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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

O Σύνδεσμος Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ έχει αναλάβει ως Επικεφαλής εταίρος την 

υλοποίηση του έργου διάρκειας 24 μηνών με τίτλο: "Enhancement of business 

branding through the development of a carbon footprint evaluation system in the 

cross border area” και ακρωνύμιο: «CB CARBONFREE», το οποίο θα 

συγχρηματοδοτηθεί κατά 85% από κοινοτικούς πόρους και 15% εθνικούς, στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - 

Βουλγαρία 2014 – 2020 (INTERREG V-A). Στο εταιρικό σχήμα του εν λόγω έργου 

συμμετέχουν επίσης το Επιμελητήριο Χάσκοβο (Εταίρος 2) και το Ευρωπαϊκό 

Περιφερειακό Πλαίσιο Συνεργασίας-ERFC (Εταίρος 3). Ο συνολικός εγκεκριμένος 

προϋπολογισμός του έργου «CB CARBONFREE» είναι 549.972,50 €, ενώ ο 

προϋπολογισμός του ΣΕΒΕ για την υλοποίηση των δράσεων που θα αναλάβει ως 

Επικεφαλής Εταίρος του έργου ανέρχεται στα 261.078,00 €. 

Ο γενικός στόχος της CB CARBONFREE είναι η επιχειρηματική κοινότητα της 

βιομηχανίας τροφίμων να υιοθετήσει ένα πρωτόκολλο ανάλυσης πολλαπλών 

κριτηρίων που θα επιτρέπει τον αξιόπιστο προσδιορισμό και αξιολόγηση του 

αποτυπώματος άνθρακα, το οποίο θα το χαρακτηρίσει ως επιχειρηματικό εργαλείο 

προώθησης και προβολής προϊόντων, το οποίο μπορεί να δώσει ένα στοχευμένο 

πλεονέκτημα, σε επίπεδο εξαγωγών, στην CB επιχειρηματική κοινότητα. 

 

 Με βάση τα παραπάνω, ο γενικός στόχος αποτελείται από τους ακόλουθους 

βασικούς στόχους: 

• Ενίσχυση των προϊόντων, με χαρακτηριστικά που θα τα καταστήσουν πιο 

ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές, με στόχο τη δημιουργία ενός 

περιφερειακού «brand name» 

• Μείωση του κόστους παραγωγής, βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών 

του κλάδου και αύξηση της αξίας της τροφικής αλυσίδας. 

• Δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας (χαμηλού αποτυπώματος 

άνθρακα), πιο ελκυστικών για τους καταναλωτές και με προστιθέμενη 

εμπορική αξία. 

• Παραγωγή προϊόντων βασισμένων σε ολοκληρωμένα συστήματα 

διαχείρισης. 
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• Αναβάθμιση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην εταιρική εικόνα των 

βιομηχανιών,  

• Συμβολή στη διατήρηση των φυσικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής 

με συνολική προστασία του κλίματος του πλανήτη 

•  Αύξηση των πωλήσεων, τόσο στην εγχώρια όσο και στην διασυνοριακή 

περιοχή.  

 

Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη, δημιουργία και εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου 

πολυκριτηριακής ανάλυσης το οποίο θα επιτρέψει τον αξιόπιστο εντοπισμό και την 

αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα, παρουσιάζοντάς το ως επιχειρηματικό 

εργαλείο προώθησης και προβολής προϊόντων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

στοχευμένο πλεονέκτημα. Αυτό θα αυξήσει το επίπεδο εξαγωγών, στη 

διασυνοριακή επιχειρηματική κοινότητα. Ο τελευταίος στόχος, συνάδει με τον ειδικό 

στόχο του προγράμματος που είναι η βελτίωση των συστημάτων επιχειρηματικής 

στήριξης των ΜΜΕ, προκειμένου να ενισχυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν 

την επιχειρηματική επιτυχία. 

 

Δράση 5.1 Συμμετοχή σε έκθεση 

Σκοπός της Δράσης 5.1.1 «Συμμετοχή σε Έκθεση» είναι η υποστήριξη της 

Αναθέτουσας Αρχής στη οργάνωση και την γενική εποπτεία της συμμετοχής των 

εμπλεκόμενων μερών σε έκθεση με θέμα την αγροδιατροφή, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί εκτός της διασυνοριακής περιοχής. Σύμφωνα με την αναλυτική 

περιγραφή του έργου στην έκθεση θα συμμετέχουν 2 εκπρόσωποι του ΣΕΒΕ 

(Επικεφαλής Εταίρος), 3 εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου του Χάσκοβο (Εταίρος 2), 

4 εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου της αγροαδιατροφής και 5 

εκπρόσωποι βουλγάρικων επιχειρήσεων του κλάδου της αγροδιατροφής.    

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης 5.1.1 του έργου, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να 

εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες: 

 Εύρεση έκθεσης με θέμα την αγροαδιατροφή μεγάλης εμβέλειας η οποία 

θα πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα και σίγουρα πριν την λήξη του 

έργου (1/04/2023), εκτός της διασυνοριακής περιοχής 

 Ενοικίαση περιπτέρου και διαμόρφωσή του 
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 Ενοικίαση εξοπλισμού του περιπτέρου, όπως καθίσματα, τραπέζια 

συναντήσεων, προσπεκτοθήκες, info desk 

 Γραφιστική δημιουργία σύμφωνα με τους όρους δημοσιότητας του 

προγράμματος, εκτύπωση και τοποθέτηση/αποξήλωση πλάτης του 

περιπτέρου 

 Μεταφορά του υλικοτεχνικού  εξοπλισμού από και προς το χώρο 

διεξαγωγής της έκθεσης 

 Υπηρεσίες catering για 50 άτομα στο χώρο του περιπτέρου κατά την 

διάρκεια της έκθεσης 

 Γραφική ύλη και αναλώσιμα για το περίπτερο 

Παραδοτέα: Φάκελος Συμμετοχής σε Έκθεση, έως την ολοκλήρωση του έργου ήτοι 

την 12-04-2023. 

Χρονοδιάγραμμα: Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 

της Αναθέτουσας Αρχής στη διαχείριση του έργου από την υπογραφή της 

σύμβασης έως και την ολοκλήρωση του έργου (12-04-2023). Σε ενδεχόμενη 

παράταση της διάρκειας του έργου, θα παραταθεί αναλόγως και ο χρόνος 

παροχής των ως άνω υπηρεσιών, χωρίς μεταβολή στο συμβατικό τίμημα που 

αντιστοιχεί στη δράση 5.1.1.   

Τρόπος πληρωμής: Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του 

εντολοδόχου καθορίζεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€), 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα καταβληθεί με την παράδοση και 

παραλαβή του παραδοτέου του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Με την παράδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου ο 

ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ - ΣΕΒΕ οφείλει να καταθέσει το αντίστοιχο ποσό σε 

τραπεζικό λογαριασμό κατόπιν συνεννοήσεως με τον Ανάδοχο. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι 

και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και 

αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της 

εντολής. 
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Προϋπολογισμός 
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 Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 

Η δαπάνη για την συμμετοχή σε έκθεση του έργου "Enhancement of business 

branding through the development of a carbon footprint evaluation system in the 

cross border area” και ακρωνύμιο: «CB CARBONFREE», το οποίο θα 

συγχρηματοδοτηθεί κατά 85% από κοινοτικούς πόρους και 15% εθνικούς, στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - 

Βουλγαρία 2014 – 2020 (INTERREG V-A) έχει ως ακολούθως: 

 

         

ΔΡΑΣΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

5.1.1 Συμμετοχή 

σε Έκθεση 

Κατ’ 

αποκ. 
1 8.064,52  € 1.935,48 € 10.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 8.064,52€ 1.935,48€ 10.000,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 10.000,00 € 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

 

 

 
Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν 
9 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Σύνδεσμος Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ 

Πλ. Μοριχόβου 1 

54625 Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310 535333 

E-mail: info@seve.gr  

  www.seve.gr 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ENHANCEMENT OF 

BUSINESS BRAΝDING THROUGH THE DEVELOPMENT OF CARΒON FOOTPRINT EVALUATION 

SYSTEM IN THE CROSS BORDER AREA» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «CB CARBONFREE» ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ «INTERREG V-A «ΕΛΛΆΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ» 2014-

2020». 



                                    

 

 

 
Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγγραφή υποχρεώσεων 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο :   Αντικείμενο συγγραφής 

O Σύνδεσμος Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ έχει αναλάβει ως Επικεφαλής εταίρος την 

υλοποίηση του έργου διάρκειας 24 μηνών με τίτλο: "Enhancement of business 

branding through the development of a carbon footprint evaluation system in the 

cross border area” και ακρωνύμιο: «CB CARBONFREE», το οποίο θα 

συγχρηματοδοτηθεί κατά 85% από κοινοτικούς πόρους και 15% εθνικούς, στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - 

Βουλγαρία 2014 – 2020 (INTERREG V-A). Στο εταιρικό σχήμα του εν λόγω έργου 

συμμετέχουν επίσης το Επιμελητήριο Χάσκοβο (Εταίρος 2) και το Ευρωπαϊκό 

Περιφερειακό Πλαίσιο Συνεργασίας-ERFC (Εταίρος 3). Ο συνολικός εγκεκριμένος 

προϋπολογισμός του έργου «CB CARBONFREE» είναι 549.972,50€, ενώ ο 

προϋπολογισμός του Συνδέσμου εξαγωγών για την υλοποίηση των δράσεων που 

έχει αναλάβει ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου ανέρχεται στα 261.078,00€. 

Στο πλαίσιο της ανάθεσης, η υπηρεσία που θα παρασχεθεί προς τον ΣΕΒΕ είναι η 

ακόλουθη: 

Δράση 5.1.1 Συμμετοχή σε έκθεση 

Σκοπός της Δράσης 5.1.1 «Συμμετοχή σε Έκθεση» είναι η υποστήριξη της 

Αναθέτουσας Αρχής στη οργάνωση και την γενική εποπτεία της συμμετοχής των 

εμπλεκόμενων μερών σε έκθεση με θέμα την αγροδιατροφή, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί εκτός της διασυνοριακής περιοχής. Σύμφωνα με την αναλυτική 

περιγραφή του έργου στην έκθεση θα συμμετέχουν 2 εκπρόσωποι του ΣΕΒΕ 

(Επικεφαλής Εταίρος), 3 εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου του Χάσκοβο (Εταίρος 2), 

4 εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου της αγροαδιατροφής και 5 

εκπρόσωποι βουλγάρικων επιχειρήσεων του κλάδου της αγροδιατροφής.    

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης 5.1.1 του έργου, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να 

εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες: 

 Εύρεση έκθεσης με θέμα την αγροαδιατροφή μεγάλης εμβέλειας η οποία 

θα πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα και σίγουρα πριν την λήξη του 

έργου (1/04/2023), εκτός της διασυνοριακής περιοχής 
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 Ενοικίαση περιπτέρου και διαμόρφωσή του 

 Ενοικίαση εξοπλισμού του περιπτέρου, όπως καθίσματα, τραπέζια 

συναντήσεων, προσπεκτοθήκες, info desk 

 Γραφιστική δημιουργία σύμφωνα με τους όρους δημοσιότητας του 

προγράμματος, εκτύπωση και τοποθέτηση/αποξήλωση πλάτης του 

περιπτέρου 

 Μεταφορά του υλικοτεχνικού  εξοπλισμού από και προς το χώρο 

διεξαγωγής της έκθεσης 

 Υπηρεσίες catering για 50 άτομα στο χώρο του περιπτέρου κατά την 

διάρκεια της έκθεσης 

 Γραφική ύλη και αναλώσιμα για το περίπτερο 

Παραδοτέα: Φάκελος Συμμετοχής σε Έκθεση, έως την ολοκλήρωση του έργου ήτοι 

την 12-04-2023. 

Χρονοδιάγραμμα: Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 

της Αναθέτουσας Αρχής στη διαχείριση του έργου από την υπογραφή της 

σύμβασης έως και την ολοκλήρωση του έργου (12-04-2023). Σε ενδεχόμενη 

παράταση της διάρκειας του έργου, θα παραταθεί αναλόγως και ο χρόνος 

παροχής των ως άνω υπηρεσιών, χωρίς μεταβολή στο συμβατικό τίμημα που 

αντιστοιχεί στη δράση 5.1.1.   

Τρόπος πληρωμής: Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του 

εντολοδόχου καθορίζεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€), 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα καταβληθεί με την παράδοση και 

παραλαβή του παραδοτέου του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Με την παράδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου ο 

ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ - ΣΕΒΕ οφείλει να καταθέσει το αντίστοιχο ποσό σε 

τραπεζικό λογαριασμό κατόπιν συνεννοήσεως με τον Ανάδοχο. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι 

και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και 
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αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της 

εντολής. 

Άρθρο 2ο :   Ισχύουσες διατάξεις 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΏΝ ΕΧΟΝΤΑΣ 

ΥΠΟΨΗ: 

- το Subsidy Contract B6.3a.30 με ημερομηνία  13.04.201 

- Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ στη συνεδρίαση αριθ. 

590/24.01.2023, με την οποία εγκρίθηκαν η δαπάνη και το τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών για την υπηρεία: «Συμμετοχή σε Έκθεση» στα πλαίσια του 

έργου με τίτλο "Enhancement of business branding through the 

development of a carbon footprint evaluation system in the cross border 

area” και ακρωνύμιο: «CB CARBONFREE» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020». 

- Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ στη συνεδρίαση αριθ. 

578/18.01.2022  με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης διαγωνισμών υπηρεσιών-προμηθειών και αξιολόγησης 

προσφορών 

- Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ στη συνεδρίαση αριθ. 

590/24.01.2023 με την οποία εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 

23REQ012114686) 

 

Άρθρο 3ο :   Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Τεχνική περιγραφή –μελέτη 

β. Προϋπολογισμός μελέτης 

γ. Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 4ο :   Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

5.1.1 Συμμετοχή σε έκθεση 

Χρονοδιάγραμμα: Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 

της Αναθέτουσας Αρχής στη διαχείριση του έργου από την υπογραφή της 
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σύμβασης έως και την ολοκλήρωση του έργου (12-04-2023). Σε ενδεχόμενη 

παράταση της διάρκειας του έργου, θα παραταθεί αναλόγως και ο χρόνος 

παροχής των ως άνω υπηρεσιών, χωρίς μεταβολή στο συμβατικό τίμημα που 

αντιστοιχεί στη δράση 5.1.1.  

Άρθρο 5ο :   Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

1. Ο αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση της παροχής των υπηρεσιών 

όπως περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση  

2. Ο αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση της συνεργασίας με τον ΣΕΒΕ 

για την άρτια παροχή της υπηρεσίας.  

3. Ο αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα λήψης της ανωτέρω αμοιβής με τον 

τρόπο που ορίζεται ανωτέρω. 

 

Άρθρο 6ο :   Υποχρεώσεις του εντολέα  

Ο ΣΕΒΕ είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση 

του έργου, να καταβάλει στον αντισυμβαλλόμενο την ανάλογη αμοιβή.  

 

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

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  

     

Άρθρο 9ο :   Τρόπος πληρωμής 

5.1.1 Συμμετοχή σε Έκθεση 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται 

σε δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα 

καταβληθεί με την παράδοση και παραλαβή του Φακέλου Προετοιμασίας για 

Συμμετοχή σε έκθεση του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

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 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 11ο :   Επίλυση διαφορών 

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

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.            

 

Θεσσαλονίκη, 13/02/2023 

 


