
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Αθήνα, 7 Μαρτίου  2023 

 

ΤΜΗΜΑ  

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ  

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή τεχνικού εξοπλισμού διερμηνείας 

 

Εν όψει ημερίδας που διοργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής στις 16 Μαρτίου 2023 στην Αθήνα, 

με θέμα «Μικρασιατική Καταστροφή και ανθρωπιστική δράση: οι διεθνείς φιλανθρωπικές 

οργανώσεις και η άφιξη των προσφύγων, 1918-1924» («The Asia Minor Disaster and the 

Humanitarian Response: International Philanthropic Organizations and the Arrival of the 

Refugees in Greece 1918-1924»), το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον 

Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία πρόκειται να προβεί στην ενοικίαση τεχνικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες της διερμηνείας ως εξής: 

• 1 καμπίνα για υπηρεσίες διερμηνείας (αγγλικά ελληνικά/ελληνικά – αγγλικά) 

• 100 σετ ακουστικών  

• 2 έξοδοι ήχου (μία για τα ελληνικά, μία για τα αγγλικά), καθώς η εκδήλωση θα 

μεταδίδεται ζωντανά μέσω YouTube 

 

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία προσκαλεί 

τον παρακάτω οικονομικό φορέα να υποβάλει προσφορά για τα ανωτέρω:  

1. PODIMATAS GROUP  

 

Ο ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει τη σχετική προσφορά στις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις: p.moraiti@parliament.gr και vdouska@parliament.gr 

mailto:p.moraiti@parliament.gr
mailto:vdouska@parliament.gr


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 10η Μαρτίου 2023 και έως τις 

12:00. 

 

Σε κάθε περίπτωση στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής: 

 

Τιμή προσφοράς: 

Χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών: 

Τρόπος πληρωμής: 

Γενική περιγραφή υπηρεσίας: 

 

Δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν 

προσφορά. 

 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, 

απορρίπτονται, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση που κατά την 

ανωτέρω προθεσμία υποβολής προσφορών, δεν υποβληθεί καμία προσφορά, η παρούσα 

πρόσκληση επαναλαμβάνεται, καθώς η προθεσμία υποβολής προσφορών θα τεθεί σε 

χρονικό διάστημα που θα ορίσει η ίδια η υπηρεσία με νεότερη πρόσκλησή της. 

 

Η προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληροί απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές 

του αιτήματος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Προβολής & Πολυμέσων. Εναλλακτικές 

προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες από το Ίδρυμα της 

Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. 

Στην προσφορά που θα κατατεθεί, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος της. Σε 

περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της, η προσφορά ισχύει για εξήντα (60) 

ημέρες από την παραλαβή της από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον 

Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.   

Την ανάδοχο εταιρία θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της 

παρακράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, (παρ. 3 άρθρου 4 του 

ν. 4013/2011). 



 

 


