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ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΝΔΡΓΔΙΧΝ 

 

Α.  ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 

 

Α.1  Δξοπλιζμόρ με ηλεκηπονικούρ ςπολογιζηέρ και πεπιθεπειακά,  

μησανέρ γπαθείος, θωηοανηιγπαθικά μησανήμαηα, εκηςπωηέρ, μησανέρ  

εξοπλιζμού γπαθείος και λοιπόρ εξοπλιζμόρ  

Πεξηγξαθή ελέξγεηαο: Ο πξνϋπνινγηζκόο γηα Η/Υ & Πεξηθεξεηαθά αλαθέξεηαη 

ζε : κεραλήκαηα Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ θαη πιεξνθνξηθήο, Οζόλεο 

ππνινγηζηώλ, ηειεπηθνηλωληαθό εμνπιηζκό, όπωο ηειέθωλν θαη εξγαζίεο 

εγθαηάζηαζεο, κεραλέο γξαθείνπ θνξεηέο, επηηξαπέδηεο ή επηδαπέδηεο, π.ρ. 

πνιπκεράλεκα (εθηππωηήο, ζαξωηήο, έγρξωκν θωηναληηγξαθηθό θ.α.). Επίζεο 

πεξηιακβάλεηαη εμνπιηζκόο γξαθείνπ (γξαθείν, θαξέθια γξαθείνπ, θαξέθιεο 

επηζθεπηώλ, βηβιηνζήθε, εξκάξην).  

 

Β.  ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

 

Β1. Τπηπεζίερ δημοζιόηηηαρ – πποβολήρ και πληποθόπηζηρ 

Πεξηγξαθή ελέξγεηαο: αθνξά ζε ζπλεξγαζία κε εμωηεξηθό ζπλεξγάηε 

(γξαθηζηηθέο ηέρλεο / ηππνγξαθείν) γηα ηε ζρεδίαζε καθέηαο θαη ηελ εθηύπωζε 

αληηηύπωλ ηνπ Ελεκεξωηηθνύ Φπιιαδίνπ Παξνπζίαζεο Παξαηεξεηεξίνπ 

Κύπξνπ – Κξήηεο, θαζώο επίζεο γηα ηε ζρεδίαζε θαη εθηύπωζε αθίζαο γηα ηε 

δηνξγάλωζε εκεξίδαο.    

 

Γ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 
 

Γ1. Οπγάνωζη εκδηλώζεων  

Πεξηγξαθή ελέξγεηαο: αθνξά ζε παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηε δηνξγάλωζε 

εθδειώζεωλ (θάζε είδνπο πξνκήζεηεο ή / θαη ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε 

εθδειώζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ κηζζώζεωλ αηζνπζώλ θαη εμνπιηζκνύ, 

παξνρή γεπκάηωλ θιπ)   
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Γ2. Τπηπεζίερ Τποζηήπιξηρ (μεηακίνηζη, διαμονή και θιλοξενία) 

Πεξηγξαθή ελέξγεηαο : αθνξά ζε ζπλεξγαζία κε γξαθεία νξγάλωζεο 

εθδειώζεωλ, κε ηαμηδηωηηθά πξαθηνξεία θαη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο γηα ηε 

κεηαθίλεζε ηωλ εηαίξωλ ηνπ έξγνπ θαη ηωλ πξνζθεθιεκέλωλ από 

παξαηεξεηήξηα άιιωλ ρωξώλ, κε μελνδόρνπο γηα ηε δηακνλή, κε εζηηάηνξεο 

γηα ηε θηινμελία ηωλ πξνζθεθιεκέλωλ.  

 

Γ3. Σασςδπομικέρ ςπηπεζίερ, ηασςμεηαθοπέρ γηα ηελ πξνώζεζε πιηθνύ 

πξνο ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ.  

 

Γ4. Ππομήθεια αναλώζιμων ςλικών  

Πεξηγξαθή ελέξγεηαο: αθνξά ζε πξνκήζεηα αλαιώζηκωλ πιηθώλ θαη θπξίωο 

πιηθώλ γξαθείνπ, γξαθηθήο ύιεο, αλαιώζηκωλ ηωλ ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ, εθηππωηώλ, θαμ, θωηναληηγξαθηθώλ θαη κεραλώλ βηβιηνδεζίαο 

ζην πιαίζην ηεο δηνξγάλωζεο ηωλ ζπλαληήζεωλ εξγαζίαο θαη γεληθόηεξα ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

 

 

 

  

 


