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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 02/2018/ΣΒΒΕ με αντικείμενο την «Παροχή 

Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προώθησης των Δραστηριοτήτων και Αποτελεσμάτων» στα 

πλαίσια του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs 

Competitiveness: SMecoMP” (MIS number: 5019198) του προγράμματος Transnational 

Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’ 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, έχοντας υπόψη:  

 Τις διατάξεις του  Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016, εφαρμοζόμενες αναλογικά, 

συμπληρωματικά και όπου χωρεί. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

εφαρμοζόμενες αναλογικά, συμπληρωματικά και όπου χωρεί. 

 Τις διατάξεις του Ν.  4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

mailto:k.tzitzinou@sbbe.gr
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Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», εφαρμοζόμενες αναλογικά, συμπληρωματικά και 

όπου χωρεί. 

 Την αριθ. 300488/Y∆1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099/Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».  

 Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2015) 6619/ 25-09-2015 με την οποία 

εγκρίθηκε το Διακρατικό Πρόγραμμα «Βαλκανικής – Μεσογείου» (“Balkan‐Mediterranean 

2014‐2020” transnational cooperation programme (TNCP)). 

 Το από 13/08/2018 εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα (Approved Application Form) καθώς και 

τον αντίστοιχο προϋπολογισμό (Specification of Budget) του Έργου SMecoMP. 

 Τον Οδηγό Εφαρμογής (Programme Manual) καθώς και τον Οδηγό Υλοποίησης 

(Implementation Manual) έργων που έχουν ενταχθεί στο Διακρατικό Πρόγραμμα «Βαλκανικής 

Μεσογείου» (“Balkan‐Mediterranean 2014‐2020” transnational cooperation programme (TNCP)) 

 Την αριθ. 300539/ΥΔ 1605 (14/04/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά Συγκρότηση 

και διαδικασία στελέχωσης των Κοινών Γραμματειών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων 

Διασυνοριακής και Διακρατικής Συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», 

σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4314/2014,  

 Την από 01.12.2017 υπογραφείσα Σύμβαση Χορήγησης Χρηματοδότησης “Subsidy Contract” 

(BMP1/1.3/2376/2017) μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου (lead partner) που είναι το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και της Κοινής Τεχνικής 

Γραμματείας του προγράμματος Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020” για την 

επιχορήγηση του έργου με τίτλο “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship  to 

Boost SMEs Competitiveness”, ακρωνύμιο «SMecoMP» και κωδικό MIS 5019198. 

 Την από 03.07.2017 Συλλογική Απόφαση (ΣΑ ΕΠ 6086 ΤΡΟΠ.0) με αριθμό πρωτοκόλλου: 

72041 (ΑΔΑ: 6ΖΓΘ465Χ18 – ΨΚΨ), σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η ένταξη στο ΠΔΕ 2018 του 

έργου SMecoMP (με κωδικό ΠΔΕ 2017ΕΠ60860017) και η επιχορήγηση του δικαιούχου 

Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για το εν λόγω έργο SMecoMP 

(BMP1/1.3/2376/2017) του Προγράμματος Balkan Med 2014-2020) καθώς και οι ειδικές και 

γενικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση αυτή.  
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 Tο υπ’ αριθμόν 1014 Πρακτικό της Διοικητικής Επιτροπής του ΣBBE της 12ης Νοεμβρίου 

2018, με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα πρόσκληση και οι όροι της.  

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

να συμμετέχετε στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με σφραγισμένες προσφορές, για την 

επιλογή αναδόχου του έργου: “Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προώθησης των 

Δραστηριοτήτων και Αποτελεσμάτων» στα πλαίσια του έργου “A knowledge Alliance in Eco-

Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP” (MIS number: 

5019198) του προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-

Mediterranean 2014-2020’”, προϋπολογισμού δαπάνης Δέκα Πέντε Χιλιάδες και Διακόσια 

Σαράντα Ευρώ (15.240,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 

Η κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 

της παρούσας. Παρεκκλίσεις από τις τεχνικές απαιτήσεις της πρόσκλησης, όπως περιγράφονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας, δεν είναι δεκτές, εκτός εάν συνεπάγονται συνολική απόδοση 

και προδιαγραφές ανώτερες από αυτές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 

 

Η προσφορά θα υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 

17:00 στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Πλατεία Μοριχόβου 1, T.K. 

54625, Θεσσαλονίκη, 6ος όροφος. Η χρονική διάρκεια του έργου θα είναι ίση με την χρονική 

διάρκεια ολοκλήρωσης όλων των παραδοτέων του έργου SMecoMP, δηλαδή έως 30/11/2019. Η 

Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δημοσιεύτηκε στην 

ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.sbbe.gr) τη Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018. 

 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “A 

knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: 

SMecoMP”, (MIS number: 5019198), το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την  

Ευρωπαϊκή  Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης)  και κατά 15% από Εθνικούς 

Πόρους, στο  πλαίσιο  του Διακρατικού Προγράμματος "Βαλκανικής Μεσογείου" της 

Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020).  

 

Το έργο SMecoMP αφορά στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πλαισίου καθώς και κατάλληλων 

εκπαιδευτικών εργαλείων για την βελτίωση των δεξιοτήτων των στελεχών των επιχειρήσεων σε 
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θέματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας (Eco-Innovation Entrepreneurship). Η 

κοινοπραξία του έργου SMecoMP απαρτίζεται από οργανισμούς τεσσάρων βαλκανικών χωρών 

(Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) και 

επιδιώκει τη επίτευξη διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων με 

σκοπό την προβολή και την ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβαλλοντικής καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας. Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του έργου 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, και συνεδρίων, την 

έρευνα/μελέτη των δεξιοτήτων των στελεχών των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών 

αναγκών τους, την διοργάνωση εργαστηρίων περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας όπου θα 

παρουσιαστούν νέες καινοτόμες ιδέες και θα διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας spin off 

επιχειρήσεων κλπ. 

 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά στην ανάδειξη 

αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προώθησης των Δραστηριοτήτων 

και Αποτελεσμάτων» στα πλαίσια του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation 

Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP” (MIS number: 5019198) του 

προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 

2014-2020’ σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα πρόσκληση. 

Ειδικότερα, το έργο του αναδόχου περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, συνεχούς υποστήριξης και ενημέρωσης της ιστοσελίδας 

του έργου SMecoMP 

 Υπηρεσίες επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του έργου σε μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης   

 Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ενός μονοήμερου πληροφοριακού σεμιναρίου 

(Information workshop), πενήντα ατόμων στη Θεσσαλονίκη 

 Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ενός μονοήμερου συνεδρίου στην Αθήνα σε συνεργασία 

με τον επικεφαλής εταίρο  (Lead Partner) της κοινοπραξίας. 
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Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο προϋπολογισμός δαπάνης ανά υπηρεσία (Παραδοτέο (Π)) 

σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.  

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (Π) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ σε € χωρίς Φ.Π.Α. 

Π1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, συνεχής 

υποστήριξη και ενημέρωση της ιστοσελίδας 

του έργου SMecoMP 

 

3.740,00 

Π2. Επικοινωνία, προβολή και προώθηση 

του έργου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης   

 

2.000,00 

Π3. Διοργάνωση ενός μονοήμερου 

πληροφοριακού σεμιναρίου πενήντα 

ατόμων στη Θεσσαλονίκη 

 

6.000,00 

Π4. Διοργάνωσης ενός μονοήμερου 

συνεδρίου στην Αθήνα σε συνεργασία με 

τον επικεφαλής εταίρο  (Lead Partner) της 

κοινοπραξίας. 

 

 3.500,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

15.240,00 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης είναι Δέκα Πέντε Χιλιάδες και Διακόσια Σαράντα Ευρώ 

(15.240,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω υπηρεσιών παρατίθενται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο προς τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του 

ΣΒΒΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 

23/11/2018 και ώρα 17:00 στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Πλατεία 

Μοριχόβου 1, 6ος  όροφος, Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη.   



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 02/2018/ΣΒΒΕ  με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προώθησης των 
Δραστηριοτήτων και Αποτελεσμάτων» στα πλαίσια του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost 
SMEs Competitiveness: SMecoMP” του προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 
2014-2020’ 
 

Σελίδα 6 από 28 
Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries  

 

Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο του προσφέροντος, ή αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή 

courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο ΣΒΒΕ ουδεμία 

ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς, που θα αποσταλούν.  

Ως αποδεικτικό της έγκαιρης κατάθεσης λαμβάνεται μόνο η ημερομηνία πρωτοκόλλησης στο 

Πρωτόκολλο του ΣΒΒΕ και όχι η σφραγίδα ταχυδρομείου ή του αποδεικτικού ταχυμεταφοράς. 

Οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση της πρότασης.   

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα απορρίπτονται ως 

εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Οι προσφορές υποβάλλονται σε 

σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις: 

Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου): 

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, ταχυδρομική 

διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Προς: 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 

(Πλατεία Μοριχόβου 1, 6ος όροφος, 54625, Θεσσαλονίκη 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

2/2018/ΣΒΒΕ (αρ. πρωτ. : 477/2018) 

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς: 

Παρασκευή 23/11/2018, ώρα: 17:00’ 

ΕΡΓΟ:  «Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προώθησης των Δραστηριοτήτων και 

Αποτελεσμάτων» στα πλαίσια του έργου “A knowledge Alliance in Eco-

Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP” (MIS 

number: 5019198) του προγράμματος Transnational Cooperation Programme 

Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 
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Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη 

σφράγισής τους) φακέλους ως εξής: 

ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της παρούσας 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαμβάνει τα τεχνικά και οικονομική στοιχεία της προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη διαδικασία θα 

συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 

Τα περιεχόμενα των Φακέλων Α και Β θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:  

3.1  ΦΑΚΕΛΟΣ Α - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (Α’75) 

υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα –φ.π. / το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπου θα 

πρέπει να δηλώνεται ρητά ότι: 

- ∆εν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. 

- ∆εν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016.  

- ∆εν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016  

- Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) και τις αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα.  

-  Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016. 

-  όταν του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσει κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο 

που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στη δήλωσή του και 

ειδικότερα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ως δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με την 

παρούσα πρόσκληση. 
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2. Δικαιολογητικά  που πιστοποιούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του 

συμμετέχοντος 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού 

α) να έχουν σχετική εμπειρία που να αποδεικνύεται από την υλοποίηση έργων αντίστοιχου 

αντικειμένου με το υπό ανάθεση έργο. Ειδικότερα, απαιτείται να είναι σε θέση να αποδείξουν 

την υλοποίηση τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκών έργων με αντικείμενο συναφές με αυτό της 

παρούσας πρόσκλησης, κατά την τελευταία εξαετία, δηλαδή το διάστημα 2012-2018, 

β. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία παροχής σχετικών με το έργο υπηρεσιών.  

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να συγκροτήσουν κατάλληλη ομάδα έργου που θα απαρτίζεται 

κατ’ ελάχιστον από τον Υπεύθυνο Έργου και δύο άλλα στελέχη για την έγκαιρη και ποιοτική 

υλοποίηση του έργου.  

Το στέλεχος του προσφέροντα που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου θα πρέπει να 

διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα: 

 Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών 

 Πενταετή ειδική επαγγελματική εμπειρία σε υπηρεσίες του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου 

με αυτό του υπό ανάθεση έργου και πιο συγκεκριμένα: 

 Στρατηγική Επικοινωνίας & Branding. 

 Σύνθετο οπτικό σχεδιασμό σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας. 

 Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, workshops 

 Σχεδιασμό και επικοινωνία συνεδρίων και εκδηλώσεων 

 Συγγραφή και επιμέλεια κειμένων δημοσιότητας επιστημονικού περιεχομένου. 

Καθένα από τα λοιπά μέλη της ομάδας έργου θα πρέπει να διαθέτει: 

 Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών  

 Τα λοιπά μέλη της ομάδας έργου θα πρέπει να διαθέτουν στο σύνολο πενταετή 

επαγγελματική εμπειρία (που θα τεκμηριώνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση από τον 

εργοδότη) στα ακόλουθα πεδία: 

 Στρατηγική Επικοινωνίας & Branding 

 Σύνθετο οπτικό σχεδιασμό σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας 
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 Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, workshops 

 Σχεδιασμό και επικοινωνία συνεδρίων και εκδηλώσεων 

 Συγγραφή και επιμέλεια κειμένων δημοσιότητας επιστημονικού περιεχομένου 

3.2 ΦΑΚΕΛΟΣ Β-ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν σε Ευρώ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 

Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επίσης, στην τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση. Πέραν της τιμής, στην προσφορά θα αναφέρεται το ποσοστό του 

Φ.Π.Α.   

Ειδικότερα, η προσφορά του αναδόχου περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, συνεχούς υποστήριξης και ενημέρωσης της ιστοσελίδας 

του έργου SMecoMP. Οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την ιστοσελίδα αναφέρονται 

αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Υπηρεσίες επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του έργου σε μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ενός μονοήμερου πληροφοριακού σεμιναρίου 

(Information workshop), πενήντα (50) ατόμων, στη Θεσσαλονίκη. Οι τεχνικές προδιαγραφές 

που απαιτούνται για τη διοργάνωση του σεμιναρίου αναφέρονται αναλυτικά στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ενός μονοήμερου συνεδρίου, 30 ατόμων, στην Αθήνα σε 

συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο  (Lead Partner) της κοινοπραξίας. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές που απαιτούνται για τη διοργάνωση του συνεδρίου αναφέρονται αναλυτικά 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει πίνακα, όπου θα αναγράφεται η τιμή σε 

ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία. Ο πίνακας της οικονομικής προσφοράς 

θα έχει την ακόλουθη δομή: 

Α/Α Υπηρεσία Τιμή σε € χωρίς Φ.Π.Α. 
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Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα για 120 ημέρες από την επομένη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να πληροί, κατ΄ ελάχιστον, όλες τις τεχνικές 

απαιτήσεις που αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Παρεκκλίσεις από τις τεχνικές απαιτήσεις της 

πρόσκλησης, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας, δεν είναι δεκτές, εκτός 

εάν συνεπάγονται συνολική απόδοση και προδιαγραφές ανώτερες από αυτές που αναφέρονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.  

Κάθε προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, θα συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής, η οποία 

θα συνοδεύει τον σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς και θα βρίσκεται ΕΚΤΟΣ αυτού, στην 

οποία θα αναφέρονται η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις (σύμπραξη) που απαρτίζουν τον 

προσφέροντα και που υποβάλλουν την προσφορά. Η αίτηση θα υπογράφεται από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του προσφέροντα (ή σε περίπτωση σύμπραξης από τους νόμιμους 

εκπροσώπους).  

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά για την παροχή της υπηρεσίας. Θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

1. Η τιμή. 

2. Η συμφωνία των προσφερομένων παρεχόμενων υπηρεσιών με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στη Πρόσκληση και η ποιότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. 

3. Η προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου 

4. Η εμπειρία της Ομάδας Έργου και ιδιαίτερα του στελέχους που θα έχει το ρόλο του 

Υπεύθυνου Έργου. 

5. Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος 

6. ΕΛΟΤ 1435 

7. Υπεύθυνος δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης σε τουλάχιστον τρία (3) Ευρωπαϊκά 

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 χρόνων 

8. Ανάπτυξη website σε 2 τουλάχιστον Ευρωπαϊκά έργα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

5 χρόνων 
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ΑΡΘΡΟ 5 - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας θα γίνει από τη Διοικητική Επιτροπή του 

ΣΒΒΕ.  

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών είναι 

υποχρεωμένος, το αργότερο, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του 

εγγράφου ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο Ανάδοχος μετά την κατακύρωση και πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να 

προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και 

Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο. 

Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού 

μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω 

νομικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω 

πρόσκληση. 

2. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής (κύριας και επικουρικής) ενημερότητας 

3. Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 

Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα  δημοσιευμένα 

επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.ΜΗ., κ.λ.π.), τα οποία προβλέπονται από το 

δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν: 

-  η νόµιµη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα 

- Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε., 

- Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 
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Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα 

οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 

την υπογραφή τους. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας 

χώρας, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας 

εγκατάστασής του. 

5.  Πιστοποιητικό εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ KAI ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην υλοποίηση των παραδοτέων του έργου ως εξής:  

 

Π1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, συνεχής υποστήριξη και ενημέρωση της ιστοσελίδας του έργου 

SMecoMP: 

 Τα τρία (3) εικαστικά προσχέδια της ιστοσελίδας, θα πρέπει να παραδοθούν εντός δύο 

(2) εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης.  

 Η ιστοσελίδα, θα πρέπει να παραδοθεί εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας θα παρέχονται για όλο το χρονικό 

διάστημα από την παράδοση της ιστοσελίδας και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, 

δηλαδή έως 30/11/2019.  

 Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε o Ανάδοχος 

λαμβάνει υλικό από την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με τα παραδοτέα του έργου (δελτία 

τύπου, e-newsletters, ηλεκτρονικές μπροσούρες, πληροφορίες για ημερίδες, συνέδρια, 

εργαστήρια (όπως eco-innovation entrepreneurship labs, pre-incubators), 

ερωτηματολόγια και αποτελέσματα των ερευνών (surveys) καθώς και ότι άλλο 

θεωρηθεί απαραίτητο από την Αναθέτουσα Αρχή στην πορεία του έργου. Ο Ανάδοχος 
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αναλαμβάνει πλήρης ευθύνη ενημέρωσης και επικαιροποίησης της ιστοσελίδα με υλικό 

και πληροφορίες που λαμβάνει έτοιμα από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

Π2. Επικοινωνία, προβολή και προώθηση του έργου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης :  

Μία δοκιμαστική έκδοση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει να παραδοθεί εντός 

δύο (2) εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης.  

 Η τελική έκδοση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, πλήρως λειτουργική και 

συνδεδεμένη με την ιστοσελίδα, θα πρέπει να παραδοθεί εντός ενός (1) μηνός από την 

υπογραφή της σύμβασης.  

 Υπηρεσίες υποστήριξης των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης θα παρέχονται για όλο το 

χρονικό διάστημα από την παράδοση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης και μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου δηλαδή έως 30/11/2019.  

 Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης θα ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

όποτε o Ανάδοχος λαμβάνει υλικό από την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με τα παραδοτέα 

του έργου (δελτία τύπου, newsletters, ηλεκτρονικές μπροσούρες, πληροφορίες για 

ημερίδες, συνέδρια, εργαστήρια (όπως eco-innovation entrepreneurship labs, pre-

incubators), ερωτηματολόγια και αποτελέσματα των ερευνών (surveys) καθώς και ότι 

άλλο θεωρηθεί απαραίτητο από την Αναθέτουσα Αρχή στην πορεία του έργου. Ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρης ευθύνη ενημέρωσης και επικαιροποίησης της 

ιστοσελίδα με υλικό και πληροφορίες που λαμβάνει έτοιμα από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Π3. Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ενός μονοήμερου πληροφοριακού σεμιναρίου 

(Information workshop), πενήντα (50) ατόμων, στη Θεσσαλονίκη: 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη διοργάνωση του πληροφοριακού σεμιναρίου όπως ακριβώς 

περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του 

σεμιναρίου καθορίζεται από το Πρόγραμμα Εργασιών (Work Plan) και το Πρόγραμμα 

Προμηθειών (Procurement Plan), για τα οποία ευθύνεται ο επικεφαλής εταίρος  (Lead Partner) 

της κοινοπραξίας του έργου SMecoMP και η Αναθέτουσα Αρχή. Επομένως, η Αναθέτουσα Αρχή 

θα ενημερώσει τον Ανάδοχο εγκαίρως για την ημερομηνία διεξαγωγής του εκπαιδευτικού 

σεμιναρίου και ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σ’ όλες τις επιμέρους ενέργειες λαμβάνοντας 

υπόψη το σχετικό χρονοδιάγραμμα.  
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Π4. Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ενός μονοήμερου συνεδρίου, 30 ατόμων, στην Αθήνα 

σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο  (Lead Partner) της κοινοπραξίας:  

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη διοργάνωση του συνεδρίου όπως ακριβώς περιγράφεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου καθορίζεται 

από το Πρόγραμμα Εργασιών (Work Plan) και το Πρόγραμμα Προμηθειών (Procurement Plan), 

για τα οποία ευθύνεται ο επικεφαλής εταίρος  (Lead Partner) της κοινοπραξίας του έργου 

SMecoMP και η Αναθέτουσα Αρχή. Επομένως, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσει τον Ανάδοχο 

εγκαίρως για την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου και ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σ’ 

όλες τις επιμέρους ενέργειες λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό χρονοδιάγραμμα.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα και οι ενδιάμεσες προθεσμίες. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

Π1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, 

συνεχής υποστήριξη και 

ενημέρωση της ιστοσελίδας 

του έργου SMecoMP 

Π1.1 Παράδοση τριών (3) εικαστικών 

προσχεδίων της ιστοσελίδας 

Δύο (2) εβδομάδες μετά την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Π1.2 Παράδοση της Ιστοσελίδας του 

έργου SMecoMP 

Ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της 

σύμβασης 

 

Π1.3 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 

της ιστοσελίδας  

Συνεχώς από την υπογραφή της 

σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση 

του έργου SMecoMP, δηλαδή έως 

30/11/2019. 

 

 

Π1.4 Ενημέρωση και διαχείρισης της 

Ιστοσελίδας 

Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα 

με τις απαιτήσεις του έργου και μέχρι 

την ολοκλήρωση του SMecoMP, 

δηλαδή μέχρι 30/11/2019. 

 

 

Π2. Επικοινωνία, προβολή 

και προώθηση του έργου σε 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης   

Π2.1 Δοκιμαστική έκδοση των σελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης (facebook, 

twitter, Linkedin) 

Δύο (2) εβδομάδες από την υπογραφή 

της σύμβασης. 

Π2.2 Τελική έκδοση των σελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης, πλήρως 

λειτουργική και συνδεδεμένη με την 

ιστοσελίδα (facebook, twitter, 

Linkedin). 

 

Ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της 

Σύμβασης 
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Π2.3 Υπηρεσίες υποστήριξης των 

σελίδων κοινωνικής δικτύωσης  

 

 

Από την παράδοση των σελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης και για όλο το 

χρονικό διάστημα μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου δηλαδή έως 

30/11/2019.  

Π2.4 Ενημέρωση των σελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης  

Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης θα 

ενημερώνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα ανάλογα με τις 

απαιτήσεις του έργου και μέχρι την 

ολοκλήρωση του SMecoMP, δηλαδή 

μέχρι 30/11/2019. 

Π3. Διοργάνωση ενός μονοήμερου πληροφοριακού σεμιναρίου πενήντα 

(50) ατόμων, στη Θεσσαλονίκη. 

Η ημερομηνία θα καθοριστεί σε 

συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή 

Π4. Διοργάνωσης ενός μονοήμερου συνεδρίου, 30 ατόμων, στην Αθήνα 

σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο  (Lead Partner) της 

κοινοπραξίας. 

Η ημερομηνία θα καθοριστεί σε 

συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή 

 

Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί 

μέχρι και την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου SMecoMP, δηλαδή μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης που είναι 30/11/2019, με δυνατότητα παράτασης της 

χρονικής διάρκειας της σύμβασης πέραν της 30/11/2019, σε περίπτωση παράτασης του 

χρόνου υλοποίησης του έργου SMecoMP χωρίς επέκταση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου της. 
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ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος έργου ανέρχεται στα Δέκα Πέντε Χιλιάδες και 

Διακόσια Σαράντα Ευρώ (15.240,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, που θα ισχύει  

κατά  την  ημερομηνία  έκδοσης  του  παραστατικού  πληρωμής. Ο προϋπολογισμός για κάθε 

υπηρεσία χωριστά παρέχεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (Π) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ σε € χωρίς Φ.Π.Α. 

Π1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, συνεχής 

υποστήριξη και ενημέρωση της ιστοσελίδας 

του έργου SMecoMP 

 

3.740,00 

Π2. Επικοινωνία, προβολή και προώθηση 

του έργου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης   

 

2.000,00 

Π3. Διοργάνωση ενός μονοήμερου 

πληροφοριακού σεμιναρίου πενήντα 

ατόμων στη Θεσσαλονίκη 

 

6.000,00 

Π4. Διοργάνωσης ενός μονοήμερου 

συνεδρίου στην Αθήνα σε συνεργασία με 

τον επικεφαλής εταίρο  (Lead Partner) της 

κοινοπραξίας. 

 

 3.500,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

15.240,00 

 

 

 Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω 

συνολικού προϋπολογισμού ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο 

ποσό.  

Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού πριν τη λήξη της σύμβασης η σύμβαση 

λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλαττομένων και μη θιγομένων 

των νόμιμων δικαιωμάτων της έναντι του Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΑΜΟΙΒΗ  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την οριστική παραλαβή των 

παραδοτέων του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή, με την προσκόμιση των παρακάτω 

δικαιολογητικών:  

 Πρωτότυπο Τιμολόγιο του  Αναδόχου, 

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία έκδοσης του ανωτέρω 

τιμολογίου. 

 Πιστοποιητικό/α ασφαλιστικής ενημερότητας όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 

προσωπικό του. Το πιστοποιητικό/α ή η βεβαίωση/εις πρέπει να έχει/ουν εκδοθεί το 

πολύ ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία έκδοσης του ανωτέρω τιμολογίου. 

 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλετε τμηματικά  ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών 

και παραδοτέων και όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

(€) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Π1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, 

συνεχής υποστήριξη και 

ενημέρωση της ιστοσελίδας 

του έργου SMecoMP 

 

Π1.1 και Π1.2 

 

Το ποσό που ορίζεται στην 

προσφορά του Αναδόχου 

 

Με την παραλαβή των 

αντίστοιχων παραδοτέων 

 

Π1.3 και Π1.4 

Το ποσό που ορίζεται στην 

προσφορά του Αναδόχου 

 

Στη λήξη του έργου SMecoMP.  

 

Π2. Επικοινωνία, προβολή και 

προώθηση του έργου σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης   

 

Π2.1 & Π2.2 

Το ποσό που ορίζεται στην 

προσφορά του Αναδόχου 

Με την παραλαβή των 

αντίστοιχων παραδοτέων 

 

Π2.3 και Π2.4 

 

 

Το ποσό που ορίζεται στην 

προσφορά του Αναδόχου 

 

Στη λήξη του έργου SMecoMP.  

Π3. Διοργάνωση ενός μονοήμερου πληροφοριακού 

σεμιναρίου πενήντα (50) ατόμων, στη Θεσσαλονίκη. 

Το ποσό που ορίζεται στην 

προσφορά του Αναδόχου 

Με την παραλαβή του 

αντίστοιχου παραδοτέου 

Π4. Διοργάνωσης ενός μονοήμερου συνεδρίου, 30 

ατόμων, στην Αθήνα σε συνεργασία με τον 

επικεφαλής εταίρο  (Lead Partner) της κοινοπραξίας. 

Το ποσό που ορίζεται στην 

προσφορά του Αναδόχου 

Με την παραλαβή του 

αντίστοιχου παραδοτέου 

 

 



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 02/2018/ΣΒΒΕ  με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προώθησης των 
Δραστηριοτήτων και Αποτελεσμάτων» στα πλαίσια του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost 
SMEs Competitiveness: SMecoMP” του προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 
2014-2020’ 
 

Σελίδα 18 από 28 
Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries  

 

Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί 

μέχρι και την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου SMecoMP, δηλαδή μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης που είναι 30/11/2019, με δυνατότητα παράτασης της 

χρονικής διάρκειας της σύμβασης πέραν της 30/11/2019, σε περίπτωση παράτασης του 

χρόνου υλοποίησης του έργου SMecoMP χωρίς επέκταση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου της. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο ΣΒΒΕ, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίζει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή της διαδικασίας 

β. να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της πρόσκλησης  

Στην περίπτωση αυτή οι Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται από 

οποιαδήποτε αξίωση έναντι του ΣΒΒΕ από το λόγο της ματαίωσης. Η Διοικητική 

Επιτροπή του ΣΒΒΕ θα γνωστοποιήσει στους Προσφέροντες, που τυχόν θα υποβάλουν 

σχετική αίτηση, τους ακριβείς λόγους της ματαίωσης. 

2. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, σύμφωνα με την 

κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και 

αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΒΒΕ  

Αθανάσιος Σαββάκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τίτλος Έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προώθησης των Δραστηριοτήτων και 

Αποτελεσμάτων» στα πλαίσια του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation 

Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP” (MIS number: 5019198) του 

προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 

2014-2020’ 

 

Π1. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα εξής:  

 Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, συνεχούς υποστήριξης και ενημέρωσης της ιστοσελίδας 

του έργου SMecoMP 

 Υπηρεσίες επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του έργου σε μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης  (facebook, twitter, linkedin) 

 Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ενός μονοήμερου πληροφοριακού σεμιναρίου 

(Information workshop), πενήντα ατόμων στη Θεσσαλονίκη 

 Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ενός μονοήμερου συνεδρίου στην Αθήνα σε συνεργασία 

με τον επικεφαλής εταίρο  (Lead Partner) της κοινοπραξίας. 

 

Π1.2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “A 

knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: 

SMecoMP”, (MIS number: 5019198), το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς 

Πόρους, στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος "Βαλκανικής Μεσογείου" της 

Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020). 

 

Π1.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα εξής:  

 Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, συνεχούς υποστήριξης και ενημέρωσης της ιστοσελίδας 

του έργου SMecoMP 
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 Υπηρεσίες επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του έργου σε μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης  (facebook, twitter, linkedin) 

 Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ενός μονοήμερου πληροφοριακού σεμιναρίου 

(Information workshop), πενήντα ατόμων στη Θεσσαλονίκη 

 Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ενός μονοήμερου συνεδρίου στην Αθήνα σε συνεργασία 

με τον επικεφαλής εταίρο  (Lead Partner) της κοινοπραξίας. 

 

Τόσο η ιστοσελίδα όσο και οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να είναι στα ελληνικά 

και στα αγγλικά.   

 

Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών και των λειτουργιών των 

προς προμήθεια υπηρεσιών. 

 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει υποχρεωτικά να προτείνουν τεχνικές 

λύσεις που πληρούν κατ΄ ελάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές, ενώ παράλληλα, έχουν και 

τη δυνατότητα να προτείνουν τεχνικές λύσεις που πληρούν ανώτερες προδιαγραφές από αυτές 

που αναφέρονται στη συνέχεια. Προσφορές που δεν πληρούν, ούτε υπερκαλύπτουν, όλες τις 

προδιαγραφές που παρατίθενται στη συνέχεια, θα απορρίπτονται .  

 

Π1.4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Π1.4.Α. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, συνεχή υποστήριξη και ενημέρωση της ιστοσελίδας του έργου 

SMecoMP 

Π1.4.Α.i ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, ο ανάδοχος θα αναλάβει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

ιστοσελίδας που αφορά το έργο SMecoMP, με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τις 

ενδιαφερόμενες μΜΕ, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και γενικότερα όλους όσους είναι οι 

τελικοί αποδέκτες των δραστηριοτήτων του έργου SMecoMP. Στην ιστοσελίδα αυτή η 

κοινοπραξία του έργου θα προωθεί τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τους 

εταίρους με σκοπό δημοσιοποίηση τους και ευαισθητοποίηση των τελικών αποδεκτών.  

 

H ιστοσελίδα θα ενημερώνεται από τον ανάδοχο σε τακτά χρονικά διαστήματα με υλικό και με 

πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις, τις δραστηριότητες, τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα 
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του έργου SMecoMP, το οποίο θα παρέχει έτοιμο προς δημοσίευση η Αναθέτουσα Αρχή ή οι 

υπόλοιποι εταίροι της κοινοπραξίας  και το οποίο θα αφορά τα παραδοτέα του έργου (δελτία 

τύπου, e-newsletters, ηλεκτρονικές μπροσούρες, πληροφορίες (όπως πρόγραμμα εργασιών, 

ανάρτηση παρουσιάσεων και εισηγήσεων ομιλητών) για ημερίδες, συνέδρια, εργαστήρια (όπως 

eco-innovation entrepreneurship labs, pre-incubators), ερωτηματολόγια και αποτελέσματα των 

ερευνών (surveys), μελέτες, εκθέσεις (reports) καθώς και ότι άλλο θεωρηθεί απαραίτητο 

δημοσιοποίησης στην πορεία του έργου. Οι βασικές ενημερώσεις στον ιστότοπο θα πρέπει να 

είναι σαφώς χρονολογημένες.  

Επίσης στην ιστοσελίδα θα παρουσιάζονται όλες οι σχετικές με το έργο SMecoMP πληροφορίες 

(αντικείμενο έργου, κοινοπραξία, λογότυπα των εταίρων, σύνδεση με τις ιστοσελίδες των 

οργανισμών των εταίρων της κοινοπραξίας SMecoMP,  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα μέλη του δικτύου SMecoMP Knowledge Alliance, 

αφού θεωρούνται όχι μόνο αποδέκτες των υπηρεσιών του έργου SMecoMP αλλά και 

σπόνσορες και πολλαπλασιαστές των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου 

SMecoMP. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την ιστοσελίδα  και να αναρτά το σχετικό υλικό εντός 

δύο ημερών από τη στιγμή που λαμβάνει το υλικό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η ιστοσελίδα του έργου θα πρέπει να έχει υπερσυνδέσμους προς τις ιστοσελίδες όλων των 

εταίρων της κοινοπραξίας. 

H ιστοσελίδα του έργου θα είναι δίγλωσση (ελληνικά και αγγλικά). 

 

Π1.4.A.ii Τεχνικά χαρακτηριστικά ιστοσελίδας  

Η ιστοσελίδα που θα κατασκευαστεί, απαιτείται να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές:  

Δυνατότητα πλήρους υποστήριξης περιβάλλοντος πολυμέσων για παρουσίαση περιεχομένου σε 

ποικίλες μορφές (κείμενο, φωτογραφία, video, audio, word, excel, pdf, power point, βάσεις 

δεδομένων, κ.α.) με την κατάλληλη γραφιστική επεξεργασία, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 

παρουσίαση του υλικού.  

Απλό και φιλικό σύστημα διαχείρισης που να χαρακτηρίζεται από επεκτασιμότητα 

(expandability) και διαχειρισιμότητα (manageability), δηλαδή σύστημα διεπαφής (interface) στο 

οποίο ο χρήστης θα μπορεί με απλό τρόπο να  ανανεώνει το περιεχόμενο, κείμενα, 

φωτογραφίες, video κ.ο.κ 
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 Δημιουργία menu στα κεντρικά σημεία της σελίδας.  

 Δημιουργία Header και Footer.  

 Απεριόριστος αριθμός κύριων κατηγοριών και υποκατηγοριών.  

 Προβολή των νεότερων δελτίων τύπου.  

 Παρουσίαση των μελών της κοινοπραξίας και σύνδεση με τις ιστοσελίδες των αντίστοιχων 

φορέων.  

 Σελίδες με τις δραστηριότητες και τις ενέργειες των μελών της κοινοπραξίας στο πλαίσιο 

του έργου.  

 Δημιουργία ιστοσελίδας σε Ελληνικά και Αγγλικά και με δυνατότητα προσθήκης και άλλων 

γλωσσών.  

 Σελίδα με τα συνεργαζόμενα links (φορέων, εταίρων, κ.λπ.).  

 Διαχείριση δικαιωμάτων προσπέλασης: δυνατότητα διαφοροποίησης επιπέδου πρόσβασης 

του κάθε χρήστη στις πληροφορίες της ιστοσελίδας με τη χρήση κωδικών πρόσβασης 

(Username-Password).  

 Εύχρηστη εσωτερική μηχανή αναζήτησης ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να βρει εύκολα, με 

λέξεις κλειδιά, ό,τι τον ενδιαφέρει.  

 Ενότητα F.A.Q. για τους επισκέπτες η οποία θα είναι εύκολη στην χρήση.  

 Ειδική κατηγορία «Νέα» (News): Δυνατότητα εγγραφής και διαχείρισης νέων συμβάντων.  

 Δυνατότητα παροχής newsletter από την ιστοσελίδα ή με χρήση third part services  

 Σύνδεση με την SMecoMP training platform 

 Σύνδεση με τα social media  

 Σύνδεση με το Knowledge exchange platform 

 

Π1.4.Α.iii Εικαστικές προδιαγραφές της ιστοσελίδας  

Η ιστοσελίδα θα πρέπει να διαθέτει επίκαιρο σχεδιασμό (design) σύμφωνα με πρότυπα 

ιστοσελίδων επαγγελματικού χαρακτήρα. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να απεικονίζει το ρόλο και τη 

χρησιμότητα του έργου SMecoMP. Επιπλέον, ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας θα είναι σύγχρονος, 

με εξειδικευμένες δυνατότητες, ώστε να δίνεται έμφαση στο περιεχόμενο. Η ιστοσελίδα θα 
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περιέχει κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό που αφορούν το έργο SMecoMP. Επίσης, η 

ιστοσελίδα θα κάνει χρήση πολλαπλών μενού και υπομενού για την εμφάνιση της 

πληροφορίας. 

Αρχικά, ο Ανάδοχος θα λάβει σε ψηφιακή μορφή τα λογότυπα και τα πάσης φύσεως 

ενημερωτικά κείμενα (παρουσίαση του έργου, βασικά παραδοτέα, χρονοδιάγραμμα κ.λπ.) που 

αφορούν το έργο και των λοιπών άμεσα συσχετιζόμενων με το έργο μελών της κοινοπραξίας. 

Κατόπιν, και σε συνδυασμό με τις εικαστικές και λειτουργικές υποδείξεις του φορέα, θα προβεί 

στη δημιουργία τριών, τουλάχιστον, δοκιμαστικών εικαστικών templates προκειμένου για την 

επιλογή του ενδεδειγμένου. Στη συνέχεια, με βάση την επιλεγμένη λύση ο ανάδοχος θα 

προχωρήσει στον αναλυτικό σχεδιασμό της ιστοσελίδας (πλήρες graphic user interface) με 

ανάπτυξη του Look & Feel για κάθε μενού, σελίδα ή φόρμα στοιχείων.  

H ιστοσελίδα θα είναι responsive, θα προσαρμόζεται, δηλαδή, σε tablets και κινητά τηλέφωνα. 

Το σύστημα χρωμάτων Pantone ή CMYK ή RGB ή Hex θα χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό της 

ιστοσελίδας.  

 

Π1.4.A.iv Τεχνικές προδιαγραφές ανάπτυξης και διαχείρισης της ιστοσελίδας  

Προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή διαχείριση της ιστοσελίδας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

παρέχει τα παρακάτω:  

 Διαχειριστική πλατφόρμα τελευταίας γενιάς σε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου 

(CMS) ελεύθερου – ανοιχτού λογισμικού η οποία θα διαθέτει ευκολία χειρισμού και θα 

παρέχει τις κάτωθι δυνατότητες:  

 Δυνατότητα μορφοποίησης κειμένου – bold, italics, παράγραφοι, κ.λπ.  

 Δυνατότητα επισκόπησης πριν τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου στη διαχειριστική 

πλατφόρμα (CMS).  

 Χρονοπρογραμματισμός για την εμφάνιση ή απόσυρση περιεχομένου από την 

ιστοσελίδα.  

 Επαναχρησιμοποίηση του ιδίου περιεχομένου σε διαφορετικά σημεία χωρίς την ανάγκη 

αντιγραφής του.  

 Διατήρηση όλων των εκδόσεων του περιεχομένου και επισκόπηση της ιστορικότητάς 

τους (content version control).  
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 Καθορισμός & διαχείριση ρόλων των χρηστών για τη διαχείριση όλου του κύκλου ζωής 

του περιεχομένου, καθώς και δικαιωμάτων πρόσβασης, τροποποίησης, καταχώρησης, 

έγκρισης κ.λπ. του περιεχομένου.  

 Λίστα ιστορικότητας πρόσβασης στο περιεχόμενο και στις λειτουργίες για κάθε χρήστη.  

 Παρακολούθηση του περιεχομένου που καταχωρείται ανά κατηγορία και ανά χρήστη  

 

Παρατήρηση:  

O Κώδικας ανάπτυξης και υλοποίησης καθώς και οι εφαρμογές διαχείρισης και υποστήριξης της 

ιστοσελίδας, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δεσμεύουν την αναθέτουσα αρχή ως προς την 

απαίτηση ύπαρξης αδειών χρήσης. Όποιες άλλες άδειες χρήσης για στοιχεία διαχείρισης της 

ιστοσελίδας πρέπει να παρασχεθούν από τον Ανάδοχο. 

 

Π1.4.A.v Φιλοξενία (hosting) της ιστοσελίδας  

Η Αναθέτουσα αρχή, θα παρέχει δωρεάν στον Ανάδοχο υπηρεσίες φιλοξενίας της Ιστοσελίδας 

καθώς και απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω FTP λογαριασμού, για όλη τη διάρκεια υλοποίησης 

του έργου καθώς και για μια πενταετία μετά την ημερομηνία λήξης του έργου. Οι υπηρεσίες 

φιλοξενίας θα περιλαμβάνουν επίσης τον απαραίτητο αριθμό email λογαριασμών. Η 

Αναθέτουσα αρχή θα παρέχει δυνατότητα παραγωγής αναφορών και στατιστικών δεδομένων 

με βάση πολλαπλά κριτήρια (κυρίως στατιστικά στοιχεία για το υλικό και την επισκεψιμότητα 

ανά θεματική ενότητα, σελίδα κλπ.). 

Οι τεχνικές προδιαγραφές φιλοξενίας της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι ακόλουθες: 

Τεχνολογίες: 
PHP (έκδοση 7.0.32) 
Apache 2.x 
Fast CGI 
 
Βαση Δεδομένων: 
MySQL (έκδοση v10.1.31) 
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Π1.4.A.vi Τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας  

Η τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας αποτελεί μέρος του έργου και βαρύνει τον Ανάδοχο. Για 

την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τα παρακάτω:  

 Διαθεσιμότητα στελεχών του που θα αναλάβουν αφενός την τεχνική υποστήριξη της 

ιστοσελίδας και αφετέρου την επικοινωνία με τους διαχειριστές (Υπεύθυνος 

Πληροφορικής του ΣΒΒΕ) της ιστοσελίδας, για πέντε (5) χρόνια.  

 Δυνατότητα εγκατάστασης νέων δυνατοτήτων στην ιστοσελίδα (π.χ. οπτικοακουστικές 

δυνατότητες, σύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε αληθινό χρόνο κ.ά.).  

Επιπλέον, στις προσφορές που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, θα πρέπει να 

αναφέρεται σαφώς ο τρόπος λήψης των αντιγράφων ασφαλείας και των διαδικασιών 

αποκατάστασης σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ιστοσελίδας ή/και απώλειας δεδομένων.  

 

Π1.4.A.vii Διαχείριση και ενημέρωση της ιστοσελίδας  

Η διαχείριση της ιστοσελίδας αποτελεί μέρος του έργου και βαρύνει, αποκλειστικά τον 

Ανάδοχο. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα ενημερώνει την ιστοσελίδα του έργου SMecoMP όποτε 

χρειαστεί με τις πληροφορίες και το υλικό που θα του παρέχεται έτοιμο από την αναθέτουσα 

αρχή (ΣΒΒΕ). 

 

Π1.4.B Δημιουργία Λογαριασμών σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  

Π1.4.B.i Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λογαριασμών Κοινωνικής Δικτύωσης 

Με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών/ερευνητικών 

φορέων, επαγγελματιών και φοιτητών, που συμπεριλαμβάνονται στο δίκτυο (Knowledge 

alliance Network) στο οποίο απευθύνεται το έργο SMecoMP έχουν επαγγελματικούς 

λογαριασμούς σε Facebook, twitter και Linkedin, η μεθοδολογία προώθησης των 

δραστηριοτήτων του έργου θα εστιάσει σε αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Οι τρεις (3) λογαριασμοί και θα κινούνται στο ίδιο πλαίσιο με τον ιστότοπο: θα ακολουθούν την 

ίδια οπτική ταυτότητα και τους ίδιους κώδικες επικοινωνίας του έργου SMecoMP και του 

προγράμματος που παρέχει τη χρηματοδότηση, Transnational Cooperation Programme 

Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’, προβάλλοντας τα βασικά μηνύματα του 

έργου, το λογότυπο του έργου, του προγράμματος και όλων των φορέων της κοινοπραξίας 
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καθώς και πλούσιο περιεχόμενο που θα ενημερώνεται τακτικά από τον Ανάδοχο με κείμενα και 

φωτογραφικό υλικό που θα του παρέχει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο ανάδοχος που θα είναι και διαχειριστής των λογαριασμών θα αναλάβει να προσθέτει 

συστηματικά νέο υλικό όπως ενημέρωση για τις εκδηλώσεις, εργαστήρια, ημερίδες και 

συνέδρια, εργαστήρια οικολογικής καινοτομίας (eco-innovation laboratories), προ-θερμοκοιτίδα 

(pre-incubators) νέων επιχειρηματιών που διοργανώνονται στο πλαίσιο του έργου SMecoMP, 

πληροφορίες/ενημέρωση σε σχέση με άλλες δραστηριότητες που οργανώνονται στο πλαίσιο 

του έργου, φωτογραφίες, βίντεο και κάθε είδος σημαντικού ή ενδιαφέροντος σχετικού υλικού 

που θα του παρέχει η αναθέτουσα αρχή. Αυτοί οι δύο (2) λογαριασμοί θα είναι 

διασυνδεδεμένοι. Θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή διαγωνισμών για την προσέλκυση του 

κοινού, καθώς και ως πρόσκληση για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων.  

 

Π1.4.Β.ii Υποστήριξη σελίδας Facebook του έργου SMecoMP 

Θα γίνεται συνεχής υποστήριξη της υπάρχουσας σελίδας (Page) του έργου SMecoMP στο 

Facebook . 

Το περιεχόμενο της σελίδας (αναρτήσεις, δημοσιεύσεις) θα ενημερώνεται  με θέματα τα οποία 

θα αφορούν όλες τις εξελίξεις, τα παραδοτέα, τις δραστηριότητες (ημερίδες, workshops, 

συνέδρια, laboratories κλπ) τα οποία διοργανώνει ο ΣΒΒΕ και οι υπόλοιποι εταίροι της 

κοινοπραξίας SMecoMP καθ’ υπόδειξη του ΣΒΒΕ. Οι αναρτήσεις θα γίνονται από τον ανάδοχο  

με κείμενα και φωτογραφικό υλικό που θα του παρέχει η αναθέτουσα αρχή. 

 

Π1.4.Βiii Δημιουργία λογαριασμού στο Twitter και LinkedIn για το έργο SMecoMP 

Δημιουργία λογαριασμού στο twitter και σχεδιασμός του προφίλ του λογαριασμού του έργου 

SMecοMP στο LinkendIn. 

Καταχώρηση και ανάρτηση σε τακτά χρονικά διαστήματα θεμάτων, ειδήσεων, νέων  στο σχετικό 

λογαριασμό twitter με σκοπό την δημοσιοποίηση, προώθηση ενεργειών και δραστηριοτήτων 

του έργου, όπως ημερίδες, workshop, laboratories, ερευνών με χρήση ερωτηματολογίων και  

γενικά ότι χρειάζεται για την υλοποίηση του έργου. Οι αναρτήσεις θα γίνονται από τον ανάδοχο  

με κείμενα και φωτογραφικό υλικό που θα του παρέχει η αναθέτουσα αρχή. 
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Π1.4.Γ Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ενός μονοήμερου πληροφοριακού σεμιναρίου 

(Information workshop), πενήντα (50) ατόμων, στη Θεσσαλονίκη.  

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

 η ενοικίαση κατάλληλης αίθουσας σε ξενοδοχείο (τεσσάρων ή πέντε αστέρων) ή 

άλλο κατάλληλο χώρο (όπως αίθουσα επιμελητηρίου, πανεπιστημιακού ιδρύματος 

κλπ), καθώς και του σχετικού εξοπλισμού (προβολικό, υπολογιστής, μικρόφωνα 

κλπ). Ο Ανάδοχος θα συμβουλευτεί και θα πάρει τη σύμφωνη γνώμη της 

Αναθέτουσας Αρχής για την επιλογή του ξενοδοχείου. Η αίθουσα θα πρέπει να έχει 

κατάλληλη διαμόρφωση και να περιλαμβάνει: 

o πάνελ για όλους τους προσκεκλημένους ομιλητές με μικροφωνική 

εγκατάσταση,  

o βήμα με μικρόφωνο και οθόνη υπολογιστή για τον εκάστοτε ομιλητή, 

o Δυνατότητα διάταξης της αίθουσας με θεατρική ή σχολική δομή ή διάταξη 

σε ροτόντες κλπ. για τους συμμετέχοντες ανάλογα με την επιλογή της 

Αναθέτουσας Αρχής 

o Ασύρματα μικρόφωνα (τουλάχιστον δύο) για ερωτήσεις από τους 

συμμετέχοντες. 

o Οθόνη και προβολικό για τις παρουσιάσεις των ομιλητών 

o Τραπέζι για γραμματεία έξω από την αίθουσα 

 υπηρεσίες τροφοδοσίας (catering) για ένα τουλάχιστον διάλειμμα καφέ και ένα 

γεύμα για 50 άτομα. Ο Ανάδοχος θα πάρει την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής για 

το μενού. 

 Σχεδιασμός (χρησιμοποιώντας τα ίδια σχεδιαστικά και γραφιστικά μοτίβα που 

έχουν χρησιμοποιηθεί και για την ιστοσελίδα για λόγους branding και 

αναγνωσιμότητας του έργου SMecoMP) και εκτύπωση 10 διαφημιστικών poster, 2 

Banner, 50 ονομαστικών  ετικετών (name labels) και 50 φακέλων για τους 

συμμετέχοντες στους οποίους θα συμπεριληφθεί το υλικό του σεμιναρίου. Κάθε 

φάκελος θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει το πρόγραμμα εργασιών του 

σεμιναρίου, ένα σημειωματάριο, στυλό και τις παρουσιάσεις των ομιλητών είτε 

εκτυπωμένες είτε σε ηλεκτρονική μορφή 

 Κάλυψη των εξόδων μεταφοράς και διαμονής για δύο ομιλητές, τους οποίους θα 

υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή 

 Δύο στελέχη για γραμματεία κατά την υλοποίηση του σεμιναρίου 
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Π1.4.Δ Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ενός μονοήμερου συνεδρίου, 30 ατόμων, στην 

Αθήνα σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο  (Lead Partner) της κοινοπραξίας.  

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών αυτών θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

 η ενοικίαση κατάλληλης αίθουσας σε ξενοδοχείο (τεσσάρων ή πέντε αστέρων) ή 

άλλο κατάλληλο χώρο (όπως αίθουσα επιμελητηρίου, πανεπιστημιακού ιδρύματος 

κλπ), καθώς και του σχετικού εξοπλισμού (προβολικό, υπολογιστής, μικρόφωνα 

κλπ). Ο Ανάδοχος θα συμβουλευτεί και θα πάρει τη σύμφωνη γνώμη της 

Αναθέτουσας Αρχής για την επιλογή του ξενοδοχείου. Η αίθουσα θα πρέπει να έχει 

κατάλληλη διαμόρφωση και να περιλαμβάνει: 

o πάνελ για όλους τους προσκεκλημένους ομιλητές με μικροφωνική 

εγκατάσταση,  

o βήμα με μικρόφωνο και οθόνη υπολογιστή για τον εκάστοτε ομιλητή, 

o Δυνατότητα διάταξης της αίθουσας με θεατρική ή σχολική δομή ή διάταξη 

σε ροτόντες κλπ. για τους συμμετέχοντες ανάλογα με την επιλογή της 

Αναθέτουσας Αρχής 

o Ασύρματα μικρόφωνα (τουλάχιστον δύο) για ερωτήσεις από τους 

συμμετέχοντες. 

o Οθόνη και προβολικό για τις παρουσιάσεις των ομιλητών 

o Τραπέζι για γραμματεία έξω από την αίθουσα 

 υπηρεσίες τροφοδοσίας (catering) για ένα τουλάχιστον διάλειμμα καφέ και γεύμα 

για 30 άτομα. Ο Ανάδοχος θα πάρει την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής για το 

μενού. 

 Σχεδιασμός (χρησιμοποιώντας τα ίδια σχεδιαστικά και γραφιστικά μοτίβα που 

έχουν χρησιμοποιηθεί και για την ιστοσελίδα για λόγους branding και 

αναγνωσιμότητας του έργου SMecoMP) εκτύπωση 10 διαφημιστικών poster, 2 

Banner, 30 ονομαστικών  ετικετών (name labels), 30 φακέλων για τους 

συμμετέχοντες στους οποίους θα συμπεριληφθεί το υλικό του σεμιναρίου. Κάθε 

φάκελος θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει το πρόγραμμα εργασιών του 

σεμιναρίου, ένα σημειωματάριο, στυλό και τις παρουσιάσεις των ομιλητών είτε 

εκτυπωμένες είτε σε ηλεκτρονική μορφή 

 Δύο στελέχη για γραμματεία κατά την υλοποίηση του σεμιναρίου 

 


