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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
 Ο συνοπτικός διαγωνισµός, που θα διεξαχθεί υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16, 

αφορά την υλοποίηση της Πράξης για την πρόσκληση 089,6e: «∆ιοργάνωση 4ήµερου 

Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 2019-2021», µε Κωδικό Α/Α/ΟΠΣ : 

5030564, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία», προϋπολογισµού σαράντα 

χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) χωρίς το ΦΠΑ ή 49.600,00 € µε το ΦΠΑ 24%  για τα δύο (2) 

επόµενα έτη (2020-21). Σχετική η 1280/2019 Α.∆.Σ. 

 

Εισαγωγή - Αναλυτικά για το αντικείµενο των υπηρεσιών 

 Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού της ενίσχυσης οικολογικής 

συνείδησης και προώθησης περιβαλλοντικού εθελοντισµού, ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης προχωρά 

σε ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, που εντάσσεται στην 

εγκεκριµένη «Στρατηγική Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης». 

 Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα εθελοντισµού και 

προστασίας του περιβάλλοντος και η ενεργοποίησή τους για ανάληψη πρωτοβουλιών προς 

αυτή την κατεύθυνση και µέσω αυτών προωθείται: 

1. Η αύξηση του βαθµού ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά µε ζητήµατα που 

αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

2. Η δηµιουργία µόνιµου διαύλου επικοινωνίας µε πολίτες που ενδιαφέρονται να αναλάβουν 

εθελοντικές πρωτοβουλίες, µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών. 

3. Η ανάδειξη καλών εθελοντικών πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 

4. Η υποστήριξη και ανάδειξη εθελοντικών πρωτοβουλιών σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο, 

παράλληλα µε τα µέτρα πολιτικής και τις πρωτοβουλίες της πολιτείας. 

5. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που σχετίζονται µε την κοινωνική, προσωπική και επαγγελµατική 

ανάπτυξη των πολιτών. 

 Κύριος στόχος της δράσης είναι η διάχυση πληροφοριών αναφορικά µε τη βελτίωση 

του αστικού περιβάλλοντος µε παράλληλη διεύρυνση του βαθµού ευαισθητοποίησης των 

δηµοτών. 

 Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου υλοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες: 

 

 



 
 
 

 

1. Καµπάνιες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών µε στόχο την καλλιέργεια και 

περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης. 

2. Εκδηλώσεις (σεµινάρια, ενηµερώσεις, ηµερίδες, φεστιβάλ, κ.ά.) σε θέµατα εθελοντισµού, 

και περιβαλλοντικής προστασίας. 

 3. Σχεδιασµός εθελοντικών δράσεων για το περιβάλλον σε τοπικό επίπεδο. 

4. Προµήθεια προωθητικού υλικού για την «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ», όπως γραφιστικά, 

εκτυπώσεις, έντυπα, αφίσες, banners, φυλλάδια, προσκλήσεις, τηλεοπτικά/ραδιοφωνικά 

spots, κ.λπ.  

 Tο χρονικό διάστηµα υλοποίησης του έργου θα είναι από την υπογραφή της 

σύµβασης µέχρι την ολοκλήρωση του παραδοτέου, που θεωρείται η διοργάνωση δύο (2) 

Φεστιβάλ Ανακύκλωσης για τα έτη 2020 και 2021, για (4) τέσσερις ηµέρες εντός περιόδου της 

σχολικής χρονιάς (µέσα στο πρώτο πεντάµηνο εκάστου έτους).  

 Ακολουθούν αναλυτικά οι: 

   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για το 4ήµερο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ του ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Α)        TEXNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΟΥ 
 

STANDARD BOOTH 
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 

• Ο εκθετήριος χώρος, θα καλύπτει περίπου έκταση 700 τ.µ. µε εξοπλισµό (Standard Booth) και θα περιλαµβάνει τις 

εξής κατ΄ ελάχιστον παροχές: 

• Σκελετό αλουµινίου octanorm, χρώµατος ασηµί, µε κολώνες και οριζόντιες τραβέρσες και υλικό πλήρωσης από 

PVC χρώµατος µπέζ, ύψους 2,5 µ. και µήκους 1 µ. στις κλειστές πλευρές του stand.  

•  Μετώπη πλάτους 30 εκ. στις ανοιχτές πλευρές του κάθε stand, που αποτελείται από τραβέρσες αλουµινίου και 

υλικό πλήρωσης διάτρητο PVC, όπου θα αναγράφεται η επωνυµία του εκθέτη και ο αριθµός του stand σε 

επιφάνεια pvc. 

• Μοκέτα σε όλο το χώρο.  

•  5 spot των 100W (1 πεντάδα των 500W) ή 1 προβολέας led / 9 τ.µ. 

• 1 πρίζα 500W, 220Volt / 9 τ.µ. 

•  Tραπέζι 0,50Χ1,30Χ0,70 / 9 τ.µ.  

•  3 καθίσµατα / 9 τ.µ. 

•  Κοινόχρηστοι χώροι (διάδροµοι στεγασµένου χώρου). 

•  Καθαριότητα, φύλαξη.  

• Θα διαµορφωθούν περίπου 40 stand διαστάσεων 3 Χ 3 µ. ή πολλαπλάσια αυτού. 

 
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 

• Έως 12 Τέντες διαστάσεων 3Χ3 µ. 

•  Μοκέτα 

•  Επωνυµία 

•  Tραπέζι 0,50Χ1,30Χ0,70 / 9 τ.µ. 



 
 
 

•  3 καθίσµατα / 9 τ.µ. 

• 1 προβολέας led 

• 1 πρίζα 

 
Β)        ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 

• Τοποθέτηση  banners εισόδου του Περιπτέρου και 10 banners σήµανσης στις εισόδους  και περιµετρικά του 

χώρου της ∆ιοργάνωσης. 

• Προβολή της ∆ιοργάνωσης σε όλα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας  και σε συνεργαζόµενα ΜΜΕ (site, facebook, 

ραδιόφωνο κ.λπ.) και γενική υποστήριξη της προβολή της. 

• Παραχώρηση Αίθουσας Συνεδριακού Κέντρου χωρητικότητας τουλάχιστον 100 ατόµων κατά τη διάρκεια του 

φεστιβάλ, µε πλήρη οπτικοακουστικό εξοπλισµό (ηχητική εγκατάσταση, projector, οθόνη, laptop), µε σκοπό τη 

διοργάνωση ηµερίδων και coffee break για τις ανάγκες της διοργάνωσης. 

 
Γ)         TEXNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 

•  Παραγωγές – Εκτυπώσεις – Banners – Αφίσες – Flyers – Πρόγραµµα – Πρόσκληση-Banners Υπαίθρια 1Χ2 

εκτύπωση µουσαµάς τετραχρωµία 50 τεµάχια και τοποθέτηση  

•  Αφίσες 35 Χ 50, τετραχρωµία, χαρτί 115 gr, τεµάχια 2.000 και τοποθέτηση  

•  Αφίσες 50 X 70, τετραχρωµία, χαρτί 115 gr, τεµάχια 500 και τοποθέτηση  

•  Flyers Α5, 2 όψεων, τετραχρωµία, χαρτί γραφής 100 gr, τεµάχια 50.000 και διανοµή  

•  Πρόγραµµα 2πτυχο, Α4 ανάπτυγµα, χαρτί 135gr, τετραχρωµία, τεµάχια 5.000  

•  Πρόσκληση παραγωγή 500 τεµάχια και αποστολή σε λίστα πρωτοκόλλου για την κάθε ηµερίδα/εκδήλωση  

•  Εκτύπωση αναµνηστικών για τους επισκέπτες 1000 τεµάχια διάστασης Α5  

•  Banners διακόσµησης, 15 τεµάχια διάστασης 1Χ2 στους χώρους του Φεστιβάλ και του Συνεδριακού Κέντρου  

• Παραγωγή αφίσας στάσεων ∆ήµου Θεσσαλονίκης 80 τεµάχια, χαρτί διάστασης 1,10 µ.Χ1,60 µ.  

•  Banner 3Χ3 µ. για τοποθέτηση στο ∆ηµαρχείο Θεσσαλονίκης  

•  Κειµενογράφηση – Παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ  

•  Ραδιοφωνικό σποτ 30 δευτερολέπτων, 2 φωνές  

•  Υλικά για εργαστήρια χειροτεχνίας 

•  ∆ιαχείριση της σελίδας του  Ανακύκλωπα στο Facebook  

•  ∆ιαφήµιση στο Facebook της σελίδας του Ανακύκλωπα  

•  Γραµµατειακή Υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια Φεστιβάλ  

•  Αποστολές ∆ελτίων Τύπου  

 

Επιπλέον, δηµιουργικές εργασίες για όλα τα παραπάνω. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συµπληρώσει τους παρακάτω πίνακες 

συµµόρφωσης µε την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων. 

 

Τεχνικές απαιτήσεις  των πινάκων συµµόρφωσης 

Στη στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή υπάρχει «ΑΡΙΘΜΟΣ» σηµαίνει 

ότι η µη συµµόρφωση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε 

αποκλεισµό τον υποψήφιο Ανάδοχο.  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, 

εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος, 

που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή 

κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρµόδια 

Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.  

Επίσης καταγράφεται η σαφής παραποµπή σε Παράρτηµα της Τεχνικής Προσφοράς, το 

οποίο θα περιλαµβάνει αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών και του προς διάθεση 

εξοπλισµού, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των 

Πινάκων Συµµόρφωσης. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των 

Πινάκων Συµµόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.  

Η αρµόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόµενα από τους υποψηφίους Αναδόχους 

στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Στην περίπτωση που δεν έχει 

απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος, τότε η απάντηση των Πινάκων Συµµόρφωσης θεωρείται 

αρνητική. 



 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Ο προσφέρων να διαθέτει σύστηµα διαχείρισης της 
ποιότητας πιστοποιηµένο κατά ISO 9001:2015 

ΝΑΙ   

2 Παραδοτέο της πράξης θεωρείται η διοργάνωση δύο (2) 

Φεστιβάλ ανακύκλωσης για τα έτη 2020 έως 2021 και εντός 

περιόδου της σχολικής χρονιάς, µέσα στο πρώτο πεντάµηνο 

κάθε έτους, µε αντίστοιχη ετήσια καταβολή της 

αναλογούσας δαπάνης, σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση 

2 

  

3 Ελάχιστος µέσος γενικός ετήσιος  κύκλος εργασιών των 
τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, ίσο µε το 
διπλάσιο του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση έργου 

ΝΑΙ 
  

4 Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, συµµετοχή 
τουλάχιστον σε µια σύµβαση παροχής υπηρεσιών, 
παρόµοιου αντικειµένου µε τη δηµοπρατούµενη 

ΝΑΙ 
  

5 Να έχει εκτελέσει συναφή έργα κατά τα τρία (3) τελευταία 
έτη µε συνολικό προϋπολογισµό ίσο ή µεγαλύτερο από τον 
προϋπολογισµό του υπό ανάθεση έργου 

ΝΑΙ 
  

6 Να γίνει λεπτοµερής καταγραφή της οµάδας έργου του 
προσφέροντα, που διαθέτει το κατάλληλο τεχνικό και  
επιστηµονικό προσωπικό για την εκτέλεση και υποστήριξη 
της υπηρεσίας  

ΝΑΙ 

  

7 Σε περίπτωση που τα µέλη των οµάδων δεν είναι µόνιµα 

στελέχη του προσφέροντα, αλλά εξωτερικοί συνεργάτες, να 

υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις τους, ότι υπάρχει 

συµφωνία συνεργασίας για όλη τη διάρκεια της σύµβασης 

και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι του  διαγωνισµού, ενώ εάν 

είναι υπάλληλοι άλλων εταιριών να υποβάλλονται επιπλέον 

βεβαιώσεις των εταιριών αυτών ότι τελούν εν γνώσει της 

προαναφερόµενης συνεργασίας 

ΝΑΙ 

  

8 Εάν  ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε 

τρίτους την υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση έργου, 

τότε θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας και 

πλήρη περιγραφή του υπεργολάβου  

ΝΑΙ 

  

 

TEXNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ  

 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Ο εκθετήριος στεγασµένος χώρος, θα καλύπτει περίπου 

έκταση 700 τ.µ. µε εξοπλισµό (Standard Booth) και θα 

περιλαµβάνει τις παρακάτω κατ΄ ελάχιστον παροχές : 

 
ΝΑΙ 

  

2 Σκελετό αλουµινίου octanorm, χρώµατος ασηµί, µε 

κολώνες και οριζόντιες τραβέρσες και υλικό πλήρωσης 

από PVC χρώµατος µπεζ, ύψους 2,5 µ. και µήκους 1 µ. 

στις κλειστές πλευρές του stand  

 

ΝΑΙ 

  



 
 
 

3 

 

 

Μετώπη πλάτους 30 εκ. στις ανοιχτές πλευρές του κάθε 

stand, που αποτελείται από τραβέρσες αλουµινίου και 

υλικό πλήρωσης διάτρητο PVC, όπου θα αναγράφεται η 

επωνυµία του εκθέτη και ο αριθµός του stand σε 

επιφάνεια pvc 

ΝΑΙ 

  

4 Μοκέτα σε όλο το χώρο ΝΑΙ   

5 5 spot των 100W (1 πεντάδα των 500W) ή 1 προβολέας 

led / 9 τ.µ. 
ΝΑΙ 

  

6 1 πρίζα 500W, 220Volt / 9 τ.µ. ΝΑΙ   

7 Tραπέζι 0,50Χ1,30Χ0,70 / 9 τ.µ.  ΝΑΙ   

8 3 καθίσµατα / 9 τ.µ. ΝΑΙ   

9 Κοινόχρηστοι χώροι (διάδροµοι στεγασµένου χώρου) ΝΑΙ   

10  Καθαριότητα, φύλαξη ΝΑΙ   

11 Θα διαµορφωθούν περίπου 40 stand διαστάσεων 3 Χ 3 

µ. ή πολλαπλάσια αυτού. 
ΝΑΙ 

  

 

TEXNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ   
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Έως 12 Τέντες διαστάσεων 3Χ3 µ. ΝΑΙ   

2 Μοκέτα ΝΑΙ   

3 Επωνυµία ΝΑΙ   

4 Tραπέζι  0,50Χ1,30Χ0,70 / 9 τ.µ. ΝΑΙ   

5  3 καθίσµατα / 9 τ.µ. ΝΑΙ   

6 1 προβολέας led ΝΑΙ   

7 1 πρίζα ΝΑΙ   

 

 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Τοποθέτηση  banners εισόδου του Περιπτέρου και 
10 banners σήµανσης στις εισόδους  και 
περιµετρικά του χώρου της διοργάνωσης 
 

ΝΑΙ   

2 Προβολή της διοργάνωσης σε όλα τα Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας και σε συνεργαζόµενα ΜΜΕ 

ΝΑΙ   



 
 
 

(site, facebook, ραδιόφωνο κ.λπ.) και γενική 
υποστήριξη της προβολής της 
 

3 Παραχώρηση Αίθουσας (Συνεδριακού Χώρου) 
χωρητικότητας τουλάχιστον 100 ατόµων κατά τη 
διάρκεια του φεστιβάλ, µε πλήρη οπτικοακουστικό 
εξοπλισµό (ηχητική εγκατάσταση, projector, οθόνη, 
laptop), µε σκοπό τη διοργάνωση ηµερίδων, καθώς 
και coffee break για τις ανάγκες της διοργάνωσης 

ΝΑΙ   

 

ΤEXNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Παραγωγές – Εκτυπώσεις – Banners – Αφίσες – 

Flyers – Πρόγραµµα – Πρόσκληση  Banners 

Υπαίθρια 1Χ2 εκτύπωση µουσαµάς τετραχρωµία 

50 τεµάχια και τοποθέτηση  

ΝΑΙ   

2 Αφίσες 35 Χ 50, τετραχρωµία, χαρτί 115 gr, 

τεµάχια 2.000 και τοποθέτηση  

ΝΑΙ   

3 Αφίσες 50 X 70, τετραχρωµία, χαρτί 115 gr, 

τεµάχια 500 και τοποθέτηση  

ΝΑΙ   

4 Flyers Α5, 2 όψεων, τετραχρωµία, χαρτί γραφής 

100 gr, τεµάχια 50.000 και διανοµή 

ΝΑΙ   

5 Πρόγραµµα 2πτυχο, Α4 ανάπτυγµα, χαρτί 135gr, 

τετραχρωµία, τεµάχια  5.000 

ΝΑΙ   

6 Πρόσκληση παραγωγή 500 τεµάχια και αποστολή 

σε λίστα πρωτοκόλλου για την κάθε 

ηµερίδα/εκδήλωση 

ΝΑΙ   

7 Εκτύπωση αναµνηστικών για τους επισκέπτες 

1000 τεµάχια διάστασης Α5  

ΝΑΙ   

8 Banners διακόσµησης, 15 τεµάχια διάστασης 1Χ2 

στους χώρους του Φεστιβάλ και του Συνεδριακού 

Κέντρου  

ΝΑΙ   

9 Παραγωγή αφίσας στάσεων ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

80 τεµάχια, χαρτί διάστασης 1,10 µ.Χ1,60 µ.  

ΝΑΙ   

10 Banner  3Χ3 µ. για τοποθέτηση στο ∆ηµαρχείο 

Θεσσαλονίκης  

ΝΑΙ   

11 Κειµενογράφηση – Παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ  ΝΑΙ   

12 Ραδιοφωνικό σποτ  30 δευτερολέπτων, 2 φωνές  ΝΑΙ   

13 Υλικά για εργαστήρια χειροτεχνίας ΝΑΙ   

14 ∆ιαχείριση της σελίδας του  Ανακύκλωπα στο 

Facebook  

ΝΑΙ   

15 ∆ιαφήµιση στο Facebook της σελίδας του 

Ανακύκλωπα  

ΝΑΙ   

16 Γραµµατειακή Υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια 

Φεστιβάλ  

ΝΑΙ   



 
 
 

17  Αποστολές ∆ελτίων Τύπου  ΝΑΙ   

18  ∆ηµιουργικές εργασίες για όλα τα παραπάνω  ΝΑΙ   

 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
Α. Στελέχωση της Οµάδας Έργου του Αναδόχου. 
α. Συγκεντρωτικός Πίνακας καταγραφής στοιχείων των Μελών  της Οµάδας Έργου στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου, 

σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα:  

 

Α/Α Μέλους Οµάδας Έργου: 

• Ονοµατεπώνυµο Μέλους Οµάδας Έργου - Επίπεδο στελέχους (αφορά στις κατηγορίες Α - άνω των 15 ετών 

εµπειρία, Β-10 µε 15 έτη εµπειρία, Γ- 5 µε 10 έτη  εµπειρία, ∆-1 µε 5 έτη εµπειρία).  

• Θέση στο Έργο (αφορά στη θέση κάθε στελέχους στην οµάδα έργου π.χ. Υπεύθυνος Έργου, Επιστηµονικά 

υπεύθυνος, Οικονοµικά υπεύθυνος, εµπειρογνώµονας, Γραµµατειακή Υποστήριξη  κ.λπ.).  

• Σχέση εργασίας µε Ανάδοχο (Μόνιµο Στέλεχος Αποκλειστικής Απασχόλησης Αναδόχου / 

Υπεργολάβος/ Εξωτερικός Συνεργάτης). 

• Ύπαρξη δήλωσης αποδοχής συνεργασίας.  

• Συνολική απασχόληση σε ανθρωποµήνες στο Έργο. 

 

β. Υπεύθυνες δηλώσεις  των µελών της Οµάδας Έργου που δεν υπάγονται στο µόνιµο προσωπικό του Αναδόχου για τη 

συµφωνία µε τον προσφέροντα. Μέτοχοι ή εταίροι του Αναδόχου, που εµπλέκονται στο έργο, θεωρούνται ως µόνιµο 

προσωπικό. Η κάθε υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται στο αντίστοιχο βιογραφικό.  

 

γ.  Αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα των µελών της Οµάδας Έργου. 

 

Β. Σε περίπτωση κατά την οποία τα προτεινόµενα µέλη των οµάδων δεν είναι µόνιµα στελέχη του υποψηφίου Αναδόχου, 

αλλά εξωτερικοί συνεργάτες, η πρόταση θα συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις τους, ότι υπάρχει συµφωνία 

συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια της σύµβασης και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι του παρόντος 

διαγωνισµού, ενώ εάν είναι υπάλληλοι άλλων εταιριών υποβάλλονται επιπλέον βεβαιώσεις των εταιριών αυτών ότι 

τελούν εν γνώσει της προαναφερόµενης συνεργασίας. 

 

Γ. Ο προσφέρων  θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας πιστοποιηµένο κατά ISO 9001:2015. 

 

∆. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τµήµατος του υπό 

ανάθεση έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα, καθώς και τις σχετικές δηλώσεις 

συνεργασίας :  

 

Περιγραφή τµήµατος 
Έργου που προτίθεται ο 
υποψήφιος Ανάδοχος να 
αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυµία Υπεργολάβου ∆ήλωση Συνεργασίας  

 
 
 



 
 
 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 Κατά την υλοποίηση των προτεινόµενων δράσεων πρέπει να ακολουθούνται οι 

κανόνες που προβλέπονται από το σχετικό Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς 

και όλα τα προβλεπόµενα από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας (http://www.pepkm.gr – ∆ηµοσιότητα), προκειµένου  να  αναδεικνύεται η συµβολή 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα συγχρηµατοδοτούµενα Έργα και σύµφωνα µε τον Οδηγό για 

∆ικαιούχους του Προγράµµατος. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε κάθε παραγόµενο προϊόν, που 

αποτελεί και παραδοτέο της Πράξης, να ακολουθεί τους κανόνες δηµοσιότητας, που 

προβλέπονται για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα και να παίρνει τη σύµφωνη γνώµη αρχικά 

και πριν την αναπαραγωγή τους από τον Υπεύθυνο του Έργου, ο οποίος µε τη σειρά του 

λαµβάνει τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας ∆ιαχειριστικής Αρχής.  

 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ 
 

 Ως παραδοτέο της πράξης θεωρείται η διοργάνωση δύο (2) Φεστιβάλ Ανακύκλωσης 

για τα έτη 2020 έως 2021 και εντός περιόδου της σχολικής χρονιάς (κατά το πρώτο 5µηνο). 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω δράσεις: 

1. Συνεργασία µε οργανωµένο δίκτυο εθελοντών (Πρόσκοποι, ΧΑΝΘ, LET’S DO IT GREECE 

κ.λπ.). 

2. Συνεργασία µε φορείς (σχολεία, ιδρύµατα κλπ.) για τη διοργάνωση επιµορφωτικών 

σεµιναρίων, ενηµερωτικών διαλέξεων. 

3. Παραγωγή νέου πληροφοριακού υλικού για τις δράσεις ανακύκλωσης στο ∆ήµο. 

 

Η Αναπλ. Προϊσταµένη Τµήµατος 

Ανακύκλωσης 

 

ΖΑΦ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Ο Aναπλ. Προϊστάµενος ∆/νσης 

Ανακύκλωσης και ∆.Α.Α. 

 

ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 



 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

∆/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Πληρ. Ζ.Κανελλοπούλου 

 

Τηλ. 2310494551  

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ *  

Για τη «∆ιοργάνωση 4ήµερου Φεστιβάλ Ανακύκλωσης», που εντάσσεται στην εγκεκριµένη 

«Στρατηγική Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», για 

την πρόσκληση 089.6e - Α/Α/ΟΠΣ : 5030564 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική 

Μακεδονία» του Τµήµατος Ανακύκλωσης της ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης 

Αστικών Απορριµµάτων.  

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ανάθεση της διοργάνωσης δύο (2) Φεστιβάλ Ανακύκλωσης 

για τα έτη 2020 έως 2021 και εντός περιόδου της σχολικής χρονιάς, µε συνολικό πληθυσµό 

(200.000) στην περιοχή παρέµβασης. 

Η συµµετοχή θα αφορά το σύνολο των υπηρεσιών (σκέλη Α και Β του ενδ/κού πρ/σµού).  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΝ ∆ΑΠΑΝΗΣ/ΕΤΟΣ σε (€) 

Α)   Κάλυψη κόστους µίσθωσης χώρου (Στεγασµένος και 

Υπαίθριος Χώρος Περιπτέρου), για τη ∆ιοργάνωση 4ήµερου 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ της ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και 

∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 

µέσα το πρώτο πεντάµηνο εκάστου έτους, κατά τη διετία 2020-

2021. 

 

Β)   Επιπλέον παροχές της ∆ιοργάνωσης (υποστήριξη, προβολή, 

εκτυπώσεις, υλικά, δηµοσιότητα κ.λπ.)/ανά έτος διοργάνωσης 

8.000,00 

 

 

 

 

 

 

12.000,00 

∆ΑΠΑΝΗ / ΕΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ)  

24% ΦΠΑ / ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ / ΕΤΟΣ µε ΦΠΑ, σε € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΕΤΙΑ σε (€) ΜΕ ΦΠΑ 24% 

20.000,00 

4.800,00 

24.800,00 
49.600,00 

(* Οι προσφορές µπορούν να υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισµό για τις κατηγορίες 

Α και Β, χωρίς όµως το άθροισµά τους, µαζί µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α., να υπερβαίνει το 

Γενικό Σύνολο του Προϋπολογισµού).  

Η Αν. Προϊσταµένη Τµήµατος Ανακύκλωσης Ο Αν. Προϊστάµενος της ∆/νσης  

Ανακύκλωσης & ∆.Α.Α. 

 

Ζ. Κανελλοπούλου 

 

Ν. Χατζηιωάννου 



 
 
 

   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Πληρ. Ζ. Κανελλοπούλου 
Τηλ. 2310494551 

 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΌΡΟΙ 

 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή 
αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 
 

1. Να έχει ελάχιστο µέσο γενικό ετήσιο  κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων ίσο µε το διπλάσιο του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου. 
 

2.2.2.2. Να έχει εκτελέσει συναφή έργα κατά τα τρία (3) τελευταία έτη µε συνολικό προϋπολογισµό 
ίσο ή µεγαλύτερο από τον προϋπολογισµό του υπό ανάθεση Έργου. 
Για τον υπολογισµό της τριετίας, λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του/των 
έργου/ων. Σε περίπτωση έργων που έχουν υλοποιηθεί από Ένωση εταιρειών, λαµβάνεται 
υπόψη ο προϋπολογισµός του έργου που έχει υλοποιηθεί από τον προσφέροντα βάσει του 
ποσοστού (%) συµµετοχής του στην Ένωση και όχι ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου. 
 

3.3.3.3. Να διαθέτει οµάδα έργου µε τα εξής επαγγελµατικά προσόντα: 

• Πολιτικός µηχανικός µε  εµπειρία σε εκθεσιακές κατασκευές. 

• Ηλεκτρολόγος µηχανικός µε  εµπειρία σε εκθεσιακές κατασκευές. 

• Εργοδηγός µε  εµπειρία σε εκθεσιακές κατασκευές. 

• Λοιποί τεχνικοί  µε εµπειρία σε εκθεσιακές κατασκευές 
 
Στο ΤΕΥ∆ οι οικονοµικοί φορείς θα δηλώσουν  τα µέλη της  Οµάδας Έργου, ως εξής: 

• Ονοµατεπώνυµο Μέλους Οµάδας Έργου. 

• Επίπεδο στελέχους σύµφωνα µε τα ανωτέρω (αφορά στις κατηγορίες Α: άνω των 15 
ετών εµπειρία, Β: 10 µε 15 έτη εµπειρία, Γ: 5 µε 10 έτη  εµπειρία, ∆: 1 µε 5 έτη εµπειρία). 

• Θέση στο Έργο (αφορά τη θέση κάθε στελέχους στην οµάδα έργου π.χ. Υπεύθυνος 
Έργου, επιστηµονικά υπεύθυνος, οικονοµικά υπεύθυνος, εµπειρογνώµονας, Γραµµατειακή 
Υποστήριξη κ.λπ.).  

• Σχέση εργασίας µε Ανάδοχο (Μόνιµο Στέλεχος Αποκλειστικής Απασχόλησης 
Αναδόχου / Υπεργολάβος/ Εξωτερικός Συνεργάτης). 

• Ύπαρξη δήλωσης αποδοχής συνεργασίας.  

• Συνολική απασχόληση σε ανθρωποµήνες στο Έργο. 
 
4. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, τουλάχιστον σε µια σύµβαση παροχής υπηρεσιών 
παρόµοιου αντικειµένου µε τη δηµοπρατούµενη. 
 
 
 



 
 
 

 
 
5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 
υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση έργου τότε θα πρέπει να δηλώσει τα παρακάτω στο 
ΤΕΥ∆:  
 

Περιγραφή τµήµατος 
Έργου που προτίθεται ο 
υποψήφιος Ανάδοχος να 
αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυµία Υπεργολάβου ∆ήλωση Συνεργασίας  

 
6.  Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί σε δύο (2) ισόποσες δόσεις  των 20.000€ 
χωρίς ΦΠΑ, µετά το πέρας κάθε µίας από τις δύο ετήσιες εκδηλώσεις, σύµφωνα µε τους  
Όρους  της ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων. 
 
 
 

Η Αν. Προϊσταµένη   Τµήµατος Ο Αν. Προϊσταµένος ∆/νσης 
  

Ζ. Κανελλοπούλου Ν. Χατζηιωάννου 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 


