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Αρ. Πρωτ.: 348575 -  27/11/2018 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού γραφείου για το έργο «Integrated Territorial Synergies for Children Health 

and Protection II/ INTERSYC II» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας «Interreg V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»» 

 

 
Ο Πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού 
Έχοντας υπόψη: 
 

1) Το υπ’ αριθμ.  Β2.9a.03 της 05.09.2017  με Α.Π. 301814/ MA 3512, της 

22.09.2017 σύμφωνο επιχορήγησης του έργου με τίτλο «Integrated 

Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ - INTERSYC ΙΙ» του 

Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 

2014-2020 που χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. 

2) Το απόσπασμα του Πρακτικού Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 

θέμα 3ο Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση του έργου  

«Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ - 

INTERSYC ΙΙ», με ημερομηνία την 10η Ιουλίου 2017. 

3) Το από 26/11/2018 απόσπασμα του Πρακτικού Συνεδριάσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», θέμα 

3ο, με το οποίο εγκρίνονται οι όροι της παρούσας. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου  «Integrated Territorial 

Synergies for Children Health and Protection II / INTERSYC II» το οποίο υλοποιείται 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-

Βουλγαρία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών 

κρατών μελών, απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πακέτο Εργασίας 3 - 

Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού - Υποέργο 3.1.2. Εξοπλισμός Γραφείου». 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «INTERSYC ΙΙ» 

Το Ευρωπαϊκό Έργο εδαφικής συνεργασίας με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές 

Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών ΙΙ» - “Integrated Territorial 

Synergies for Children Health and Protection ΙΙ” και με ακρωνύμιο «INTERSYC ΙΙ», 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 

το ελληνικό κράτος στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». 

Το έργο αποτελείται από 3 βασικούς άξονες με στόχο την προστασία και βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των παιδιών της διασυνοριακής περιοχής. Οι κύριες δράσεις του 

έργου περιλαμβάνουν: 

- προληπτική ιατρική σε 6.000 – 6.500 παιδιά σε Ελλάδα και Βουλγαρία, με 

διάθεση του στόλου ιατρικών οχημάτων και έμψυχου δυναμικού του 

Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και στις δύο πλευρές των συνόρων. 

- Εκπαιδευτικά σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών και Διάσωσης για επαγγελματίες 

που εργάζονται με παιδιά σε Ελλάδα και Βουλγαρία 
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- Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και tablets, προώθηση της 

αξιοποίησης της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 και 

ενημέρωση παιδιών και εφήβων για θέματα υγείας. 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει το ρόλο Συντονιστή Εταίρου, ενώ μετέχουν ως 

εταίροι η Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή Δήμου Κομοτηνής και οι 

οργανισμοί «Nadja Centre» και «Regional Inspectorate of Education - Blagoevgrad» 

από τη Βουλγαρία. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ/ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η προμήθεια του ακόλουθου ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού γραφείου:  

 Πέντε (5) laptops με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Επεξεργαστής: intel i5  ή intel i7     ( 7ης ή 8ης γενιάς) 

RAM: 4-8 GB 

Σκληρός δίσκος: 500GB ή και μεγαλύτερος 

Windows 10 64 bit Professional 

 Δέκα (10) tablets 7 ιντσών με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Οθόνη: 9.6" TFT 1280 x 800 pixels 

Συνδεσιμότητα: WiFi 

Επεξεργαστής: 4 πύρηνος 1.2 GHz 

 Ένα (1) έγχρωμο πολυμηχάνημα (printer-copier-fax), με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Δικτυακό 

Με δυνατότητα εκτύπωσης 1000 σελ/μήνα 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  / ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ως διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται το χρονικό διάστημα  από την 

ημερομηνίας ανάθεσης ως την τελική προθεσμία παράδοσης και παραλαβής του 

εξοπλισμού γραφείου. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Προσφορά για τον εξοπλισμό γραφείου, 

συνοδευόμενη από τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, το χρόνο παράδοσης, την 

προσφερόμενη τιμή, τον τρόπο πληρωμής, το χρόνο εγγύησης και την διάρκεια της 

δεσμευτικής ισχύος της προσφοράς. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να αναφέρουν στην Προσφορά τους τον αριθμό 

πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και τον 

τίτλο της Πράξης: «Πακέτο Εργασίας 3 - Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού - 

Υποέργο 3.1.2. Εξοπλισμός Γραφείου στο πλαίσιο του έργου Integrated Territorial 

Synergies for Children Health and Protection ΙΙ INTERSYC II». Ο προϋπολογισμός 

υλοποίησης του υπόψη αντικειμένου του Έργου συγχρηματοδοτείται κατά 85% από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και 

η διαδικασία επιλογής θα γίνει με απευθείας ανάθεση. Η πρόσκληση αναρτάται για 5 

ημέρες στην ιστοσελίδα www.hamogelo.gr   

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική 

παραλαβή του εξοπλισμού. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της 

προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου των 

υπηρεσιών που θα παράσχει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική 

παραλαβή του εξοπλισμού και την αποπληρωμή του. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλ. 

διεύθυνση: projects@hamogelo.gr, είτε αυτοπροσώπως ή με εταιρία ταχυμεταφοράς 

(courier), στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

Το Χαμόγελο του Παιδιού 

Νεοφύτου Βάμβα 7  

http://www.hamogelo.gr/
mailto:projects@hamogelo.gr
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Τ.Κ. 10674 

Αθήνα 

για το Έργο «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ 

/INTERSYC ΙΙ». 

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των Προσφορών: 7/12/2018 ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 16:00 μ.μ. Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα εξεταστεί καμία εκπρόθεσμη 

προσφορά.  

 
Για την αποδοχή της προσφοράς, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί και η αποδοχή του 

κώδικα δεοντολογίας προμηθευτών που αφορά και δεσμεύει το σύνολο των προμηθευτών 

του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».  Στο πλαίσιο της αποδοχής του κώδικα 

δεοντολογίας προμηθευτών και της επικείμενης δυνητικής συνεργασίας σας με τον 

Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», θα θέλαμε επίσης να συμπληρώσετε, να 

υπογράψετε και μας αποστείλετε μαζί με την προσφορά σας, το παρακάτω Έντυπο 

Γνωστοποίησης μη Σύγκρουσης Συμφερόντων Προμηθευτή. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Αργυρώ 

Κατσιπάνου στο Τηλ.: 2103606050. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

 

 

 

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1q1xbDwwWukp-A5JjKuKYf2rTviIbWrJU/view?usp=sharing
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ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
Ο κάτωθι υπογράφων με το παρόν βεβαιώνω ότι, εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του 

Προμηθευτή «…………………………………………………….………» (εφεξής Εταιρεία) με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού», ήτοι: 

1. Δεν υπάρχει εργαζόμενος στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  ή  άμεσο μέλος της οικογένειας 

εργαζόμενου στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ή άλλο μέλος  που συνδέεται συναισθηματικά με 

εργαζόμενο στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που έχει συμμετοχή στο εταιρικό ή μετοχικό 

κεφάλαιο ή στην διοίκηση της Εταιρείας και οικονομικό όφελος ή αποκομίζει προσωπικά οικονομικά οφέλη 

από την ανάθεση της προμήθειας στην Εταιρεία.  

2. Δεν υπάρχει εργαζόμενος στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» που να απασχολείται ταυτόχρονα 

στην Εταιρεία. 

3. Διαβεβαιώνω ότι εάν διαπιστώσω ότι κατά την ανάθεση συντρέχει οποιαδήποτε κατάσταση, η οποία 

δύναται να χαρακτηριστεί ως σύγκρουση συμφερόντων εξαιτίας της οποίας τίθεται σε κίνδυνο η 

αμερόληπτη και αντικειμενική εφαρμογή της συμφωνίας, για λόγους οικονομικού συμφέροντος, πολιτικής ή 

εθνικής συγγένειας, οικογενειακούς ή συναισθηματικούς δεσμούς ή οποιοδήποτε άλλο κοινό συμφέρον θα 

δηλωθεί αμελλητί στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». 

4. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τον επισυναπτόμενο κώδικα δεοντολογίας που αφορά και δεσμεύει το σύνολο 

των προμηθευτών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και αποδέχομαι το περιεχόμενό του.  

 
Ονοματεπώνυμο Υπογράφοντος : ………………………………………………………………… 
 

Θέση στη Εταιρεία : ………………………………………………………………………………… 
 

Ημερομηνία :…………………………………………………………………………………………… 
 

Υπογραφή : …………………………………………………………………………………………… 

 


