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Θεσσαλονίκη, 05.05.2020 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ (FACILITATOR) ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ» 

(WetMainAreas) 

 

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, στο 

πλαίσιο του έργου «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της προστασίας των 

υγροτόπων» (Improving the conservation effectiveness of wetlands – WetMainAreas), 

που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Βαλκάνια - Μεσόγειος 

2014-2020 και υλοποιείται σύμφωνα με: 

1. Τη σύμβαση επιχορήγησης (Subsidy Contract) № BMP1/21/2342/2017, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. το από 29.08.2017 συμφωνητικό συνεργασίας με τη Σχολή Οικολογίας και 

Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Πανεπιστημίου Δασών της Βουλγαρίας, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. το από 04.05.2020 εσωτερικό σημείωμα, 

ενδιαφέρεται για την επιλογή αναδόχου για να υποστηρίξει ως διαμεσολαβητής 

(facilitator) την διοργάνωση της τηλεδιάσκεψης με τίτλο "Balkan-Mediteranean Wetland 

Living Lab" στις 12 Μαΐου 2020 και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της. Η 

τηλεδιάσκεψη οργανώνεται εναλλακτικά αντί της προβλεπόμενης συνάντησης Living Lab 

στο ΕΚΒΥ με προσκεκλημένους εκπροσώπους αρμόδιων υπηρεσιών για την προστασία 

και διατήρηση των υγροτόπων από Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Ελλάδα, 

Κύπρο και άλλους φορείς και πρωτοβουλίες που δρουν σε Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό 

Επίπεδο. Ο διαμεσολαβητής θα αναλάβει το συντονισμό της τηλεδιάσκεψης, την 

διάδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και την εμπλοκή τους στις συζητήσεις, την 

επιλογή, εγκατάσταση και χρήση σχετικού λογισμικού ώστε να είναι εφικτή και η 

συζήτηση με επιλεγμένα panel ομιλητών, και τέλος την ηχογράφηση της τηλεδιάσκεψης. 

Περαιτέρω, θα υποστηρίξει την αξιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων της. 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα υποστηρίξουν το παραδοτέο του WetMainAreas D.52.2. 

Living Lab organization και συγκεκριμένα αναφέρονται ως «External Expertise & Services. 

Facilitator for assisting the Living Lab Webinar (installation and use of webinar software, 

interaction with invited users)». Οι υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού 
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Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 79951000-5. Η ανάθεση της σύμβασης τελεί υπό 

την έγκριση των κύριων στοιχείων της εκ μέρους της Αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής. 

 

Οι ειδικές απαιτήσεις και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά περιγράφονται στο 

Παράρτημα. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 15 ημέρες. Με αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι 

το 50% αυτής. Σε κάθε περίπτωση, η σύμβαση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός της 

περιόδου επιλεξιμότητας του έργου WetMainAreas, συμπεριλαμβανόμενης τυχόν 

παράτασης αυτού. 

 

Η αξία των υπηρεσιών ανέρχεται σε 4.644,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την ολοκλήρωση και παραλαβή των 

υπηρεσιών. 

Προσφορές δικαιούνται να υποβάλουν: 

α) φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή στην 

Ελβετία, 

β) νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της ΕΕ, του 

ΕΟΧ ή της Ελβετίας και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του 

ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών, 

γ) ενώσεις των ως άνω φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά. 

Σε περίπτωση που προσφέρων είναι ένωση περισσότερων οικονομικών φορέων με την 

υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Αποκλείεται από τη διαδικασία όποιος εμπίπτει στους ακόλουθους λόγους 

αποκλεισμού: 

1) εάν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα των περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016. 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών η υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι 

η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση. 

2) εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε ότι αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στη χώρα εγκατάστασής του (εάν είναι διαφορετική από την Ελλάδα). Η εκπλήρωση 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση 

του προσφέροντος σύμφωνα με το Ν. 4387/2016 για τον ΕΦΚΑ. 

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των 

κάτωθι κριτηρίων: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  80% 

Κ2 

Βαθμολογία της οικονομικής προσφορά (ΣΟΠ) 

υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

ΣΟΠ=Χαμηλότερη προσφερθείσα τιμή / 

Προσφερθείσα τιμή προσφέροντα*100  

20% 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                                           

100% 

 

Η βαθμολογία θα κυμαίνεται μεταξύ 100 (ελάχιστο) και 150 (μέγιστο) για κάθε κριτήριο. 

Η προσφορά θα υποβληθεί σε ψηφιακή μορφή. 

Ο φάκελος προσφοράς θα αποτελείται από την τεχνική προσφορά (τεχνική έκθεση) και 

την οικονομική προσφορά. Οι προσφορές θα υπογράφονται ψηφιακά ή θα 

συνοδεύονται από ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση περί της δέσμευσης του οικονομικού 

φορέα για το περιεχόμενό τους (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-

kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses). 

Η οικονομική προσφορά θα περιέχει το προσφερόμενο τίμημα σε ευρώ (ποσό χωρίς 

ΦΠΑ, ΦΠΑ που αναλογεί, σύνολο με ΦΠΑ). Προσφορές άνω του προϋπολογισμού της 

σύμβασης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση ισχύος της προσφοράς, οι 

προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την 

παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 6 μήνες από την υποβολή 

τους. 

Ο οικονομικός φορέας μαζί με την Τεχνική και Οικονομική θα υποβάλει και τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 

 

1) Δικαιολογητικά σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, για τα νομικά πρόσωπα. 

2) Υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της Παρ. 1 του 

Άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του 

νομίμου εκπροσώπου. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Η έκδοση υπεύθυνης δήλωσης γίνεται ηλεκτρονικά 

(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-

exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses). 

3) Φορολογική ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή έγγραφο 

δεσμευτικού διακανονισμού οφειλών, σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υποβολής της, 

σε ψηφιακή μορφή. 

4) Ασφαλιστική ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου), για όλους τους 

εργαζόμενους και εργοδότες της επιχείρησης ή έγγραφο δεσμευτικού διακανονισμού 

οφειλών, σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υποβολής της, σε ψηφιακή μορφή. 

 

Οι προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση για τους λόγους και με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο 127 του Ν. 4412/2016. 

 

Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 

11.05.2020 και ώρα 10:00. 

 

Τόπος υποβολής των προσφορών: Έδρα αναθέτουσας αρχής 

14ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη 

 

Πρόσωπο επικοινωνίας / πληροφορίες: 

Φυτώκα Ελένη (τηλ.: 2310 473320, εσωτ. 221, φαξ: 2310 471795, e-mail: 

helenf@ekby.gr) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου αποτελεί η οργανωτική, τεχνική και 

επικοινωνιακή υποστήριξη της τηλεδιάσκεψης με τίτλο "Balkan-Mediteranean Wetland 

Living Lab" καθώς και η διατύπωση εισηγήσεων για την αξιοποίηση και διάχυση των 

αποτελεσμάτων της. 

Η τηλεδιάσκεψη οργανώνεται εναλλακτικά αντί της προβλεπόμενης συνάντησης Living 

Lab στο ΕΚΒΥ με προσκεκλημένους εκπροσώπους αρμόδιων υπηρεσιών για την 

προστασία και διατήρηση των υγροτόπων από Αβλανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, 

Ελλάδα, Κύπρο και άλλους φορείς και πρωτοβουλίες που δρουν σε Μεσογειακό και 

Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Ο διαμεσολαβητής θα αναλάβει το συντονισμό της τηλεδιάσκεψης, 

την διάδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και την εμπλοκή τους στις συζητήσεις, την 

επιλογή, εγκατάσταση και χρήση σχετικού λογισμικού ώστε να είναι εφικτή και η 

συζήτηση με επιλεγμένα panel ομιλητών, και τέλος την ηχογράφηση της τηλεδιάσκεψης. 

Περαιτέρω, θα διατυπώσει γνώμες και προτάσεις για την αξιοποίηση και διάχυση των 

αποτελεσμάτων της. 

Με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα συντάξει έκθεση πεπραγμένων. 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί μετά την παραλαβή της έκθεσης πεπραγμένων 

από τα αρμόδια όργανα του ΕΚΒΥ. 


