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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Υποβολή Προσφορών  

Στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο MPA ENGAGE, το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το 
Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη αναζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών 
αεροπορικών μεταφορών, διαμονής και διατροφής 10-12 ατόμων  για την συμμετοχή  στο Συνέδριο με 
τίτλο “Working for resilient MPA networks together-Joint Final event of the Interreg Med projects MPA 
Engage and MPA NETWORKS” όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια: 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ  

Τα ζητούμενα αεροπορικά εισιτήρια αφορούν στους παρακάτω προορισμούς: 

1.α Αθήνα-Βαρκελώνη-Palma-Βαρκελώνη-Αθήνα - 2 εισιτήρια 

Άφιξη στην Palma (Mallorca) στις 13/06/2022, αναχώρηση στις 15/06/2022 αργά το απόγευμα για 
Βαρκελώνη και αναχώρηση για Αθήνα αργά στις 17/06/2022 ή 18/06/2022. 

1.β Αθήνα-Palma-Αθήνα - 1 εισιτήριο 

Άφιξη στην Palma (Mallorca) στις 10/06/2022, αναχώρηση στις 15/06/2022 αργά το απόγευμα για 
Αθήνα.  

1.γ Beirut-Βαρκελώνη-Palma- Βαρκελώνη-Beirut – 1 εισιτήριο 

Άφιξη στην Palma (Mallorca) στις 13/06/2022, αναχώρηση στις 15/06/2022 αργά το απόγευμα για 
Βαρκελώνη και αναχώρηση για Beirut στις 15/06/2022 αργά το απόγευμα ή στις 16/06/2022. 

1.δ Cairo-Βαρκελώνη-Palma-Βαρκελώνη-Cairo – 1 εισιτήριο 

Άφιξη στην Palma (Mallorca) στις 13/06/2022, αναχώρηση στις 15/06/2022 αργά το απόγευμα για 
Βαρκελώνη και αναχώρηση για Cairo στις 15/06/2022 αργά το απόγευμα ή στις 16/06/2022, 

1.ε Λευκωσία-Βαρκελώνη-Palma-Βαρκελώνη-Λευκωσία – 1 εισιτήριο 

 Άφιξη στην Palma (Mallorca) στις 13/06/2022, αναχώρηση στις 15/06/2022 αργά το απόγευμα για 
Βαρκελώνη και αναχώρηση για Λευκωσία στις 15/06/2022 αργά το απόγευμα ή στις 16/06/2022. 

1.ζ Άφιξη στην Βαρκελώνη στις 15/06/2022 και αναχώρηση είτε στις 16/06/2022 αργά το απόγευμα 
είτε στις 17/06/2022 για τις παρακάτω ενδεικτικές διαδρομές:  

Αθήνα-Βαρκελώνη-Αθήνα – 2 εισιτήρια, 

Rabat-Βαρκελώνη-Rabat – 1 εισιτήριο, 

Ljubljana-Βαρκελώνη- Ljubljana – 1 εισιτήριο, 

Παρίσι-Βαρκελώνη-Παρίσι – 1 εισιτήριο, 

Όλα τα αεροπορικά εισιτήρια θα πρέπει να είναι οικονομικής θέσης (συμπεριλαμβανομένων όλων των 
σχετικών φόρων κλπ.), με αξιόπιστη αεροπορική εταιρεία μέλος της ΙΑΤΑ (κατά προτίμηση απευθείας 
πτήσεις ή το πολύ με ένα ενδιάμεσο προορισμό) με δυνατότητα μίας (1) αποσκευής 20 κιλά (κατ’ 



 

ελάχιστο), καθώς και δυνατότητα ακύρωσης ή αλλαγής εισιτηρίου έως και 24 ώρες πριν την 
προγραμματισμένη πτήση. 

Για την συγκεκριμένη υπηρεσία η προσφορά σας θα αφορά στο προσφερόμενο «handling fee» ανά 
εισιτήριο.  

Η τιμή του κάθε εισιτηρίου θα διαμορφώνεται σε συνεννόηση με το ΜΙΟ-ECSDE και θα οριστικοποιείται 
μετά από σχετική έγκριση και αποδοχή του προτεινόμενου κάθε φορά κόστους που θα πρέπει να είναι 
συμβατό με αντίστοιχες τρέχουσες τιμές της αγοράς. 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

2.α Διαμονή σε μονόκλινα δωμάτια ξενοδοχείου συμπεριλαμβανομένου και πρωινού στην Palma 
(Mallorca) για 2 διανυκτερεύσεις για 6 άτομα με άφιξη στις 13/06/2022 και αναχώρηση στις 
15/06/2022. 

Το Ξενοδοχείο, πρέπει να είναι κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων (3*), το κτίριο (ή το κτιριακό 
συγκρότημα) θα πρέπει να απέχει λιγότερο από 1 χλμ. ή να έχει εύκολη πρόσβαση στο συνεδριακό χώρο 
Hotel Iberostar Cristina. Προτιμώνται ξενοδοχεία που εφαρμόζουν πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης.    

Το κόστος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 140 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανά 
διανυκτέρευση. Στις προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνεται πρωινό και χρήση internet 
(WiFi) στα δωμάτια χωρίς χρέωση.   

Σημειώνεται ότι στην οικονομική προσφορά θα δίνεται η μέγιστη τιμή διανυκτέρευσης με πρωινό σε 
μονόκλινο δωμάτιο, ενώ η τελική τιμή θα καθορίζεται από την ημερομηνία κράτησης και δεν θα μπορεί 
να υπερβαίνει την μέγιστη αυτή τιμή.  

2.β Διαμονή σε μονόκλινα δωμάτια ξενοδοχείου  συμπεριλαμβανομένου και πρωινού στην περιοχή 
του κέντρου της Βαρκελώνης για 1 ή 2  διανυκτερεύσεις για μέχρι 10 άτομα με άφιξη στις 15/06/2022, 
και αναχώρηση είτε στις 16/06/2022 αργά το απόγευμα είτε στις 17/06/2022 απόγευμα/βράδυ ή 
ανάλογα με την διαθεσιμότητα πτήσεων. 

Το Ξενοδοχείο, πρέπει να είναι κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων (3*), το κτίριο (ή το κτιριακό 
συγκρότημα) θα πρέπει να απέχει λιγότερο από 5 χλμ. από το κέντρο της πόλης της Βαρκελώνης και να 
βρίσκεται κατά προτίμηση στην ευρύτερη περιοχή ή με εύκολη πρόσβαση στο Institut de Ciències del 
Mar (ICM) – CSIC της La Barceloneta. Προτιμώνται ξενοδοχεία που εφαρμόζουν πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.   

Το κόστος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 140 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανά 
διανυκτέρευση. Στις προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνεται πρωινό και χρήση internet 
(WiFi) στα δωμάτια χωρίς χρέωση.   

Σημειώνεται ότι στην οικονομική προσφορά θα δίνεται η μέγιστη τιμή διανυκτέρευσης με πρωινό σε 
μονόκλινο δωμάτιο, ενώ η τελική τιμή θα καθορίζεται από την ημερομηνία κράτησης και δεν θα μπορεί 
να υπερβαίνει την μέγιστη αυτή τιμή.  

2.γ 1-2 δείπνα /γεύματα σε εστιατόριο/α της Βαρκελώνης για τα παραπάνω  άτομα. 

Το δείπνο/γεύμα θα περιλαμβάνει, ορεκτικό – κυρίως πιάτο – γλυκό και νερό-αναψυκτικό και καφέ και 
η μέγιστη τιμή ανά άτομο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 60 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να  υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.  

 

 Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και θα παραδοθεί  έως 18/6/2022.  

 



 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο για τρεις (2) μήνες . Αποκλείεται οποιαδήποτε 

αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς του αναδόχου. Στην προσφορά παρακαλούμε να αναγράφεται 

η τιμή της υπηρεσίας ανά μονάδα κόστους  περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε 2 δόσεις : α) 40% προκαταβολή με την υπογραφή της σύμβασης και 

β) 60% με την παράδοση του συνόλου των υπηρεσιών .  

 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στoν κo X. Παληογιάννη 

στο email: paliogiannis@mio-ecsde.org 

 

Υποβολή Προσφορών  

 

Οι προσφορές θα πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση procurement@mio-ecsde.org μέχρι την 

Παρασκευή 20/5/022 στις 12.00 το μεσημέρι  με συμπιεσμένο και κλειδωμένο αρχείο (zip ή rar) .  

 

Το password για το άνοιγμα του αρχείου θα σταλεί στο ίδιο email μετά την λήξη της προθεσμίας  

υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση που το password σταλεί μαζί με την προσφορά η προσφορά θα 

απορρίπτεται.  

 

Οι υποψήφιοι μαζί με την οικονομική προσφορά τους πρέπει να συνυποβάλουν την δήλωση του  

Παραρτήματος Β υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο.    

 

Κριτήριο Ανάθεσης Υπηρεσιών  

 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης 

προσφοράς βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών, δηλ. στον υποψήφιο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 

και οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα καλύπτουν τις ως άνω προδιαγραφές όπως αναφέρονται στα 

Τμήματα 1 και 2.  

 

Αξιολόγηση  

 

Η αξιολόγηση και η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί για το σύνολο των υπηρεσιών με βάση τα: 

1. Προσφερόμενη τιμή «handling fee» ανά αεροπορικό εισιτήριο  

2. Προσφερόμενη τιμή ανά διανυκτέρευση με πρωινό   

3. Προσφερόμενη τιμή γεύματος/δείπνου ανά άτομο. 

4. Για τις υπηρεσίες διαμονής σε περίπτωση ίδιων προσφορών θα προτιμηθεί αυτή που αφορά σε 

ξενοδοχείο περισσότερων αστέρων.  

 

Η παροχή υπηρεσιών θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τον Κανονισμό 

Λειτουργίας του ΜΙΟ-ECSDE που είναι κατ’ αναλογία σύμφωνος με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του 

ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κώδικα Δεοντολογίας 

(Code of Conduct) του MIO-ECSDE που μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση https://mio-ecsde.org/about-

us/our-accountability/. 

 
Αθήνα, 12/5/2022 

 
Ο Πρόεδρος  

Καθηγ. Μιχαήλ Σκούλλος 
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