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Εργασία παροχής υπηρεσιών  

 με τίτλο: 

 «Υπηρεσίες μετακίνησης και διαμονής στα πλαίσια του έργου με τίτλο 

"Integrated Tourism Approach For the development of cultural and natural sites in 

Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”» 

 
 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνική περιγραφή 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1. Αντικείμενο της υπηρεσίας 

 

Η υπό ανάθεση υπηρεσία αφορά την μετακίνηση και διαμονή του Δήμου 

Προσοτσάνης για την υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου διασυνοριακής 

συνεργασίας με τίτλο "Ολοκληρωμένη Τουριστική Προσέγγιση για την ανάπτυξη 

πολιτιστικών και φυσικών τοποθεσιών στο Τσεπελάρε, Βουλγαρία και στην 

Προσοτσάνη, Ελλάδα" (Integrated Tourism Approach For the development of 

cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr - INTEGRA_TOUR). Το 

συγκεκριμένο έργο διαπιστώνει την μεγάλη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά που 

συναντάται στη διασυνοριακή περιοχή. Στους Δήμους της Προσοτσάνης και του 

Τσεπελάρε υπάρχουν σημαντικά παλαιοντολογικά στοιχεία τα οποία είτε δεν έχουν 

συντηρηθεί και προστατευτεί είτε δεν έχουν προωθηθεί με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο.  

Παράλληλα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ομάδες 

ερασιτεχνών δεν είναι στενά συνδεδεμένοι έτσι ώστε να ανταλλάξουν πληροφορίες 

και γνώσεις και τελικά να συμβάλλουν στη μελέτη της παλαιοντολογίας και της 

φυσικής κληρονομιάς της ευρύτερης διασυνοριακής περιοχής. Επιπλέον, οι 

άνθρωποι και τα παιδιά έχουν περιορισμένη πρόσβαση, στους πόρους της φυσικής 

κληρονομιάς και τις ευκαιρίες να αποκτήσουν γνώσεις στον τομέα της 

παλαιοντολογίας. 

Ο κύριος στόχος του εγκεκριμένου έργου είναι να δημιουργηθεί μια βιώσιμη 

υποδομή που θα επιτρέψει τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση της 

παλαιοντολογικής ταυτότητας της διασυνοριακής περιοχής. 

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία των παρακάτω εταίρων οι οποίοι 

έχουν συνάψει σύμφωνο εταιρικής σχέσης (Partnership Agreement): 

 Δήμος Τσεπελάρε της Βουλγαρίας (Municipality of Chepelare - Επικεφαλής 

εταίρος) και  

 Δήμος Προσοτσάνης. 



                             

             

 

 

 

Ο Δήμος Προσοτσάνης με τη συμμετοχή του στο Προγράμμα Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014- 2020», στο πλαίσιο του έργου 

"Ολοκληρωμένη Τουριστική Προσέγγιση για την ανάπτυξη πολιτιστικών και 

φυσικών τοποθεσιών στο Τσεπελάρε, Βουλγαρία και στην Προσοτσάνη, Ελλάδα" 

(Integrated Tourism Approach For the development of cultural and natural sites in 

Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr - INTEGRA_TOUR), αναλαμβάνει την υλοποίηση 

των παρακάτω δράσεων: 

 

 Πακέτο Εργασίας  - Παραδοτέο  : Μετακίνηση και διαμονή για την 

συμμετοχή στην δεύτερη (2η) συνάντηση του έργου (Project Management & 

Coordination) 

 

Οι εν λόγω δράσεις αφορούν στην υποστήριξη του Δήμου Προσοτσάνης, ως 

εταίρου, 

 

1. για την μετακίνηση δύο (2) υπαλλήλων του Δήμου Προσοτσάνης για τη 

συμμετοχή σε μία συνάντηση (Project Management & Coordination) του έργου 

"INTEGRA_TOUR" που θα πραγματοποιηθούν στο Chepelare της Βουλγαρίας 

(Παραδοτέο     , προϋπολογισμός 100,00€ συμπ. ΦΠΑ)  

 

2. για την διαμονή (1 διανυκτέρευση με κάλυψη βραδινού και πρωινού γεύματος) 

δύο (2) υπαλλήλων του Δήμου Προσοτσάνης για τη συμμετοχή στη 2η συνάντηση 

του έργου "INTEGRA_TOUR" που θα πραγματοποιηθεί στο Chepelare της 

Βουλγαρίας (Παραδοτέο   , προϋπολογισμός 400,00€ συμπ. ΦΠΑ)  

 

 

 

 

  



                             

             

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ (€)  

ΜΕ Φ.Π.Α. 

Μετακίνηση δύο (2) υπαλλήλων του Δήμου Προσοτσάνης 

στη 2η συνάντηση έργου στο Δήμο Τσεπελάρε της 

Βουλγαρίας 

100,00  

Διαμονή δύο (2) υπαλλήλων του Δήμου Προσοτσάνης στο 

Δήμο Τσεπελάρε της Βουλγαρίας 

400,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 500,00  

 

 
 
 
    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
 
      ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 


