ορισμός συντακτών μελετών”.  

Η συνολική πράξη πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 26/08/2016 μετά την παράταση που εγκρίθηκε από την 

Αρμόδια  Διαχειριστική  Αρχή  INTERREG.    Το  συγκεκριμένο  έργο  πρέπει  να  ολοκληρωθεί  μέχρι 

26/07/2016.    Σε  περίπτωση  που  κοινοποιηθεί  τροποποίηση  της  διάρκειας  και  παράταση  του  κατόπιν 

έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής INTERREG, αυτή δε θα συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αύξηση της 

συμβατικής αμοιβής. 

Η  συνολική  δαπάνη  για  την  υλοποίηση  της  παραπάνω  δράσης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  εκατό  είκοσι 

χιλιάδων  και  εξήντα  ευρώ  (120.060,00 €)  μαζί  με  το ΦΠΑ,  προέρχεται  από  την  ΣΑΕ 2014ΕΠ30880023 

(ΑΔΑ: 657ΨΦ‐ΨΥΛ και 6ΑΥ0465ΦΘΘ‐Π41) και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.7341.0005 του προϋπολογισμού του 

Δήμου Αλμωπίας. 

Οι ειδικότερες δράσεις του παρόντος έργου συγκροτούνται γύρω από τρεις άξονες, οι οποίοι ταυτίζονται 

με τα πακέτα εργασίας  (Working Packages). Πρόκειται για τον Άξονα “Ερευνητικές δραστηριότητες και 

Μελέτες”  με  έμφαση  στην  Έρευνα,  τον  Άξονα  “Εμπορικό  Εργαστήριο  των  Προϊόντων  Μέλισσας”  με 

έμφαση στην Εκπαίδευση, και τέλος τον Άξονα “Δημιουργία εμπορικών εργαλείων” με έμφαση σε Μέσα 

Προώθησης.  Οι  δράσεις  αναλύονται  στη  συνέχεια,  με  σαφή  αναφορά  στα  παραδοτέα  και  τον 

προϋπολογισμό  κάθε  δράσης.  Η  δημιουργία  των  προδιαγραφόμενων  παραδοτέων  επισημαίνεται  ως 

ελάχιστη απαίτηση. 

 

Δράση 3.1, Παραδοτέο 3.1.2 : Αποτύπωση των διαδικασιών παραγωγής και ανάλυση βελτιστοποίησης 
παραγωγής 
Η δράση αναφέρεται στην υλοποίηση μιας έρευνας με σκοπό την τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών των 

προϊόντων  μέλισσας  που  παράγονται  στην  Αλμωπία  και  τις  διαδικασίες  που  χρησιμοποιούνται  στην 

παραγωγή  των  προϊόντων,  σε  συνδυασμό  με  ανάλυση  για  τη  βελτιστοποίηση  της  παραγωγής  τους.  Η 

βελτιστοποίηση  εννοείται  ως  παράγοντας  ποιοτικός  και  ποσοτικός  και  θα  θέσει  τις  βάσεις  για  τους 

μελλοντικούς  παραγωγούς.  Η  τεκμηρίωση  θα  περιλαμβάνει  επιτόπια  έρευνα  και  θα  αναπαραχθεί  ως 

οδηγός στα ελληνικά και αγγλικά. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜ.ΟΙΚ.:  07/2015 

ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
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Θα  περιλαμβάνονται  χάρτες  με  αποτύπωση  της  χλωρίδας  της  Αλμωπίας  σε  συνδυασμό  με 

μελισσοκομικά φυτά και άλλες απαραίτητες πληροφορίες για τους μελισσοκόμους. Θα γίνει καταγραφή 

των   προϊόντων κυψέλης που παράγονται στην περιοχή    (κατηγορίες αμιγών μελιών, γύρης, βασιλικού 

πολτού, δηλητηρίου κ.ά.). Η καταγραφή χλωρίδας θα γίνει με επιτόπιο έρευνα πεδίου και συλλογή γύρης 

και μελιού από τις συγκεκριμένες περιοχές. Προβλέπονται κατ’ ελάχιστον πεντακόσια ‐500‐ αντίτυπα των 

εκατό σελίδων προτεινόμενου μεγέθους Α4 σε τετραχρωμία.  

Επίσης, θα γίνουν αναλύσεις προϊόντων μέλισσας της Αλμωπίας, και ειδικότερα: 

Α. Μέλι:  Θα  αναλυθούν  τρεις  ‐3‐  κατηγορίες  μελιού  με  είκοσι  δείγματα  έκαστο,  δηλαδή  συνολικά 60 

δείγματα  ως  προς  τα  φυσικοχημικά  και  μικροσκοπικά  χαρακτηριστικά  (υγρασία,  αγωγιμότητα,  HMF, 

διαστάση, σάκχαρα, πλήρη γυρεοσκοπική ανάλυση). 

Β. Γύρη: Θα αναλυθούν ογδόντα ‐80‐ δείγματα διαφορετικών ανθικών περιόδων και περιοχών, ως προς 

την υγρασία, το ολικό λίπος, τις πρωτεΐνες ενώ θα γίνει και γυρεοσκοπική ανάλυση.   

Γ.  Βασιλικός  πολτός  :  Σαράντα  ‐40‐  δείγματα  από  διαφορετικές  περιόδους  συλλογής,  ως  προς  την 

υγρασία, τις ολικές πρωτεΐνες, τη φρουκτόζη, τη γλυκόζη, τη σουκρόζη και το HDA.   

Δ. Πρόπολη: Σαράντα ‐40‐ δείγματα από διαφορετικές ανθικές περιόδους και διαφορετικές περιοχές, ως 

προς την αντιοξειδωτική δράση και το στερεό υπόλειμμα. 

Αναλυτική περιγραφή του παραδοτέου ζητείται στην Τεχνική Προσφορά.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΙΑ (1) ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.1 ΜΕ ΦΠΑ: 24.975,00 € 

 
Δράση 3.2, Παραδοτέο 3.2.2 : Ανάλυση επιχειρηματικών ευκαιριών 
Η δράση αφορά στην ανάπτυξη της ανάλυσης επιχειρηματικών ευκαιριών των προϊόντων μέλισσας που 

παράγονται στην Αλμωπία, η οποία θα καθορίζει τη στρατηγική για την βελτίωση της παραγωγής και των  

εσόδων των παραγωγών. Το είδος της «ευκαιρίας» θα ποικίλει, περιλαμβάνοντας από μικρές ευκαιρίες 

εντός  ενός  παραγωγικού  μοντέλου  που  οδηγούν  σε  μείωση  δαπανών  και  αύξηση  της  συνολικής 

αποδοτικότητας, μέχρι την παραγωγή και προώθηση νέων προϊόντων που θα αυξήσουν το κέρδος για τις 

επιχειρήσεις  των  προϊόντων  μέλισσας  συνολικά.  Έμφαση  θα  δοθεί  στη  μελέτη  της  χρήσης  νέων 

τεχνολογιών ως πιθανά μέσα βελτιστοποίησης. Είτε ο στόχος είναι η αύξηση των κερδών με μείωση των 

δαπανών,  είτε  είναι  η  βελτιστοποίηση  του  τελικού  προϊόντος,  είτε  η  διεύρυνση  της  γκάμας  των 

προσφερόμενων προϊόντων,  η υλοποίηση μιας ανάλυσης  ευκαιριών θα προσφέρει  την πρόβλεψη  των 

αποτελεσμάτων  (θετικών  ή  αρνητικών),  που  πιθανόν  να  φέρει  η  υλοποίηση  συγκεκριμένων 

προσεγγίσεων. Η ανάλυση θα είναι στα Ελληνικά και Αγγλικά.  

Προβλέπονται κατ’ ελάχιστον εκατό ‐100‐ αντίτυπα των εκατό σελίδων προτεινόμενου μεγέθους Α4 σε 

τετραχρωμία. 

Αναλυτική περιγραφή του παραδοτέου ζητείται στην Τεχνική Προσφορά.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΙΑ  (1) ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ &  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ‐  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΠΕΝΤΕ  (5)  ΜΟΝΤΕΛΩΝ  ΒΙΩΣΙΜΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΜΕ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ.  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.2 ΜΕ ΦΠΑ: 7.575,00 € 

 
Δράση  3.3,  Παραδοτέο  3.3.2  :  Δημιουργία  μιας  ενιαίας  τοπικής  ταυτότητας  για  την  προώθηση  των 
προϊόντων μέλισσας. 
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Η  δράση  αφορά  σε  έρευνα  με  στόχο  την  προώθηση  των  προϊόντων  μέλισσας  που  παράγονται  στην 
Αλμωπία  μέσω  της  μελέτης  των  χαρακτηριστικών  παραμέτρων  των  προιόντων  κυψέλης  (μέλι,  γύρη, 
βασιλικός  πολτός,  πρόπολη),  την  ταυτοποίηση  τους  και  την  καθιέρωση  τοπωνυμίου  με  αυστηρότερα 
ποιοτικά  κριτήρια.  Η  προώθηση  περιλαμβάνει  μια  πλήρη  έρευνα  μάρκετινγκ  (προσδιορισμός  των 
ομάδων‐στόχων,  χαρακτηριστικά  της  εγχώριας  και  διεθνούς  αγοράς,  τμηματοποίηση  της  αγοράς, 
διερεύνηση των τάσεων κ.λπ.) και την ανάπτυξη ενός πλήρους κοινού πακέτου επικοινωνίας (επωνυμία‐
brand name,  λογότυπο,  tagline,  γραφικά,  συσκευασία),  με  έμφαση  στο  λεπτομερή  και  ανταγωνιστικό 
σχεδιασμό.  
Η  πιλοτική  αναπαραγωγή  του  πακέτου  επικοινωνίας  θα  γίνει  με  σκοπό  να  δοθεί  στους  πενήντα 
εκπαιδευόμενους.  Κάθε  εκπαιδευόμενος  θα  πάρει  το  τεύχος  της  έρευνας  για  την  ενιαία  τοπική 
ταυτότητα και εικοσιτέσσερα πλήρη πακέτα επικοινωνίας. Καθένα από αυτά, θα περιέχει κατ' ελάχιστον 
συσκευασίες για καθένα από τα προϊόντα μέλισσας με το λογότυπο και το tagline. 
Αναλυτική περιγραφή του παραδοτέου ζητείται στην Τεχνική Προσφορά.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  ΜΙΑ  (1)  ΜΕΛΕΤΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  MARKETING  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΕΝΙΑΙΑΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΜΕΛΙΣΣΑΣ  ΤΗΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ  ΚΑΙ  ΜΙΑ  (1)  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΤΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.3 ΜΕ ΦΠΑ: 7.200,00 € + 5.250,00 € = 12.450,00 € 

 
Δράση 3.4, Παραδοτέο 3.4.2 : Τεκμηρίωση για την πιστοποίηση Π.Ο.Π. και/ή Π.Γ.E.  
Η δράση αφορά στην υλοποίηση μιας μελέτης που θα προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
εφαρμογή της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και/ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης 
για τα προϊόντα μέλισσας που παράγονται στην Αλμωπία. Η έρευνα θα αποκαλύψει τα πιο κατάλληλα 
προϊόντα  μέλισσας  για  την  υποψηφιότητα  μιας  τέτοιας  πιστοποίησης  και  θα  τα  κατατάξει  σε  σειρά 
αξιολόγησης.  Η  έρευνα θα υποδείξει  το πιο  ενδεδειγμένο προϊόν μέλισσας  της Αλμωπίας  για αυτό  το 
σκοπό,  θα  διερευνήσει  τα  κριτήρια  επιλεξιμότητας  και  θα  τεκμηριώσει  την  αίτηση  προς  το  ελληνικό 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Στα  πλαίσια  αναζήτησης  των  δυνατοτήτων  υποβολής  φακέλου  Π.Ο.Π.  και/ή  Π.Γ.E.σύμφωνα  με  την 
ταυτότητα  των  προϊόντων  που  παράγονται  στην  περιοχή,  θα  περιγραφεί  το  προϊόν  όσο  αφορά  την 
ιδιοτυπία του συγκριτικά μ’ άλλα ομοειδή προϊόντα που παράγονται σ’ άλλες περιοχές, θα τεκμηριωθεί 
η  ιδιαιτερότητα  της  γεωγραφικής περιοχής,  η αιτιώδης σχέση που συνδέει  τη  γεωγραφική περιοχή με 
την  ποιότητα  ή  τα  χαρακτηριστικά  του  προϊόντος  και  θα  προετοιμαστεί  το  ενιαίο  έγγραφο  και  οι 
προδιαγραφές για την υποβολή της αίτησης σύμφωνα  με τον Κανονισμό 1151/2012  ΕΕ. 
Προβλέπεται  η  υποβολή  τουλάχιστον  μιας  υποψηφιότητας  για  το  πιο  κατάλληλο  προς  πιστοποίηση 
προϊόν μέλισσας της Αλμωπίας προς τον αρμόδιο φορέα. Σε περίπτωση που η πιστοποίηση Π.Ο.Π. δεν 
ενδείκνυται, θα τεκμηριωθεί ο λόγος και θα προετοιμαστεί η υποψηφιότητα για πιστοποίηση Π.Γ.E.  
Αναλυτική περιγραφή του παραδοτέου ζητείται στην Τεχνική Προσφορά.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  ΜΙΑ  (1)  ΜΕΛΕΤΗ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΦΑΚΕΛΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΜΕΛΙΣΣΑΣ  ΓΙΑ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  Π.Ο.Π.  ΚΑΙ/’Η  Π.Γ.Π.  (ΥΠΟΒΟΛΗ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΜΙΑΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.4 ΜΕ ΦΠΑ: 7.200,00 €  

 
Δράση  3.5,  Παραδοτέο  3.5.2  :  Μελέτη  βιωσιμότητας  για  το  Εργαστήριο  Εμπορίου  των  Προϊόντων 
Μέλισσας 
Η δράση αφορά στην  εκπόνηση μιας μελέτης που θα προσφέρει  τις  απαραίτητες πληροφορίες  για  τη 
βιωσιμότητα  του  Εργαστηρίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  στην  Αλμωπία  και  θα  επικεντρωθεί  στα 
προϊόντα μέλισσας. Η μελέτη θα συγκεντρώσει όλους τους οικονομικούς παράγοντες που θα επιτρέψουν 
τη συνέχιση της λειτουργίας του, ως μια καινοτομία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αξίζει να επιβιώσει. 
Εάν ικανοποιηθούν οι συνθήκες που εντοπίζει η μελέτη, το εργαστήριο θα συνεχίσει να είναι μια δωρεάν 
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υπηρεσία με δραστηριότητες που διευκολύνουν τους μελισσοκόμους της διασυνοριακής περιοχής,  και 
μετά το τέλος του έργου.  
Μεταξύ  άλλων,  θα  μελετηθεί  η  οργάνωση  της  δομής  του  Εργαστηρίου,  οι  εναλλακτικές 
προγραμματισμού  του,  οι  πρωτεύουσες  και  δευτερεύουσες  ανάγκες  του,  η  εναλλαγή  εκπαιδευτικού 
περιεχομένου  και  θα  προταθούν  τρόποι  για  τη  λειτουργία  του  στο  μέλλον.  Διευκρινίζεται  ότι  η 
βιωσιμότητα θα προσεγγιστεί ως οικονομικός και περιβαλλοντικός όρος.  
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  ΜΙΑ  (1)  ΜΕΛΕΤΗ  ΓΙΑ  ΕΝΑ  ΒΙΩΣΙΜΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  /  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΠΕΝΤΕ  (5) 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.5 ΜΕ ΦΠΑ: 3.200,00 €  

 
Δράση 4.1, Παραδοτέο 4.1.2 : Συγκρότηση των ομάδων εκπαιδευομένων 
Η δράση αφορά στη συγκρότηση των ομάδων των συμμετεχόντων στο εργαστήριο που θα λάβει χώρα 
στην Αλμωπία. Θα επιλεγούν συνολικά πενήντα (50) άτομα: 25 νέες εν δυνάμει επιχειρήσεις (δηλαδή 25 
αρχάριοι  που  θα  εκπαιδευτούν  από  την  αρχή)  και  25  υφιστάμενες  επιχειρήσεις  (δηλαδή  25 
μελισσοκόμοι  που  ήδη  ασκούν  το  επάγγελμα  και  θα  εκπαιδευτούν  ώστε  να  βελτιστοποιήσουν  την 
παραγωγή με αντίστοιχη μείωση του κόστους).  
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη της αίτησης, τη σύνταξη της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και 
τη διάδοση της  σε ένα ευρύ κοινό με κατ' ελάχιστον τα παρακάτω μέσα:  
σχεδιασμός αφίσας 50Χ70cm  μιας όψης και αναπαραγωγή της σε 200 τεμάχια,  
σχεδιασμός δίπτυχου ενημερωτικού εντύπου διάστασης Α5 και αναπαραγωγή σε τετραχρωμία σε χίλια ‐
1000‐ τεμάχια, και  
σχεδιασμός  ψηφιακού  banner  και  ανάρτηση  του  σε  τέσσερα  τοπικά  ψηφιακά  μέσα  ενημέρωσης  για 
τρεις βδομάδες έκαστο.  
Επίσης,  ο  Ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  για  την  τεχνική  υποστήριξη  κατά  τη  διάρκεια  υποβολής  των 
αιτήσεων και διαδικασίας επιλογής.  
Αναλυτική περιγραφή του παραδοτέου ζητείται στην Τεχνική Προσφορά. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  Η  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΔΥΟ  (2)  ΟΜΑΔΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ  ΜΕ  ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ  (25) 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΑΣΤΗ. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1 ΜΕ ΦΠΑ: 1.800,00€  

 
Δράση 4.2, Παραδοτέο 4.2.2 : Ανάπτυξη και αναπαραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού 
Η  δράση  αφορά  στην  κατάρτιση  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος,  την  ανάπτυξη  του  εκπαιδευτικού 
υλικού και την αναπαραγωγή του για την υλοποίηση των δύο προτεινόμενων κύκλων εκπαίδευσης του 
εργαστηρίου. Το εκπαιδευτικό υλικό –έντυπο και ψηφιακό‐ θα αναπαραχθεί επιπλέον δύο φορές για τη 
μελλοντική λειτουργία έκαστου εκ των δυο κύκλων του εργαστηρίου. 
Διευκρινίζεται ότι  το  εκπαιδευτικό υλικό θα διαρθρωθεί σύμφωνα με  το πρόγραμμα  του εργαστηρίου 
και  θα  αναπαραχθεί  τόσο  ως  τεύχος/η  όσο  και  ως  cd/dvd‐rom.  Επίσης,  θα  πληροί  τους  κανόνες  της 
επιστήμης και της τέχνης με πρωτότυπο κείμενο και πρωτότυπο οπτικό υλικό.  
Αναλυτική περιγραφή του παραδοτέου ζητείται στην Τεχνική Προσφορά.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  ΕΝΑ  (1)  ΠΛΗΡΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΠΑΚΕΤΟ  (ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΥΟ  ΣΕΙΡΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ,  150 
ΒΙΒΛΙΑ, 150 CD‐ROMS, 150 ΦΑΚΕΛΟΙ). 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.2 ΜΕ ΦΠΑ: 4.700,00 €  

 
Δράση 4.4, Παραδοτέο 4.4.2 : Υλοποίηση του εργαστηρίου 
Η δράση αφορά στην πραγματοποίηση των δύο κύκλων εκπαίδευσης. Ο 1ος θα είναι ανοικτός σε νέους 
εν δυνάμει παραγωγούς  (25 άτομα)  και ο 2ος σε έμπειρους παραγωγούς  (25 άτομα).  Κάθε κύκλος θα 
διαρκέσει  70  ώρες,  και  αθροιστικά  και  οι  δυο  κύκλοι  θα  διαρκέσουν  46  ημέρες.  Το  θέμα  του 
εργαστηρίου  θα  είναι  η  βελτίωση  των  παραγόντων  ποιότητας  για  τους  έμπειρους  μελισσοκόμους,  η 
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βήμα‐προς‐βήμα κατάρτιση της παραγωγικής διαδικασίας για τους νέους εν δυνάμει μελισσοκόμους και 
οι νέες μέθοδοι ανάπτυξης του εμπορίου με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο.   
Αναλυτική περιγραφή του παραδοτέου ζητείται στην Τεχνική Προσφορά.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΤΟΜΩΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.4 ΜΕ ΦΠΑ: 11.900,00 €  

 
Δράση 4.5, Παραδοτέο 4.5.2 : Υπηρεσίες συμβουλευτικής και καθοδήγησης 
Η  δράση  αναφέρεται  στην  επείγουσα  λύση  των  προβλημάτων  που  αντιμετωπίζουν  οι  υφιστάμενες 
επιχειρήσεις  προϊόντων  μέλισσας,  προκειμένου  να  αναπτυχθούν,  να  βελτιωθούν  και  να  επιτύχουν 
καλύτερα  αποτελέσματα.  Αναφέρεται  επίσης  σε  εν  δυνάμει  παραγωγούς,  και  περιλαμβάνει  την 
κατάρτιση  του  σχεδίου  δράσης  των  νέων  επιχειρήσεών  τους.  Το  Γραφείο  Συμβουλευτικής  και 
Καθοδήγησης θα  ενημερώνει  επίσης  για  τα αποτελέσματα  της  δράσης «3.2  Ανάλυση  επιχειρηματικών 
ευκαιριών».  Το  Γραφείο  θα  προσφέρει  συμβουλευτική  υποστήριξη  σε  μελισσοκόμους‐επιχειρηματίες 
της  περιοχής,  ενημερώνοντάς  τους  για  τις  ευκαιρίες  χρηματοδότησης  των  επιχειρήσεων  τους,  την 
προώθηση  της  εφαρμογής  των  νέων  τεχνολογιών,  την προετοιμασία  επιχειρηματικών σχεδίων  και  την 
προώθηση της δικτύωσης ομοειδών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης (τοπικό, διαπεριφερειακό 
και  διακρατικό  επίπεδο).  Κατά  τη  διάρκεια  της  λειτουργίας  του  γραφείου  στην  Αλμωπία,  θα 
υλοποιηθούν  κατ’  ελάχιστον  τρεις  (3)  οικονομικοί  έλεγχοι  σε  υφιστάμενες  επιχειρήσεις,  τρία  (3) 
επιχειρηματικά  σχέδια  σε  νέες  επιχειρήσεις  που  θα  εγκατασταθούν  στην  Αλμωπία,  πενήντα  (50) 
συναντήσεις για πρόσωπο με πρόσωπο πληροφόρηση (συμβουλές για τη βελτίωση της παραγωγής και 
επιχειρηματικές ευκαιρίες), εκατό (100) επαφές με άλλο τρόπο (μέσω της ιστοσελίδας, του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και του τηλεφώνου).  
Το Γραφείο Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης θα λειτουργήσει σε εγκαταστάσεις του Δήμου Αλμωπίας. 
Προτείνεται  η  στελέχωση  του  με  δυο  εξειδικευμένα  άτομα  για  δυο  φορές  τη  βδομάδα  επί  δώδεκα 
βδομάδες.  Η  στελέχωση  θα  γίνει  από  μέλη  της  ομάδας  έργου  του  Αναδόχου.  Διευκρινίζεται  ότι  δεν  
απαιτείται ταυτόχρονη παρουσία των δυο ατόμων.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ  ΣΤΟΥΣ  50 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.5 ΜΕ ΦΠΑ: 6.300,00 €  

 
Δράση 5.1, Παραδοτέο 5.1.2 : Διαδικτυακή ψηφιακή βάση δεδομένων  
Η δράση αναφέρεται στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα συλλέξει και θα ταξινομήσει τρεις 
κατηγορίες  ενδιαφέροντος:  1.Περιγραφή  των  διαδικασιών  παραγωγής  (παραδοσιακές‐καινοτόμες, 
βιώσιμες‐μη βιώσιμες, κατηγοριοποίηση ανά είδος της χλωρίδας, κατηγοριοποίηση ανά υψόμετρο κλπ). 
2.Αναλυτικό  κατάλογο  όλων  των  παραγωγών  που  συμμετέχουν  στην  παραγωγή  των  τοπικών 
μελισσοκομικών  προϊόντων  και  των  ανταγωνιστικών  δυνατοτήτων  τους. 3.Αναλυτική  παρουσίαση  των 
τοπικών  προϊόντων  μέλισσας  με  έμφαση  στα  ιδιαίτερα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  τους.  Η  βάση 
δεδομένων  θα  συμβάλει  στη  δυνατότητα  πρόσβασης  στις  πληροφορίες,  με  σκοπό  να  προκύψουν 
δυνατότητες  για  συνεργασίες  μεταξύ  παραγωγών  και  επιχειρηματιών,  ενώ    θα  προσφέρει  εύκολη 
πρόσβαση  στις  πληροφορίες  των  παραγωγών από  τους  πελάτες,  προωθώντας  ταυτόχρονα  τα  νέα  και 
παραδοσιακά  προϊόντα.  Θα  αναρτηθεί  στην  διαδικτυακή  πύλη  του  έργου  και  θα  επικαιροποιείται 
εύκολα όποτε χρειάζεται. Η βάση δεδομένων θα αναρτηθεί σε ανεξάρτητο url το οποίο θα λειτουργεί για 
πέντε έτη μετά το πέρας του έργου.  
Αναλυτική περιγραφή του παραδοτέου ζητείται στην Τεχνική Προσφορά. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 3 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 5.1 ΜΕ ΦΠΑ: 6.400,00 €  
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Δράση 5.2, Παραδοτέο 5.2.2  : Δημιουργία μιας διασυνοριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου 
για προϊόντα μέλισσας. 
Η δράση αναφέρεται στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου που θα αναρτηθεί στη 
διαδικτυακή  πύλη  του  έργου.  Οι  επιχειρήσεις  θα  είναι  σε  θέση  να  ανεβάσουν  την  παρουσίαση  των 
προϊόντων  τους  σε  επιμέρους  ιστοσελίδες,  να  αναπτύξουν  προσωπικά  μέσα  προώθησης  σε  ένα 
συγκεκριμένο κοινό περιβάλλον και να πωλούν προϊόντα μέλισσας σε όλο τον κόσμο σε ένα ασφαλές και 
εγγυημένο σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου. Η  εφαρμογή θα ακολουθήσει  επίσημα εγκεκριμένο μέσο 
ασφάλειας  εμπορικών δραστηριοτήτων που θα πρέπει  να περιγραφεί  στην  τεχνική προσφορά,  και  θα 
περιλαμβάνει επιχειρήσεις της Αλμωπίας. Προβλέπεται αναλυτικός σχεδιασμός προσωπικών ψηφιακών 
περιβαλλόντων επί της πλατφόρμας για δέκα επιχειρήσεις προϊόντων μέλισσας της Αλμωπίας.  
Μετά το πέρας του έργου, η ευθύνη διαχείρισης της κεντρικής σελίδας της πλατφόρμας είναι του Δήμου 
Αλμωπίας και η ευθύνη διαχείρισης των δέκα  ιστοσελίδων είναι  του καθενός εκ  των ωφελουμένων. Η 
πλατφόρμα θα αναρτηθεί σε ανεξάρτητο url το οποίο θα λειτουργεί υποχρεωτικά για πέντε έτη μετά το 
πέρας  του  έργου.  Η  ανάπτυξη  των  δέκα  ιστοσελίδων  θα  εκπονηθούν  σε  συνεργασία  με  τους 
μελισσοκόμους  αλλά  θα  πρέπει  απαρέγκλιτα  να  εγκριθούν  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή.  Προβλέπονται 
τρεις μακέτες επιλογής για έκαστη ιστοσελίδα.  
Αναλυτική περιγραφή του παραδοτέου ζητείται στην Τεχνική Προσφορά.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  ΜΙΑ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  /  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ  ΓΙΑ  ΔΕΚΑ  (10) 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 5.2 ΜΕ ΦΠΑ: 10.050,00 €  

 
Δράση 5.3, Παραδοτέο 5.3.2 : Συμμετοχή των προϊόντων μέλισσας σε μια διεθνή έκθεση. 
Η δράση αφορά στην ανάπτυξη του κατάλληλου υλικού και τη συμμετοχή σε μια διεθνή έκθεση για την 
προώθηση  προϊόντων  διατροφής  (DETROP,  Θεσσαλονίκη  2016,  διάρκειας  5  ημερών).  Η  δράση 
περιλαμβάνει το κόστος του εκθεσιακού χώρου  (40m2),  το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός εκθεσιακού 
περίπτερου  υψηλών  προδιαγραφών,  την  παρουσίαση  του  έργου  στον  κατάλογο  της  έκθεσης,  δελτία 
τύπου,  προσκλήσεις  σε  ειδικές  ομάδες‐στόχους  και  πολύγλωσσο  διαφημιστικό  υλικό.  Η  πράξη  Bee‐
conomy  θα  προβληθεί  συνολικά,  προωθώντας  τα  προϊόντα,  τη  βάση  δεδομένων  και  την  ηλεκτρονική 
πλατφόρμα των προηγούμενων δράσεων και των δύο εταίρων (Δήμος Αλμωπίας, Δήμος Νεγκότινο).  
Διευκρινίζονται τα παρακάτω:  
‐περιλαμβάνεται  η  ενοικίαση  του  περιπτέρου  την  ημέρα  πριν  την  έκθεση  για  την  προετοιμασία  του 
(οκτάωρο),  
‐θα καταχωρηθεί μια διαφήμιση σε τετραχρωμία στον κατάλογο της έκθεσης, 
‐θα εκδοθούν δυο δελτία τύπου κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε πέντε γλώσσες, 
‐θα σταλούν προσκλήσεις σε ομάδες‐στόχους (αποστολή τουλάχιστον  πενήντα προσκλήσεων), 
‐θα  προετοιμαστούν  δώρα  επισήμων  με  θέμα  τη  μελισσοκομία,  τα  οποία  θα  προτείνει  ο  υποψήφιος 
Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του (τουλάχιστον πενήντα τεμάχια),  
‐θα συγκεντρωθούν προϊόντα μέλισσας της Αλμωπίας προς έκθεση και δοκιμή από τους επισκέπτες, με 
ευθύνη του Αναδόχου, 
‐θα  πραγματοποιηθεί  ένα  event  για  τη  μελισσοκομία,  το  οποίο  θα  προτείνει  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος 
στην τεχνική προσφορά του.   
Περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής και διατροφής της τριμελούς ομάδας έργου του Δήμου 
Αλμωπίας,  κατά  τη διάρκεια  της πενθήμερης  έκθεσης  και  την  ημέρα προετοιμασίας  στη Θεσσαλονίκη 
(συνολικά έξι μέρες/νύχτες). 
Αναλυτική περιγραφή του παραδοτέου ζητείται στην Τεχνική Προσφορά. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΤΡΟΠ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 5.3 ME ΦΠΑ: 14.660,00€  
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Δράση 5.4, Παραδοτέο 5.4.2 : Οδηγός για τα προϊόντα μέλισσας – Κάλεσμα επενδυτών. 
Η  δράση  αφορά  στην  ανάπτυξη  και  την  αναπαραγωγή  ενός  πολυγλωσσικού  οδηγού  για  τα  προϊόντα 
μέλισσας,  ο  οποίος  θα  παρουσιάσει  τα  διατροφικά  οφέλη,  τα  ειδικά  χαρακτηριστικά  των  προϊόντων 
χάρη στη χλωρίδα της περιοχής, παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης καθώς και το ίδιο το έργο. Όλα τα 
παραπάνω θα βασίζονται σε δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί σε προηγούμενες δράσεις. Ο οδηγός θα 
αποσταλεί σε πιθανούς επενδυτές σε παγκόσμια κλίμακα, οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα  
e‐εργαλεία  (βάσεις  δεδομένων,  πλατφόρμα  ηλεκτρονικού  εμπορίου)  προς  την  ανάπτυξη  της  τοπικής 
οικονομίας. Θα είναι διαθέσιμο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. 
Ο  οδηγός  θα  εκπονηθεί  στα  ελληνικά  και  θα  μεταφραστεί  στα  αγγλικά  και  μια  ακόμα  γλώσσα.  Θα 
περιλαμβάνει κατά ελάχιστον πενήντα (50) σελίδες και θα έχει πλούσιο πρωτότυπο οπτικό υλικό από τα 
προϊόντα μέλισσας και τη φύση της Αλμωπίας (φωτογραφίες κλπ). 
Ευθύνη  του  αναδόχου  είναι  ο  καθορισμός  του  περιεχομένου  του  οδηγού,  ο  σχεδιασμός  του,  η 
μετάφραση  του,  η  αναπαραγωγή  του  σε  3.000  αντίτυπα,  ο  σχεδιασμός  της  λίστας  αποδεκτών  και  η 
ομαδική αποστολή σε αποδέκτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό .     
Αναλυτική περιγραφή του παραδοτέου ζητείται στην Τεχνική Προσφορά. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  ΟΔΗΓΟΣ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΜΕΛΙΣΣΑΣ  ΣΕ  3000  ΑΝΤΙΤΥΠΑ  ΚΑΙ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΤΡΕΙΣ  ΓΛΩΣΣΕΣ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΣΤΟΧΕΥΕΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 5.4 ΜΕ ΦΠΑ: 8.850,00€  

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αριδαία,  29/09/2015 

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH Δ/ΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

ΕΠΙΓΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Αριδαία,  29/09/2015 
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 

 
 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
             

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αριδαία,  29/09/2015 

 
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH Δ/ΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΓΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

Αριδαία,  29/09/2015 
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 

 
 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Δράση  Παραδοτέο 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή  
Χωρίς Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 
23% 

Συνολική Τιμή  
με Φ.Π.Α. 

Ποσό‐
τητα 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός  
με Φ.Π.Α. 

3.1  3.1.2  Κατ’ αποκοπή  20.304,88  4.670,12  24.975,00  1  24.975,00 

3.2  3.2.2  Κατ’ αποκοπή  6.158,54  1.416,46  7.575,00  1  7.575,00 

3.3  3.3.2 
Κατ’ αποκοπή  5.853,66  1.346,34  7.200,00  1  7.200,00 

Κατ’ αποκοπή  4.268,29  981,71  5.250,00  1  5.250,00 

3.4  3.4.2  Κατ’ αποκοπή  5.853,66  1.346,34  7.200,00  1  7.200,00 

3.5  3.5.2  Κατ’ αποκοπή  2.601,63  598,37  3.200,00  1  3.200,00 

4.1  4.1.2  Κατ’ αποκοπή  1.463,41  336,59  1.800,00  1  1.800,00 

4.2  4.2.2  Κατ’ αποκοπή  3.821,14  878,86  4.700,00  1  4.700,00 

4.4  4.4.2  Κατ’ αποκοπή  9.674,80  2.225,20  11.900,00  1  11.900,00 

4.5  4.5.2  Κατ’ αποκοπή  5.121,95  1.178,05  6.300,00  1  6.300,00 

5.1  5.1.2  Κατ’ αποκοπή  5.203,25  1.196,75  6.400,00  1  6.400,00 

5.2  5.2.2  Κατ’ αποκοπή  8.170,73  1.879,27  10.050,00  1  10.050,00 

5.3  5.3.2 
Κατ’ αποκοπή  10.813,01  2.486,99  13.300,00  1  13.300,00 

Κατ’ αποκοπή  1.105,69  254,31  1.360,00  1  1.360,00 

5.4  5.4.2  Κατ’ αποκοπή  7.195,12  1.654,88  8.850,00  1  8.850,00 

ΣΥΝΟΛΑ 97.609,76  22.450,24 120.060,00  1  120.060,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜ.ΟΙΚ.:  07/2015 

ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα  προβλέπεται η υπηρεσία με τίτλο: Υλοποίηση της πράξης Bee‐conomy – Υπ.3 Δράσεις 

Υποστήριξης και Ανάπτυξης της οικονομίας των Προϊόντων Μέλισσας.  

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του ΠΔ 28/80, 

 των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 

22 του Ν.3536/07, 

 την παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08, 

 το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α),  

 την  υπ'  αριθ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΕΚ  1291/11.08.2010  τεύχος  Β)  απόφαση  Υπουργού 

Οικονομικών, 

 Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η σύμβαση 

β. Το τιμολόγιο μελέτης  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

δ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  

Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

Έως  την  26η  Ιουλίου  2016,  εκτός  κι  αν  προκύψει  ανάγκη  παράτασης.  Ενδεχόμενη  παράταση  δεν 

συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αύξηση του οικονομικού αντικειμένου. 

Άρθρο 5ο :  Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Είναι υποχρεωμένος για τη διεξαγωγή της εργασίας, ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για 

την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας, και οφείλει να πράξει τα κάτωθι: 

o Στενή συνεργασία με τον Εντολέα (Αναθέτουσα Αρχή) προκειμένου να εμπεδώσει τη φιλοσοφία 

της πράξης και του ευρύτερου πλαισίου μέσα στο οποίο εντάσσεται. 

o Πλήρης συμμόρφωση στις οδηγίες και υποδείξεις του Εντολέα. 

o Προγραμματισμός  και  παρακολούθηση  των  εργασιών  που  έχει  αναλάβει,  σε  απόλυτη 

συνεργασία με τον Εντολέα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜ.ΟΙΚ.:  07/2015 

ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
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o Πλήρης συμμόρφωση με τις προδιαγραφές για τη δημοσιότητα που τίθενται από το πρόγραμμα 

Ελλάδα‐πρώην  Γιουγκοσλαβική  Δημοκρατία  της Μακεδονίας  2007  ‐  2013  http://www.ipa‐cbc‐

programme.eu/    Τονίζεται  ότι  παραδοτέα  τα  οποία  δεν  τηρούν  τις  ελάχιστες  αυτές 

προδιαγραφές δεν γίνονται αποδεκτά. 

o Τακτική  και  εποικοδομητική  συνεργασία  με  τους  λοιπούς  αναδόχους  της  πράξης,  για  την 

υλοποίηση  των υπολοίπων πακέτων δράσεων  του έργου προκειμένου να  τους ενημερώνει  για 

τον δικό του προγραμματισμό εργασιών αλλά και να ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης 

των υπολοίπων δράσεων του έργου. Η επικοινωνία πρέπει να είναι ουσιαστική και ο ανάδοχος 

δεσμεύεται  να  εναρμονίζει  τον  προγραμματισμό  εργασιών  του  σε  συμφωνία  με  άλλους 

αναδόχους μετά και από υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής. 

o Μεταφράσεις  στην  Αγγλική  παραδοτέων,  συμβάσεων  (ανεπίσημες),  διαφημιστικού  υλικού  και 

λοιπών εγγράφων του έργου όπου και αν απαιτείται. 

o Όλα τα παραδοτέα που θα δημιουργηθούν με ψηφιακό μέσο θα παραδίδονται και σε ψηφιακή 

επεξεργάσιμη μορφή. 

o Τα  ψηφιακά  παραδοτέα  πρέπει  να  φιλοξενηθούν  στο  διαδίκτυο  για  πέντε  έτη  μετά  την 

παράδοση τους, με μέριμνα του Αναδόχου.  

o Σε  περίπτωση  ανάγκης  χρήσης  κειμένου  ή  οπτικού  υλικού  που  υπόκειται  σε  πνευματικά 

δικαιώματα,  ο  ανάδοχος  είναι  εξ'  ολοκλήρου  υπεύθυνος  για  την  εφαρμογή  της  κείμενης 

νομοθεσίας.  

o Διευκρινίζεται  ότι  ο  ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  για  την  προμήθεια  μελισσών  για  τη  διάρκεια 

υλοποίησης των μαθημάτων, για την ασφαλή υλοποίηση του προγράμματος.  

o Εκτός  από  την  οικονομική  προσέγγιση  της  συμβουλευτικής,  θα  υπάρχει  και  η  δυνατότητα 

παροχής  πρακτικών  συμβουλών βελτιστοποίησης  παραγωγής,  οι  οποίες  θα  καλύψουν  το  κενό 

που μπορεί  να δημιουργηθεί  κατά  τη μετάβαση από  την υλοποίηση  των σεμιναρίων προς  την 

πραγματική εξάσκηση της μελισσοκομίας.   

o Στα  πλαίσια  της  δράσης  5.2  Δημιουργία  μιας  διασυνοριακής  πλατφόρμας  ηλεκτρονικού 

εμπορίου  για  προϊόντα  μέλισσας,  προβλέπεται  η  τήρηση  αυστηρών  κανόνων  ασφάλειας 

συναλλαγών  που  αποδεικνύεται  με  αντίστοιχη  πιστοποίηση,  η  τήρηση  αυστηρών  κανόνων  

ασφάλειας , και προσωπικών δεδομένων των αγοραστών με τη χρήση αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 

Τέλος προβλέπεται και η συνεργασία με αναγνωρισμένα τραπεζικά ιδρύματα για τη διασφάλιση 

των συναλλαγών και τη δημιουργία της e‐εμπιστοσύνης στα e‐shops των μελισσοκόμων.  

o Δεδομένης της άρθρωσης του έργου στους άξονες της Έρευνας  (WP3),  της Εκπαίδευσης  (WP4) 

και  των  Μέσων  Προώθησης  (WP5),  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  καλύπτει  τις  παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

‐να διαθέτει ή να έχει εξασφαλίσει εγγράφως τη συνεργασία εργαστηρίου ανάλυσης προϊόντων 

μέλισσας διαπιστευμένο με τα διεθνή πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, 

‐  να  διαθέτει  αποδεδειγμένη  εμπειρία  στο  σχεδιασμό  και  υλοποίηση  εκπαιδευτικών  δράσεων 

μελισσοκόμων  (τουλάχιστον  τριμελής  ομάδα  με  πενταετή  εμπειρία  και  τουλάχιστον  τέσσερις 

κύκλους εκπαίδευσης μελισσοκόμων ‐σχεδιασμό και υλοποίηση‐ την τελευταία πενταετία), 

‐ να διαθέτει ή να έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή Υπεύθυνου προώθησης αγροτικών προϊόντων, 

με εξειδίκευση σε θέματα Αγροτικής Οικονομίας, δεκαετούς εμπειρίας. 
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Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα  

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για 

την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  

Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω 

και  εάν  για  την  πρόβλεψη  και  αποτροπή  της  επέλευσης  του  καταβλήθηκε  υπερβολική  επιμέλεια  και 

επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.  Ενδεικτικά  γεγονότα ανωτέρας βίας  είναι:  εξαιρετικά  και απρόβλεπτα 

φυσικά  γεγονότα,  πυρκαγιά  που  οφείλεται  σε  φυσικό  γεγονός  ή  σε  περιστάσεις  για  τις  οποίες  ο 

εντολοδόχος  ή  ο  εντολέας  δεν  είναι  υπαίτιοι,  αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού,  πόλεμος,  ατύχημα, 

αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 

ανωτέρας  βίας  ο  εντολοδόχος  οφείλει  να  ειδοποιήσει  αμελλητί  τον  εντολέα  και  να  καταβάλει  κάθε 

δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα 

που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον 

εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών  

Οι  τιμές    δεν  υπόκεινται  σε  καμία  αναθεώρηση  για  οποιονδήποτε  λόγο  ή  αιτία,  αλλά    παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες.     

Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής 

Για  την  παροχή  των  παραπάνω  υπηρεσιών  η  αμοιβή  του  εντολοδόχου  καθορίζεται  σε  Εκατό  Είκοσι 

Χιλιάδες και Εξήντα Ευρώ (120.060,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, για το διάστημα ισχύος 

της  εντολής.  Η  καταβολή  του  ως  άνω  ποσού  μπορεί  να  γίνει  τμηματικά  ανά  δράση  και  ανά  τμήμα 

δράσης, ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την 

παράδοση των εργασιών.  

Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο  εντολοδόχος  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  βαρύνεται  με  όλους  ανεξαιρέτως  τους  φόρους, 

τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την 

ημέρα της σύμβασης. 

Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών 

Οι  διαφορές  που  θα  εμφανισθούν  κατά  την  εφαρμογή  της  σύμβασης,  επιλύονται  σύμφωνα  με  τις 

ισχύουσες διατάξεις.      
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