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ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  

 

Αρ. Διαγωνισμού: 1/2019 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

1. Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), ο ανώτατος 

συντονιστικός φορέα του κράτους για θέματα που αφορούν στις νόμιμες και 

παράνομες ουσίες εξάρτησης καθώς και την παθολογική ενασχόληση με τα 

τυχερά παιχνίδια (www.naac.org.cy) ζητά προσφορές από διαφημιστικές 

εταιρίες ή/και εταιρίες επικοινωνίας για σκοπούς διοργάνωσης του πρώτου 

της επιστημονικού συνεδρίου για τις εξαρτήσεις στην Κύπρο.  

 

2. Αντικείμενο της προκήρυξης: 

Το πρώτο επιστημονικό συνέδριο για τις εξαρτήσεις αναμένεται να 

πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2019 με στόχο την ανάπτυξη 

επιστημονικού διαλόγου υψηλού επιπέδου όσον αφορά στο  θέμα της 

χρήσης και της εξάρτησης. Το συνέδριο θα απευθύνεται σε Επιστήμονες, 

Ακαδημαϊκούς, φοιτητές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και το δίκτυο 

συνεργατών της ΑΑΕΚ. Κάποιες από τις θεματικές που αναμένεται να 

συμπεριληφθούν είναι οι εξής: α) αλκοόλ, β) κάπνισμα, γ) παθολογική 

ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, δ) πρόληψη, ε) κάνναβη, στ) βέλτιστες 

πρακτικές μείωσης της βλάβης, ζ) χρήση και νυχτερινή διασκέδαση, η) 

εναλλακτικές προσεγγίσεις έναντι των κυρώσεων. Στόχος είναι για κάθε 

θεματική ενότητα να γίνουν παρουσιάσεις από διακεκριμένους 

εμπειρογνώμονες της Κύπρου και του εξωτερικού. 

 

Για σκοπούς διοργάνωσης και προώθησης του συνεδρίου, αναμένεται από 

την Εταιρία να αναλάβει: 

 

- Σχεδιασμό του λογότυπου/ ταυτότητας του συνεδρίου  

- Web banners για να χρησιμοποιηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και στην ιστοσελίδα της ΑΑΕΚ 

- Πρόγραμμα του συνεδρίου (σχεδιασμό- εκτύπωση) 

- Επικοινωνία με ομιλητές για σκοπούς διευθέτησης των πτήσεων/ της 

διαμονής/ αποστολής των παρουσιάσεων τους κτλ. 

- Επικοινωνία με συμμετέχοντες για καταβολή του τέλους συμμετοχής (50 

ευρώ- 20 ευρώ για φοιτητές) 

http://www.naac.org.cy/
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- Συντονισμό με το χώρο του συνεδρίου και την εταιρία τροφοδότησης 

- Συντονισμό για τις τεχνικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 

(audiovisual) 

- Συντονισμό με άλλους εξωτερικούς συνεργάτες, όπως φωτογράφο, 

τυπογραφείο κ.ο.κ 

- Διευθέτηση και συντονισμό της μεταφοράς των ομιλητών στο χώρο 

όπου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο 

- Σχεδιασμός και branding του χώρου όπου θα πραγματοποιηθεί το 

συνέδριο 

- Σχεδιασμό και εκτύπωση της κάρτας ονόματος των συμμετεχόντων/ 

ομιλητών 

- Συντονισμό της εκδήλωσης (social event) 

- Επιμέλεια όλων των οργανωτικών θεμάτων κατά τη διάρκεια του 

συνεδρίου (1,5 μέρα) 

- Ετοιμασία και προώθηση Ανακοίνωσης Τύπου- επικοινωνία με ΜΜΕ. 

 

3. Προϋποθέσεις: 

(α) Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης. 

(β) Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου 

της πορείας εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης και της ποιότητας 

και πληρότητας των Παραδοτέων του. 

(γ) Η συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου σε όλα τα 

στάδια εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης και μέχρι την οριστική 

του παραλαβή, είναι υποχρέωση αμφοτέρων. 

(δ) Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή 

κόστους για κάθε παραδοτέο που αναφέρεται στο σημείο 2 πιο πάνω, με 

τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα  

(ε) Να προγραμματιστεί κατ’ ίδιαν παρουσίαση των προτεινόμενων 

ιδεών 

(στ) Να υποβληθούν τα βιογραφικά σημειώματα (προσόντα και 

εμπειρία) της ομάδας έργου 

(ζ) Να υποβληθεί λίστα και δείγματα από προηγούμενες παρόμοιες 

διοργανώσεις που έχει αναλάβει ο Ανάδοχος. 

 

4. Η ΑΑΕΚ διατηρεί το δικαίωμα όπως προβεί σε κάποιες διαφοροποιήσεις 

στην προσφορά που θα υποβάλει ο επιτυχόντας προσφοροδότης σε σχέση 
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με τα παραδοτέα/δραστηριότητες όπως αναφέρονται αναλυτικά πιο πάνω, 

χωρίς ωστόσο να διαφοροποιείται το συνολικό ποσό της Σύμβασης. 

 

5. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 8 

Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ. στο Κιβώτιο Προσφορών της ΑΑΕΚ 

(ισόγειο, Λεωφ. Λεμεσού 130, City Home 81, 4ος όροφος, 2015, Στρόβολος, 

Λευκωσία).  

 

6. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. 

 

7. Σημειώνεται ότι το μέγιστο ποσό που διατίθεται είναι 5000 ευρώ. 

 
8. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να επικοινωνούν με τη Λειτουργό Εύη Κυπριανού, στο τηλέφωνο 

+357-22442966, στο τηλεομοιότυπο +357-22305190 και στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση evi.kyprianou@naac.org.cy.  

mailto:evi.kyprianou@naac.org.cy

