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Δράμα, 25/06/2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A GREECE-

BULGARIA 2014-2020 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  

«Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs» με ακρωνύμιο 

«EnvironmentYou» 

 

Η Ευρωπεριοχή Νέστος - Μέστα αποτελείται από δύο τμήματα, αυτό της ελληνικής πλευράς της περιοχής και 
αυτό της Βουλγαρικής. Η Ευρωπεριοχή είναι εγγεγραμμένη και στις δύο χώρες ως μια ΜΚΟ σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο και των δύο χωρών. Η Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα στο ελληνικό της μέρος καλύπτει την 
περιφερειακή ενότητα της Δράμας που ανήκει στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κύρια 
δραστηριότητα αποτελεί ο σχεδιασμός μίας από κοινού αναπτυξιακής στρατηγικής για την ενδυνάμωση και 
διεύρυνση της δυνατότητας εδραίωσης ενός Ευρωπαϊκού φορέα για τις διασυνοριακές περιοχές, 
υλοποιώντας αντίστοιχες δράσεις. 

 

Η Ευρωπεριοχή Νέστος - Μέστα, Ελληνικό Τμήμα (Μ.Κ.Ο.) στο πλαίσιο της Πράξης «Environmental 

Management Enhancement by Youth-run SMEs» με ακρωνύμιο «EnvironmentYou» και κωδικό 

«MIS 5049189» που υλοποιείται μέσω του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG 

V-A GREECE-BULGARIA 2014 - 2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% από Πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός ΠΔΕ 2019ΕΠ23160006, βάσει ΣΑΕΠ 231/6), 

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ.αριθμ. 4253/16.7.2014 κωδικοποίηση του Καταστατικό σύνθεσης και λειτουργίας της 
Ευρωπεριοχής Νέστος- Μέστα-Ελληνικό Τμήμα 

2. Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από 
το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις μίσθωσης 
έργου.  

3. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/07.07.2016, που τροποποιεί 
την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις 
συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.  
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4. Την με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 Εγκύκλιο με Θέμα: 
Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων 
μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». 

6. Τα άρθρα 681 του Αστικού Κώδικα.  

7. Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β’3521): Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του  ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς».  

8. Τις διατάξεις της αριθμ. 300488/YΔ1244/19.04.2016 (ΦΕΚ1099Β) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 

9. Τις διατάξεις της αριθμ. 61665 - 11/06/2019 ΥΠΑΣΥΔ 137675/EΥΘΥ1016/19.12.18 (ΦΕΚ Β’ 
5968) η οποία τροποποιήθηκε ώστε να συμπεριλάβει τις πρόσφατες κανονιστικές ρυθμίσεις 
που εισάγονται για τις δαπάνες προσωπικού με τον Καν. 1046/2018 (Omnibus) καθώς και 
ερμηνευτικές απαντήσεις σε ερωτήματα που κατά καιρούς έχουν δοθεί σχετικά με το θέμα. 

10. Το Programme Manual του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG V- A GREECE – BULGARIA 
2014-2020»,  

11. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα 
των δαπανών,  

12. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,  

13. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,  

14. Την 2η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα “INTERREG V-A GREECE – 
BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME”,   

15. Την συμμετοχή της Ευρωπεριοχής Νέστος-Μέστα στην υποβληθείσα πρόταση υλοποίησης 
έργου με το ακρωνύμιο “ΕnvironmentYou”.  
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16. Τα από 7.11.2018 αποτελέσματα αξιολόγησης της 2ης φάσης της 2ης πρόσκλησης υποβολής 
αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, σύμφωνα με τα 
οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με αριθμό καταχώρησης 1841 στο συγκεκριμένο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα  

17. Την από 3.4.2019 απόφαση της τακτικής συνέλευσης των μελών της Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής εταιρείας με τη επωνυμία «Ευρωπεριοχή Νέστος-Μέστα» Ελληνικό Τμήμα 
περί έγκρισης συμμετοχής της εταιρείας στο πρόγραμμα  «EnvironmentYou» και παροχή 
εξουσιοδότησης στον νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή της συμφωνίας και 
οποιουδήποτε άλλου εγγράφου.  

18. Την από 11.10.2019 απόφαση της τακτικής συνέλευσης των μελών της Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής εταιρείας με τη επωνυμία «Ευρωπεριοχή Νέστος-Μέστα» Ελληνικό Τμήμα 
περί αποδοχής των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του 
“EnivironmentYou. 

19. Τους όρους του από 13/6/2019 συμφώνου συνεργασίας (Partnership Agreement) της 
Ευρωπεριοχής Νέστος-Μέστα-Ελληνικό Τμήμα με τους εταίρους του έργου 
«EnvironmentYou: Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs» και 
ακρωνύμιο “EnivironmentYou”. 

20. Την αριθμ.  Β2.6d.11/1.7.2019 σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract-
EnvironmentYou) μεταξύ του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας και της Διαχειριστικής Αρχής 
του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020  

21. Τις ειδικότερες δράσεις του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στο  εγκεκριμένο τεχνικά δελτίο 
του έργου και είναι σύμφωνες με το εγχειρίδιο του προγράμματος 

22. Την με αρ. πρωτ. 126477/6.12.2019 (ΑΔΑ:  ΨΤΓΟ46ΜΤΛΡ-ΥΝΑ) απόφαση περί έγκρισης 
ένταξης του έργου “ Environmental Management Enhancement by Youth-run 
SMEs(ΕΥΡΩΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΣΤΟΣΜΕΣΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)  στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ-231/6 και κωδικό ΣΑΕ έργου 2019ΕΠ23160006 

23. Την αριθμ. 741/3.04.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΒΡΟΡΡΨ-ΒΒΘ) απόφαση του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης της ΑΜΘ περί ορισμού υπολόγου – διαχειριστή έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης. 

24. Την από 24.06.2020 απόφαση της τακτικής συνέλευσης των μελών της Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής εταιρείας με τη επωνυμία «Ευρωπεριοχή Νέστος-Μέστα» Ελληνικό Τμήμα, 
με την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσης.  
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:  

Το έργο «EnvironmentYou - Environmental Management Enhancement by Youth-runed SMEs» 

εστιάζει στην ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένων διαδικασιών προώθησης και οργάνωσης, με στόχο την 

επιτυχή διάδοση και την αποτελεσματική εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

(Environmental Management System/EMS) στις επιχειρήσεις. Οι ΜΜΕ στόχος θα είναι αυτές που τις 

διαχειρίζονται νεότεροι άνθρωποι στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας - Βουλγαρίας και οι 

οποίες επικεντρώνονται σε γεωργικές δραστηριότητες. 

Όλες οι δράσεις του έργου στοχεύουν στην καλλιέργεια μιας φιλικής προς το περιβάλλον 

επιχειρηματικής κουλτούρας και της εφαρμογής της πρακτικής της φιλοσοφίας της αειφόρου 

ανάπτυξης σε νέους επαγγελματίες. Στόχο του έργου αποτελεί η έναρξη μιας διαδικασίας 

μετάβασης στις επιχειρηματικές δραστηριότητες από την επιχειρηματική προσέγγιση «με άξονα το 

κέρδος», στην επιχειρηματική προσέγγιση που περιλαμβάνει δράσεις προστασίας και 

εμπλουτισμού των περιβαλλοντικών πόρων. Αυτή η προσέγγιση θα εξασφαλίσει όχι μόνο το 

περιβαλλοντικό κεφάλαιο της περιοχής, αλλά θα δημιουργήσει και σταθερές βάσεις για μια ισχυρή 

και πιο ουσιαστική βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ένας γενικός στόχος, στο πλαίσιο του έργου είναι 

να καλλιεργηθεί και η φιλική προς το περιβάλλον επιχειρηματική κουλτούρα σε νέους των 

περιφερειών της διασυνοριακής περιοχής, εστιάζοντας κυρίως σε εκείνους που η δραστηριότητες 

τους σχετίζονται με το εδαφικούς και τους υδάτινους πόρους, δίνοντας έμφαση  ιδιαίτερα σε 

εκείνους που βρίσκονται κοντά ή επηρεάζουν τις περιοχές Natura. 

Οι στρατηγικοί στόχοι του προτεινόμενου έργου είναι οι εξής: 

- Η καθιέρωση αρχών περιβαλλοντικής ποιότητας για τις διασυνοριακές ΜΜΕ νέων. 

- Η ενσωμάτωση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του 

περιβαλλοντικού κεφαλαίου στο διασυνοριακό παραγωγικό μοντέλο. 

- Η προώθηση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και προς τις 

γειτονικές περιοχές. 

Οι συγκεκριμενοποιημένοι στόχοι του έργου περιγράφονται εν συντομία παρακάτω: 

- Προώθηση της συμμόρφωσης των ΜΜΕ με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και 

προώθηση της ομοιομορφίας στο πεδίο αυτό μεταξύ των δύο πλευρών των συνόρων. 

- Η καλλιέργεια των αρχών διαχείρισης της ολικής ποιότητας στις ΜΜΕ νέων. 

- Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. 

- Η μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων. 

-  

Στο πλαίσιο της Πράξης, και ειδικότερα του «Πακέτου Εργασίας 2: Επικοινωνία & Διάχυση» (αγγλ. 

Work Package 2: Communication & Dissemination), η Ευρωπεριοχή Νέστος – Μέστα έχει αναλάβει, 

μεταξύ άλλων, να συνδράμει στις ενέργειες και δράσεις δημοσιότητας στο πλαίσιο της συνολικής 

συμμετοχής της ως εταίρος στην εν λόγω Πράξη. Η συνδρομή της αυτή αποτελεί το αντικείμενο του 

Έργου της παρούσας πρόσκλησης.  
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος προς την Ευρωπεριοχή Νέστος – Μέστα για την υλοποίηση 

του παρόντος έργου θα αφορούν στα ακόλουθα Παραδοτέα (αγγλ. Deliverables) του «Πακέτου 

Εργασίας 2: Επικοινωνία & Διάχυση» (αγγλ. Work Package 2: Communication & Dissemination).  

Ειδικότερα η περιγραφή, το αντικείμενο και το μέγιστο κόστος ανά παραδοτέο περιγράφονται 

παρακάτω: 

 

Ι. Παραδοτέο 2.5.2: Ειδικές δράσεις δημοσιότητας για την προσέλκυση 

ενδιαφερομένων/εμπλεκομένων (αγγλ. stakeholders) 

 

Περιγραφή Παραδοτέου: Προμήθεια υπηρεσιών που αφορούν το σχεδιασμό, τη διοργάνωση και 

υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων δημοσιότητας με στόχο την προσέλκυση των 

ενδιαφερομένων/εμπλεκομένων (αγγλ. stakeholders), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις 

δραστηριότητες του έργου. Μεταξύ άλλων οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την 

κατάρτιση σχετικού σχεδίου δράσης, τον προετοιμασία σχετικού υλικού, υλοποίηση σχετικών 

δράσεων επικοινωνίας για τις ομάδες στόχου.  

 

Συνολικό Κόστος Παραδοτέου: 4.000,00 €, το οποίο αναλυτικά θα περιλαμβάνει: 

 

1. Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης (marketing plan/action plan), ποσό 1.000,00 €, με παραδοτέο: 

- Π01: Action Plan 30 σελίδων (στην αγγλική γλώσσα) 

 

2. Προετοιμασία και Σχεδιασμός Υλικού (δημιουργία πληροφοριακού υλικού, φυλλάδιο, πόστερ και 

προσκλήσεις (στην ελληνική γλώσσα), ποσό 1.000,00 €, με παραδοτέα: 

- Π02: Ηλεκτρονικό Φυλλάδιο έγχρωμο – τρίπτυχο 

- Π03: Ηλεκτρονικό Πόστερ Α3 

- Π04: Ηλεκτρονική Πρόσκληση προς ωφελούμενους και κείμενο για αποστολή email 

 

3. Υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας (εξεύρεση πιθανών ενδιαφερομένων, δημιουργία αρχείου με 

στοιχεία επικοινωνίας, αποστολή ενημερωτικού υλικού και προσκλήσεων συμμετοχής στις 

δράσεις του προγράμματος κ.α), ποσό 2.000,00 €, με παραδοτέα: 

- Π05: Λίστα ενδιαφερομένων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) ακολουθώντας τον 

Κανονισμό  GDPR [ Νόμος 4624/2019] 

- Π06: Έκθεση (report) αποστολής email με στατιστικά στοιχεία 

- Π07: Εκτύπωση και διανομή 10.000 φυλλαδίων 

- Π08: Εκτύπωση και τοποθέτηση 100 πόστερ 

 

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4624-2019
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ΙΙ. Παραδοτέο 2.5.3: Δράσεις προώθησης στο διαδίκτυο και σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης 

 

Περιγραφή Παραδοτέου: Προμήθεια υπηρεσιών για το σχεδιασμό, τη διοργάνωση και υλοποίηση 

καμπάνιας προώθησης σε διαδικτυακά και ηλεκτρονικά επικοινωνίας με βάση τις οδηγίες του 

επικεφαλής εταίρου. Μεταξύ άλλων οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την κατάρτιση 

σχετικού σχεδίου δράσης, τον προετοιμασία του υλικού της ηλεκτρονικής/διαδικτυακής καμπάνιας, 

την υλοποίηση των σχετικών δράσεων επικοινωνίας, διάχυσης και προώθησης των δραστηριοτήτων 

του έργου. Η καμπάνια θα καλύπτει μεγάλος μέρος της περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας και 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.  

 

Συνολικό Κόστος Παραδοτέου: 7.000,00 €, το οποίο αναλυτικά θα περιλαμβάνει: 

 

1. Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης (marketing plan/action plan), ποσό 1.000,00 €, με παραδοτέο: 

- Π09: Action Plan 30 σελίδων (στην αγγλική γλώσσα) 

 

2. Σχεδιασμός και Καμπάνια στο Facebook/Instagram (στην ελληνική γλώσσα), ποσό 2.000,00 €, με 

παραδοτέα: 

- Π10: 3 Μακέτες Εικόνες για Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σε social Media 

- Π11: 2 Μακέτες Βίντεο (gif animation) για Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σε ocial Media 

- Π12: Καμπάνια στο Facebook/Instagram 

- Π13: Λίστα με leads (εφόσον οι φόρμες συλλέγονται στα social media) και Report καμπάνιας 

 

3. Σχεδιασμός και Καμπάνια στο Google AdWords (στην ελληνική γλώσσα), ποσό 4.000,00 €, με 

παραδοτέα: 

- Π14: 3 Μακέτες Εικόνες για Ηλεκτρονικές Καμπάνιες Display 

- Π15: 2 Μακέτες Βίντεο (gif animation) για Ηλεκτρονικές Καμπάνιες Display 

- Π16: Καμπάνια Google AdWords και search και Display σε landing page του Web site 

- Π17: ‘Έκθεση (Report) Kαμπάνιας  

 

 

ΙΙΙ. Παραδοτέο 2.5.4: Δράσεις Δημοσιότητας και προώθησης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  

 

Προμήθεια υπηρεσιών για το σχεδιασμό, τη διοργάνωση και υλοποίηση δράσεων προώθησης και 

δημοσιότητας των δραστηριοτήτων του έργου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (είτε Ηλεκτρονικά 

είτε Έντυπα) με στόχο την μέγιστη ενημέρωση των εμπλεκομένων μερών/ενδιαφερομένων (αγγλ. 

stakeholders) και του ευρύτερου κοινού. Μεταξύ άλλων οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν 

την κατάρτιση σχετικού σχεδίου δράσης, την προετοιμασία σχετικού υλικού, τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση σχετικών δράσεων επικοινωνίας για τις ομάδες στόχου και το ευρύτερο κοινό.   
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Συνολικό Κόστος Παραδοτέου: 7.000,00 €, το οποίο αναλυτικά θα περιλαμβάνει: 

 

1. Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης (marketing plan/action plan), ποσό 1.000,00 €, με παραδοτέο: 

- Π18: Action Plan 30 σελίδων  (στην αγγλική γλώσσα) 

 

2. Σχεδιασμός και Διαφήμιση σε website/portal/ηλεκτρονικές εφημερίδες (στην ελληνική 

γλώσσα), ποσό 4.000,00 €, με παραδοτέα: 

- Π19: 3 Μακέτες για ηλεκτρονική διαφήμιση 

- Π20: Τοποθέτηση διαφήμισης banner για 1 μήνα σε 3 website που καλύπτουν αθροιστικά το 

σύνολο της Περιοχής του Έργου (Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία Θράκη) 

 

3. Σχεδιασμός και Διαφήμιση σε έντυπες εφημερίδες/περιοδικά (στην ελληνική γλώσσα), ποσό 

2.000,00 €, με παραδοτέα: 

- Π21: 3 Μακέτες για καταχωρήσεις  

- Π22: Τοποθέτηση διαφήμισης σε 3 εφημερίδες/περιοδικά που καλύπτουν αθροιστικά το 

σύνολο της Περιοχής του Έργου (Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία Θράκη) 

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30/06/2021, με 

ενδεχόμενη παράταση στην περίπτωση παράτασης της Πράξης και του  Πακέτου Εργασίας 2.  

 

3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Στη Πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής, καθώς και ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά.  

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε 

μία μόνο κοινοπραξία / ένωση. 

Τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 

θα πρέπει να διαθέτουν ικανότητες και εμπειρία για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. 

 

 

4. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Οι προσφορές από τους υποψήφιους αναδόχους θα αποσταλούν ηλεκτρονικά σε συμπιεσμένο 

αρχείο (ZIP/RAR) με τoν τίτλο του ηλεκτρονικού μνήματος να αναφέρει «EnvironmentYou: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ».  Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων ισχύουν για 
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τουλάχιστο τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή τους. Δύναται να παραταθούν για άλλο τόσο 

χρονικό διάστημα, έπειτα από αίτημα της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να υποχρεώνονται για αυτό. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί ανανέωση παράτασης ισχύος προσφοράς και ο υποψήφιος δεν την 

αποδεχθεί, αποκλείεται από την συνέχεια του διαγωνισμού.  

Εντός του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς εμπεριέχονται και τοποθετούνται από τον 

συμμετέχοντα επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς του τα ακόλουθα αρχεία με τα δικαιολογητικά 

έγγραφα, αριθμημένα όπως παρακάτω:  

1. Οικονομική προσφορά, η οποία δεν θα υπερβαίνει τον συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 που να δηλώνεται ότι: 

- Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους και αποδέχονται 

πλήρως και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της 

σύμβασης. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους  σε ένα εμπορικό ή επαγγελματικό 

μητρώο  που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του (οικείο επιμελητήριο ή 

ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης), από όπου προκύπτει και το ειδικό επάγγελμα 

τους ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα με τις αντίστοιχες 

μεταβολές του (αν δεν προκύπτει  το ειδικό επάγγελμα από το επιμελητήριο ή την 

επαγγελματική οργάνωση). Σε κάθε περίπτωση  πρέπει να προκύπτει και να εμφαίνεται το 

ειδικό επάγγελμα το οποίο είναι και σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης και να 

προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα που το πιστοποιούν. (Αν δεν προκύπτει από το 

πιστοποιητικό το ειδικό επάγγελμα, ή δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής σε επιμελητήριο ή 

επαγγελματική οργάνωση  μπορεί να προσκομιστεί άλλο έγγραφο π.χ το καταστατικό της 

εταιρείας, πιστοποιητικό πρωτοδικείου, έγγραφο από εφορία κλπ. που να προκύπτει η 

συνάφεια). 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία  ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει  εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση.  

5. Πιστοποιητικά  αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνει στην 

υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου) από τα οποία προκύπτει ότι  ο 

προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής).  

Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, 

έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως  την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών . 

6. Πιστοποιητικό  αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι  ο προσφέρων είναι ενήμερος  

ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων. 

Το παραπάνω πιστοποιητικό χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως  την ημερομηνία υποβολής 

των δικαιολογητικών . 
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7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία  ο προσφέρων θα δηλώνει δεν υφίστανται 

λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

8. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου   νομικού 

προσώπου (Δεν ισχύει για τις ατομικές επιχειρήσεις). Εδώ προσκομίζονται τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως  π.χ 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου   ή τα οικεία κατά 

περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους της εγκατάστασης του προσφέροντος). Από 

τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, 

όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 

νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.)  

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα 

που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να 

προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στην εν 

λόγω απευθείας ανάθεση. 

9. Αποδεικτικά εμπειρίας του αναδόχου, που ο υποψήφιος θα προσκομίσει με την υποβολή 

της προσφοράς, όπου θα πρέπει να πιστοποιούν πως: 

Διαθέτει γενική εμπειρία, ήτοι να έχει συμβασιοποίηση ενός (1) έργου παροχής υπηρεσιών 

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

10. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα του Υπεύθυνου του εκτελούμενου έργου που θα ορίσει ο 

Ανάδοχος, με αναφορά σε τίτλους σπουδών και στις μέχρι σήμερα δραστηριότητες του, 

ώστε να τεκμηριώνεται η κάλυψη των παρακάτω ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων  

- Επταετή ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία 

- Συμμέτοχή στον σχεδιασμό δράσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων  

- Εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων  

11. Τεχνική περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες του 

Έργου (μέχρι 10 σελίδες, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το εξώφυλλο και τα περιεχόμενα της 

έκθεσης) λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και της απαιτήσεις της παρούσας 

υπηρεσίας.  

 

 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

Όλες οι παραδόσεις των αντικειμένων της σύμβασης, διενεργούνται αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, σε διεύθυνση που θα δηλωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  
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6. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 

Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου είναι 18.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (14.516,13 € 

πλέον ΦΠΑ 24%) και η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με την παράδοση των αντίστοιχων υπηρεσιών 

των παραδοτέων.  

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) τιμολόγιο του Αναδόχου,  

β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής 

γ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας 

Αρχής 

Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της 

Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν 

άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 

Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.  

 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η αξιολόγηση και επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης που θα ορίσει η 

Αναθέτουσα Αρχή. Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Η τιμή 

προσφοράς δε μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές και αξιολογούνται μόνο εφόσον αφορούν το σύνολο των 

Παραδοτέων. Το αντικείμενο των υπηρεσιών δεν υποδιαιρείται σε ομάδες αλλά συγκροτεί ένα 

σύνολο εργασιών οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους  και ως εκ τούτου, για την απρόσκοπτη 

και χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση της σύμβασης,  η ανάθεση θα γίνει σε έναν οικονομικό φορέα. 

 

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς όταν 

υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Κατά την βαθμολόγηση τα κριτήρια θα αφορούν: 

1. Τη μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου με συντελεστή βαρύτητας 70%. 

2. Την επάρκεια του Υπεύθυνου και της Ομάδας του εκτελούμενου έργου που θα ορίσει 

ο Ανάδοχος με συντελεστή βαρύτητας 30%. 
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Για τη διαμόρφωση του αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών ακολουθείται η παρακάτω 

διαδικασία: 

Για κάθε Τεχνική Προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους κριτήρια των ομάδων. Όλα τα επιμέρους 

κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα. Η συνολική βαθμολογία για κάθε επιμέρους κριτήριου 

κυμαίνεται από 100 έως 150 βαθμούς, όπως ορίζεται παρακάτω: 

• καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι όροι του 

εκάστοτε κριτηρίου (υποχρεωτικοί). 

• αυξάνεται μέχρι 150 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι όροι του εκάστοτε 

κριτηρίου. 

Η συνολική βαθμολογία κάθε επιμέρους κριτηρίου σταθμίζεται με το συντελεστή βαρύτητας του 

κριτηρίου αυτού, όπως αυτός ορίζεται στον αντίστοιχο πίνακα και θα στρογγυλοποιείται στα 2 

δεκαδικά ψηφία και εφόσον το τρίτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4 θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, 

ενώ αν είναι 5,6,7,8,9 προς τα πάνω. 

Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των επιμέρους κριτηρίων της. 

Το άθροισμα των βαθμολογιών των ομάδων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς 

(ΑΒΤΠ). 

Ο Τελικός (Συνολικός) Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ) κάθε υποψηφίου υπολογίζεται από τον 

τύπο: 

 

όπου ABTΠ max =η απόλυτη βαθμολογία του καλύτερου τεχνικά υποψηφίου. Κριτήρια με 

βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από 

τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της 

Πράξης με κωδικό MIS 5049189 και τίτλο «Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs» 
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Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών 

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε 

Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως 

εξής: 

ΤΒΟΠ= (Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/Οικονομική Προσφορά Προσφέροντα)x100 

όπου Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται 

να εκτελέσει ο Προσφέρων το αντικείμενο της Σύμβασης και Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι 

το μικρότερο ποσό σε Ευρώ. 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο μειοδότης, 

δηλαδή ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π.= 100). 

Τελική αξιολόγηση: 

Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει την κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον 

συμφέρουσας Προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς 

(Τ.Β.Σ.Π.) κάθε Προσφέροντος με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

ΤΒΣΠ = (ΤΒΟΠ x 15%) + (ΤΒΤΠ x 85%) 

Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους, οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά 

φθίνουσα σειρά του βαθμού τους και επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων με τον 

μεγαλύτερο ΤΒΣΠ. 

 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα κατατίθενται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Λαμβάνοντας υπόψη τους 

πιθανούς περιορισμούς που μπορεί να προκύψουν λόγω του COVID19,  Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση “nestosmesta@gmail.com”:  

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που δεν υποβλήθηκαν μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία. Η 

Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το 

περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.  

 

Προθεσμία κατάθεσης φακέλων προσφορών: 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλων προσφορών ορίζεται η  10/07/2020 και  ώρα 14:00. 

 

 

 

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία της 

Νέστος -Μέστα, τηλ.: 25210. 22750, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 έως 14:00. 

mailto:nestosmesta@gmail.com


https://nestosmesta.gr/

