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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου:
"Διοργάνωση εκδήλωσης Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Πελοποννήσου"

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ) στο πλαίσιο του Διατοπικού Σχεδίου «Νήσος
Πελοπόννησος» που υλοποιεί στο Μ.421 του Τοπικού Προγράμματος LEADER 2007-2013 του Ν.
Ηλείας, προβαίνει σήμερα 9-9-15, ημέρα Τετάρτη, σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
ανάθεση του έργου: "Διοργάνωση εκδήλωσης Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Πελοποννήσου"
1. Γενικό Πλαίσιο Αναφοράς
Στο Διατοπικό Σχέδιο «Νήσος Πελοπόννησος», συμμετέχουν πέντε (5) Αναπτυξιακές Εταιρείες Ομάδες Τοπικής Δράσης της Πελοποννήσου, οι οποίες υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο των
Τοπικών Προγραμμάτων LEADER 2007-2013.

Εταιρικό Σχήμα:
Νο
1

ΕΤΑΙΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ

ΧΩΡΑ
ΕΛΛΑΔΑ

2

ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

3

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

ΕΛΛΑΔΑ

4
5

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ.

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Το Σχέδιο έχει ως κεντρικό στόχο την ανάδειξη της ενιαίας γεωγραφικής Πελοποννήσου, μέσα από
τη συνεργασία των πέντε συνεργαζόμενων Ομάδων Τοπικής Δράσης, και την προβολή της
γεωγραφικής ενότητας της Πελοποννήσου μέσω της αξιοποίησης των δυναμικών της τομέων,
συνεισφέροντας παράλληλα στην βελτίωση των χαρακτηριστικών τους και στην ανάδειξή τους.

Ο διοικητικός όρος Πελοπόννησος αναφέρεται στους πέντε από τους επτά νομούς της γεωγραφικής
Πελοποννήσου.
Το Διατοπικό Σχέδιο φιλοδοξεί να συμβάλει στην προώθηση και ανάδειξη της γεωγραφικής
Πελοποννήσου, ως συνέχεια και εξέλιξη διαφόρων συνεργασιών που αναπτύσσονται σε αυτήν και
κυρίως ως συνέχεια προηγούμενου Διατοπικού Σχεδίου «Ανάδειξη της ταυτότητας της
Πελοποννήσου».

Γενικοί Στόχοι:
 η αξιοποίηση των προτερημάτων των τριών παραπάνω τομέων και η διασύνδεσή τους με την
γεωγραφική Πελοπόννησο,
 η αξιοποίηση, ανάδειξη και προβολή των υφιστάμενων σχετικών υποδομών, εκδηλώσεων,
εναλλακτικών μορφών τουρισμού και άλλων πόρων,
 η αναβάθμιση του επιπέδου μέσα από στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,
 η υποστήριξη της προσπάθειας branding των περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας,
 η άνοδος του τοπικού ηθικού και η ώθηση της δημιουργικότητας.
Μία από τις βασικές κατηγορίες ενεργειών του σχεδίου είναι Ο πολιτισμός της ελιάς και του
ελαιολάδου, που περιέχει τις ακόλουθες δράσεις:
 Εκδήλωση γευσιγνωσίας
 Αξιοποίηση διαδικτύου και δημιουργία ελαϊκού web site
Στο πλαίσιο της δράσης Εκδήλωση γευσιγνωσίας, η ΑΝΟΛ ΑΕ θα διοργανώσει κεντρική εκδήλωση
στην περιοχή του Κατακόλου, η οποία θα απευθύνεται σε επιβάτες κρουαζιέρας, επισκέπτες και
τοπικό πληθυσμό.
2. Αντικείμενο εργασίας - παραδοτέα
Το έργο: Διοργάνωση Εκδήλωσης γευσιγνωσίας/προβολης του ελαιολάδου της Πελοποννήσου
αφορά τη διοργάνωση διήμερης (2μερη) εκδήλωσης στο Κατάκολο, με σκοπό την περαιτέρω
ανάπτυξη και προώθηση της αξίας και της ποιότητας του πελοποννησιακού ελαιολάδου σε
ευρύτερο διεθνές κοινό και την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού.
Ειδικότερα, ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τις κάτωθι ενέργειες:
1. Διοργάνωση Εκδήλωσης γευσιγνωσίας -προβολής επι ενα διήμερο στο Λιμάνι Κατακόλου
Που θα περιλαμβάνει
 Εύρεση σεφ ή/και ειδικού στη γευσιγνωσία ελαιολάδου ο οποίος θα εξηγεί βασικές τεχνικές για
την γευσιγνωσία ελαιολάδου και προιόντων ελιάς
 Προσφορά(catering) μικρών μεριδων στους τουρίστες (κρουαζιέρας) ή και άλλους που θα
περιλαμβάνουν τουλάχιστον ψωμί ή παξιμάδι με ελαιολάδο(extra παρθένο ελαιόλαδο
Πελοποννήσου-κατά προτιμηση τοπικό), ελιές (πελοποννήσου) και πατέ ελιάς, τυρί, ή και άλλα ή
εναλλακτικά προς τα παραπάνω που αναδεικνύουν την γευσιγνωσία ελαιολάδου κατά την κρίση
του.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους θα περιγράφεται το μενού που θα
προσφερθεί με δυνατότητα εναλλακτικών λύσεων
 Κάλυψη εξόδων υλικών (πρώτων υλών) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τον σεφ
 Διανομή φυλλαδίων με βασικές πληροφορίες για το ελαιόλαδο και τα ποιοτικά ελαιόλαδα
Πελοποννήσου, το οποίο θα δοθεί από την ΑΝΟΛ ΑΕ
 Δημιουργία υπαίθριου περιπτέρου στο χώρο του λιμανιού, με τις απαραίτητες υποδομές(παγκοι,
τραπέζια κλπ) για την εκδήλωση

Ο αριθμός ατόμων που απευθύνεται η εκδήλωση είναι 3500 περίπου. Οι παρουσιάσεις θα γίνονται
στην Αγγλική γλώσσα ή τουλάχιστον θα εξασφαλισθεί διερμηνεία
Οι ημερομηνίες θα συμφωνηθούν από κοινού με την ΑΝΟΛ ΑΕ, και τοποθετούνται εντός του
Οκτωβρίου του 2015
2. Ενέργειες Προβολής - Προώθησης της εκδήλωσης που θα περιλαμβάνει:
 Δημοσιεύσεις – Δελτία Τύπου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδα - ραδιόφωνο ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και κοινωνικά μέσα δικτύωσης (facebook) κλπ. 6 τουλάχιστον
δημοσιεύσεις σε τοπικές ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες (3 τουλάχιστον πριν την διεξαγωγή, και
3 μετά), 3 τουλάχιστον δημοσίευσεις σε ηλεκτρονικά μέσα (σχετικά: περιοδικά, blogs, websites)
 Ενημέρωση φορέων της περιοχής για την εκδήλωση
 Φωτογραφική κάλυψη των εκδηλώσεων
 δημιουργία 5λεπτου video από την εκδήλωση για την προβολή του σε τοπικά, περιφερειακά,
ή/και εθνικά δίκτυα
 Επιπλέον προτείνεται, εφόσον είναι δυνατή, η Φιλοξενία δημοσιογράφων ειδικών εντύπων ή
δικτύων ώστε να επιτευχθεί πληρέστερα ο στόχος της ευρύτατης προβολής της εκδήλωσης
Ο Ανάδοχος θα προτείνει στα πλαίσια της προσφοράς του επιπλέον προτάσεις ή και εναλλακτικές
προς τις παραπάνω προτάσεις(δηλ. σχεδιο δημοσιότητας), για την μεγιστοποίηση του στόχου της
προβολής της εκδήλωσης
Όλο το υλικό προβολής θα φέρει λογότυπα - σήματα που αφορούν το πρόγραμμα και τη
συγχρηματοδότηση, και θα παραχθεί μετά την έγκριση του δημιουργικού από την ΑΝΟΛ ΑΕ
Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την
αναθέτουσα αρχή πριν από κάθε ενέργεια στην οποία προβαίνει και μόνο εφόσον έχει τη θετική
εισήγηση της αναθέτουσας αρχής να προχωρά στην υλοποίηση.

Παραδοτέα:
1. Εκδήλωση
2. Φωτογραφικό Υλικό (ψηφιακό αρχείο)
3. Αποδεικτικά καταχωρήσεων - Δημοσιεύσεων

4. CD / DVD με το σύνολο των αρχείων – παραδοτέων σε ψηφιακή μορφή, καθώς και τις
αντίστοιχες μήτρες - μακέτες (όσες έχουν δημιουργηθεί).

Για την παραλαβή του έργου απαιτείται ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, η οποία θα πρέπει να
προσκομισθεί από τον ανάδοχο εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωσή του.
Η κυριότητα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όλων των αποτελεσμάτων που
παράγονται κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο ανάδοχος του
έργου θα πρέπει να συνεργαστεί με την ΑΝΟΛ Α.Ε., για την ανταλλαγή των απαιτούμενων
πληροφοριών και την παροχή κατευθύνσεων που θα συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του
έργου.
Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ανωτέρω προδιαγραφές κάθε
ενέργειας και να αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσής της.

3.Προϋπολογισμός
Η συνολική οικονομική προσφορά του αναδόχου για το έργο, δε θα πρέπει να υπερβαίνει το
ποσό των 6500,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα και δαπάνες που θα προκύψουν κατά την
εκτέλεση του έργου.
Η προσφορά του αναδόχου πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ και να αναγράφεται ξεχωριστά η τιμή προ
ΦΠΑ καθώς και η συνολική τιμή – κόστος της προσφοράς για κάθε ενέργεια και στο σύνολο. Η
συνολική τιμή προσφοράς πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση που
υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως.
Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές απορρίπτονται.

4.Χρονοδιάγραμμα
Επισημαίνεται ότι, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν με την
ΑΝΟΛ ΑΕ εντός του Οκτωβρίου του 2015. Ο ανάδοχος πρέπει να είναι έτοιμος για την
πραγματοποίησή της εντός 10 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

5.Ενημέρωση – παραλαβή πρόσκλησης
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ στα Κρέστενα. Επίσης το σχετικό υλικό της
πρόσκλησης διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anol.gr
6.Υποβολή Προσφοράς
Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την
επωνυμία και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική
διεύθυνση) του προσφέροντα καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις :

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
"ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"
ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
«ΝΗΣΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :
ΑΝΟΛ ΑΕ(Κρέστενα Ηλείας ΤΚ 27055)
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

7.Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους έως και την 23-9-15, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 14:30, στα γραφεία της ΑΝΟΛ Κρέστενα Ηλείας, Τηλέφωνο: 2625024990, Fax:
2625024991, e-mail : anol@otenet.gr
Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής δεν λαμβάνεται υπόψη.

8. Ανάδειξη Αναδόχου – Υπογραφή Σύμβασης
Α. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά.
Β. Ο υποψήφιος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας
όποιο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Γ. Η ΑΝΟΛ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει / διαπραγματευτεί με τον ανάδοχο το
χρονοδιάγραμμα και τις προδιαγραφές των ανωτέρω ενεργειών πριν την οριστικοποίησή τους και
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια υλοποίησης (τροποποίηση
σύμβασης), χωρίς τροποποίηση του τιμήματος αυτής.
Εχει επίσης το δικαίωμα να σταματήσει/ακυρώσει τον διαγωνισμό πριν την υπογραφή σύμβασης,
καθώς επίσης και μέρος των ενεργειών που περιγράφονται παραπάνω, εφόσον οι συνθήκες το
επιβάλλουν
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.) ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ: 26250 24990.
Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. LEADER
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση & Εθνικούς πόρους

