
 

  
 
 

                                                                                      Ορθή Επανάληψη 
 Ως προς την προσθήκη του σηµείου 
11 στα Έχοντας Υπ’ όψιν, την προσθήκη 

της φράσης «οι οποίοι …. 2008» στο 
παράρτηµα Α, σηµείο 1 «∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», την προσθήκη του 
σηµείου 1 στην παράγραφο 3.Α.1 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και τις ηµεροµηνίες 
υποβολής και αποσφράγισης προσφορών                                                                               
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 

  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 

87/Α/07.06.2010). 

2. To Π.∆. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238 Α΄), «Οργανισµός της Περιφέρειας 

Αττικής»  

3. Την µε υπ’ αρ. 44403 (Φ.Ε.Κ. 2494 Β’/ 4-11-2011) Απόφαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης τροποποίησης του οργανισµού 

εσωτερικής Υπηρεσίας της περιφέρειας Αττικής. 
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4. Την υπ’ αριθµ. 4683/09.02.1998 Υπουργική Απόφαση για τον «Κανονισµό 

Προσωπικού των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 

140/Β’/18.2.1998, αρθ.5 εδαφ.4) όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

40073 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. (ΦΕΚ 1352/ Β’/17-10-2001). 

5. Την Εγκύκλιο 6 (Α.Π. 2067/14-01-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονοµίας – 

Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης» (ΦΕΚ 

40/Α/15.03.2010). 

7. Τον Οργανισµό της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής Π.∆. 

135/27.12.2010 (ΦΕΚ 228Α), όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 44403 

Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/04.11.2011). 

8. Το Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου λογιστικού κλπ. » (ΦΕΚ 247/ 

Α’/27.11.1995) όπως αυτός συµπληρώθηκε από το Ν. 3871/2010 

«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη| (ΦΕΚ 141/Α’/17.08.2010), όπως 

τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291Β/11.08.10) Απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµικών σχετικά µε την αύξηση των χρηµατικών ποσών 

του αρθρ. 83 παρ.1 του νόµου 

9. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.3.07) Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των 

διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 

υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 

και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

10.  Το Π.∆ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών 

∆ηµοσίου» 

11. Το Π.∆. 261/1997 «∆ιαφάνεια στη διαφηµιστική προβολή του 

∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα από τα έντυπα και τα 

ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης» (ΦΕΚ Α΄ 186/23-09-1997) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

12. Την ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» Θεµατικού άξονα 

προτεραιότητας 4 «Πλήρης Ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου 

∆υναµικού σε µια Κοινωνία Ίσων ευκαιριών» ο οποίος συγχρηµατοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο  (ΕΚΤ)  
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13. Την υπ’αριθµ. 79/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε θέµα 

«Συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο πρόγραµµα «Τοπικές ∆ράσεις 

κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της κατηγορίας παρέµβασης 1: 

Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων 

πληθυσµού» 

14. Την υπ’αριθµ 10745/10342/11.04.2012 Απόφαση του Γεν. Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής περί νοµιµότητας της µε αρ. 79/2012 

Απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

15. Την υπ’αριθ. 2.14043/4.2023/8.6.2012 Απόφαση Ένταξης  της Γενικής 

Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων µε θέµα «Ένταξη της 

πράξης – Τοπικές ∆ράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στο 

∆ήµο Αθηναίων – στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού 2007-2013» 

16. Τον Οδηγό για ∆ικαιούχους για την παρακολούθηση και διαχείριση των 

Πράξεων στο πλαίσιο της ∆ράσης 3 «Τοπικές ∆ράσεις κοινωνικής ένταξης 

για ευάλωτες οµάδες» της κατηγορίας παρέµβασης 1: «Πρόληψη και 

αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του 

πληθυσµού» του θεµατικού άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωµάτωση 

του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» 

του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 

17. Την απόφαση υλοποίησης της πράξης µε Ίδια µέσα 

18. Το  από 18-04-2012 Καταστατικό της Αναπτυξιακής Σύµπραξης Αστικής Μη 

κερδοσκοπικής Εταιρίας µε την επωνυµία « Αθηναΐς - Αναπτυξιακή 

Σύµπραξη- Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία» 

19. Το  Σύµφωνο Αποδοχής όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης µε 

αντικείµενο «Ο ∆ικαιούχος – Αναπτυξιακή Σύµπραξη ‘Αθηναίς’ ΑΜΚΕ 

αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της Πράξης « Τοπικές ∆ράσεις 

κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στον ∆ήµο Αθηναίων» µε κωδικό 

ΟΠΣ 375792  συνολικής δηµόσιας δαπάνης 380.000,00 € και 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 380.000,00 € στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος « Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»  

20. Το Σχέδιο ∆ράσης της πράξης  

21. Την µε αρ. πρωτ.  183617/07-12-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 

Αττικής για τον ορισµό της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού ως 

αρµόδια ∆ιοικητική Οµάδα του έργου 
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22. Την µε αρ. πρωτ.  191988/21-12-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 

Αττικής για τον ορισµό του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Αττικής 

(Π.Τ.Α.Α.) ως Οικονοµικού ∆ιαχειριστή του έργου 

23. Την µε αρ.πρωτ. 75697/16-4-2013 απόφαση σχετικά µε τον ορισµό των 

µελών της οµάδας Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης του έργου.  

24. Το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Οµάδας Παρακολούθησης και 

∆ιαχείρισης του Έργου  

25. Την µε αριθµ. 839/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Αττικής, για τη ανάρτηση πρόσκλησης στον ιστότοπο της Περιφέρειας 

Αττικής Α∆Α ΒΕ567Λ7-2ΨΗ 

Σας γνωρίζουµε ότι προτιθέµεθα να προβούµε στην συλλογή προσφορών για την 

ανάπτυξη των υλικών της δράσης δύο (2) «Προσέγγιση-Ενηµέρωση-

Ευαισθητοποίηση» για το ευρωπαϊκό έργο «Τοπικά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα 

για τις Ευάλωτες Κοινωνικές Οµάδες» που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού και πιο συγκεκριµένα της πράξης «Τοπικές 

∆ράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στον ∆ήµο Αθηναίων» µε 

δικαιούχο φορέα την Αναπτυξιακή Σύµπραξη ‘Αθηναΐς’ µε συντονιστή φορέα 

(leader) τον Εµπορικό Σύλλογο Αθηνών, συνολικού προϋπολογισµού 14.600€ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα προσφορά.   
 

Πιο συγκεκριµένα, οι υποχρεώσεις της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος της 

σύµπραξης Αθηναΐς για την δράση δύο (2), αφορούν την ανάπτυξη καταχώρησης 

σε έντυπα µέσα, τη δηµιουργία web-banner, την ανάπτυξη και παραγωγή εντύπου, 

την ανάπτυξη και αναπαραγωγή cd, όπως έχουν περιγραφεί και εγκριθεί στο 

πρακτικό της Ο.Π.∆.Ε. της 22ης Απριλίου 2013. Οι προδιαγραφές των παραπάνω 

υλικών αναφέρονται στα παραρτήµατα Α και Β, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα 

µέρη της παρούσας.  

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΣΤΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα υποβολής προσφοράς έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση 

εταιρειών µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην ανάπτυξη των παραπάνω υλικών, οι 

οποίοι να είναι πιστοποιηµένοι βάσει του άρθρου 12, παρ. 3α, του 

Ν.3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/05.08.2008).  

 

Το νοµικό πρόσωπο ή η ένωση εταιρειών πρέπει να έχει συσταθεί σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία Κράτους Μέλους της Ε.Ε, ή του ΕΟΧ ή των χωρών που έχουν 

υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. και έχει 

την καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του 

στο εσωτερικό των ανωτέρω χωρών. 

 

Ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία σε 

συναφή έργα, τα οποία έχει αναλάβει και ολοκληρώσει στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό. 

 

Ο Υπεύθυνος Έργου, καθώς και τα µέλη της Οµάδας Έργου, που θα υποδείξει ο 

προσφέρων για την υλοποίηση του παρόντος έργου, θα πρέπει να διαθέτουν 

επίσης επαγγελµατισµό, εχεµύθεια και διαθεσιµότητα χρόνου.  

 

Ο προσφέρων θα πρέπει να επισυνάψει τα βιογραφικά σηµειώµατα και ειδικότερα 

να αναφέρει: 

 

• το οργανωτικό σχήµα υλοποίησης του έργου, διοίκηση του έργου, 

καθήκοντα µελών οµάδας έργου 

• το συντονιστή του έργου, τη σύνθεση της οµάδας έργου, το επίπεδο 

σπουδών µελών οµάδας έργου, 

• οµαδικό πνεύµα συνεργασίας και ειδικότερα εµπειρίας και συνεργασίας µε 

νέους 

• οργανωτικές ικανότητες 

• αποδεδειγµένη εµπειρία σε παραγωγή υλικού και εφαρµογών για 

εκδηλώσεις που αφορούν την απασχόληση των νέων και την 

επιχειρηµατικότητα. 
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2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

- Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις γραπτές προσφορές (δικαιολογητικά, 

τεχνική & οικονοµική προσφορά) µέχρι την 22/05/2013 και ώρα 14.00 µ.µ. σε 

έντυπη µορφή στα Γραφεία της Περιφέρειας Αττικής, ∆/νση Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού (Όροφ. 5ος, Γραφ. 524) Συγγρού 80-88, ΤΚ 11741 Αθήνα. Κάθε 

προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο θα 

αναγράφεται ο τίτλος του έργου. 

- Προσφορές, που κατατίθενται µετά την καταληκτική ηµεροµηνία είναι 

εκπρόθεσµες, δεν παραλαµβάνονται, επιστρέφονται και δεν αξιολογούνται. 

- Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι 

καθαρογραµµένες, να µη φέρουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. 

- Στις προσφορές πρέπει να περιλαµβάνονται (α) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

(β) η τεχνική προσφορά και (γ) η οικονοµική προσφορά  

- Η οικονοµική προσφορά θα αναγράφει ευκρινώς την προσφερόµενη τιµή ανά 

παραδοτέο καθώς και τη συνολικά προσφερόµενη τιµή. 

- Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της πρόσκλησης αποτελούν 

οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισµού των προσφορών. 

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τον προσφέροντα µέχρι τρεις (3) µήνες 

από την έκδοση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

- Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν τα δικαιολογητικά, την τεχνική 

προσφορά και την οικονοµική, ως ακολούθως: 

Α : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Περιλαµβάνει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά και 

επί ποινή αποκλεισµού ο υποψήφιος : 

1. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης από διαπιστευµένους προς τούτο Φορείς 

Πιστοποίησης του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, σύµφωνα µε το άρθρο 12 

παρ.3 του ν. 3688/2008 (πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009) ή ισοδύναµο 

πιστοποιητικό, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Π.∆. 60/2007 (άρθρο 49 της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόµου 1599/1986, 

όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

(α) θα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης , 

(β) θα δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι  
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συµµετέχοντες: 

∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 

ενήµεροι, Αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης, Είναι εγγεγραµµένοι 

στο οικείο Επιµελητήριο (Σε περίπτωση εταιρείας)  

(γ) θα αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσκόµιση των απαιτούµενων 

δικαιολογητικών εντός 15 ηµερών από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος 

(απαιτούµενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της Σύµβασης), 

 

Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαµβάνει την τεχνική προσφορά του υποψηφίου, η οποία, υποχρεωτικά και µε 

ποινή αποκλεισµού, περιέχει όλα τα στοιχεία για την περιγραφή της υλοποίησης 

του Αναδόχου έργου. Ειδικότερα η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει 

διαδικαστικά τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

- Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του Έργου.  

- Περιγραφή της σχετικής µεθοδολογίας υλοποίησης του έργου. 

Η τεχνική προσφορά του υποψηφίου Ανάδοχου θα πρέπει να εκπονηθεί 

λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τους όρους της πρόσκλησης.  

 

Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαµβάνει την οικονοµική προσφορά του υποψηφίου η οποία υποχρεωτικά 

πρέπει να παρουσιάζει το συνολικό ποσό σε ευρώ ολογράφως και αριθµητικά, 

έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος το έργο, 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

Επίσης θα πρέπει να εµπεριέχει την ανάλυση κόστους σε σχέση µε τις επιµέρους 

υπηρεσίες που θα παράσχει για κάθε ένα από τα παραδοτέα. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του ευλόγου ή µη των προσφερόµενων 

τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

Στην κοστολόγηση του έργου θα πρέπει να συνεκτιµηθεί το γεγονός ότι η 

πληρωµή θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του έργου, µε υπόλογο διαχειριστή 

το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης σύµφωνα µε  την υπ’αρίθµ. 191988/21-12-
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2012 απόφαση και όχι από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Ως εκ τούτου η 

πληρωµή θα καθυστερήσει εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο εκτιµάται να είναι 

δυο µε τρεις µήνες από την ηµεροµηνία τιµολόγησης.  

 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

- Ο προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 14.600,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο για την 

υποβολή προσφορών. Συγκεκριµένα ο προϋπολογισµός ανά παραδοτέο 

διαµορφώνεται ως εξής: 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 4.000 (ΣΥΜΠ.ΦΠΑ) 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ WEB-

TV 

3.000 (ΣΥΜΠ.ΦΠΑ) 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟΥ 4.000 (ΣΥΜΠ.ΦΠΑ) 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ CD 3.600 (ΣΥΜΠ.ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  14.600 (ΣΥΜΠ.ΦΠΑ) 

 

Τα παραπάνω υλικά θα αναπτυχθούν όπως αναφέρονται στο παράρτηµα Β, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  
 

Στο ανωτέρω τίµηµα συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες 

για την εκτέλεση του έργου χωρίς ουδεµία περαιτέρω επιβάρυνση της 

αναθέτουσας αρχής έστω και εξ επειγόµενης αιτίας. 

 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

- Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε κριτήριο επιλογής την πλέον συµφέρουσα 

προσφορά για το σύνολο του έργου. 

- Ο όρος ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν σηµαίνει την προσφορά µε το 

µικρότερο συνολικό κόστος, αλλά την προσφορά µε την καλύτερη σχέση 

ποιότητας προσφερόµενων ειδών σε σχέση µε την προσφερόµενη τιµή. 

- ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές µε έκπτωση µεγαλύτερη από 10%. 

 

6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

- Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την 23.05.13 και από την 

ορισµένη Οµάδα Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης του Έργου. Κατά την 
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αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν 

υποβάλει προσφορά αυτοπροσώπως ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

- Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σύµφωνα 

µε τα παρακάτω: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συµφωνία της προσφοράς 

µε τις προδιαγραφές της 

πρόσκλησης 

20% Από 80 βαθµούς το 

ελάχιστο έως 120 το 

µέγιστο, µε κεντρική τιµή 

το 100 

Κατανόηση αντικειµένου, 

τρόπος προσέγγισης και  

µεθοδολογία υλοποίησης 

του έργου 

80% ο οποίος 

εξειδικεύεται ως  20% η 

µεθοδολογία υλοποίησης 

και ο τρόπος 

προσέγγισης, 

60% η κατανόηση 

αντικειµένου και η 

αποδεδειγµένη εµπειρία 

σε παρόµοιες ενέργειες 

Από 80 βαθµούς το 

ελάχιστο έως 120 το 

µέγιστο, µε  κεντρική τιµή 

το 100 

 

- Όλα τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 

100 βαθµούς. Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 

στις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή 

αυξάνεται µέχρι 120 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. Επίσης µειώνεται µέχρι 80 βαθµούς για τις περιπτώσεις που δεν 

καλύπτονται πλήρως οι προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των 

προδιαγραφών έχουν κριθεί επουσιώδεις και η προσφορά ως αποδεκτή. 

- Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο 

του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας τoυ κάθε στοιχείου επί την βαθµολογία του 

και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα τωv 

σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων. Η τελική 

βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 80 έως 120 βαθµούς. 

- Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της 

τιµής προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθµολογία της, σύµφωνα µε τον 

παρακάτω τύπο  

 

Συντελεστές Κριτηρίων Τεχνικής Αξιολόγησης 

ΑΔΑ: ΒΕΝ27Λ7-ΒΦΥ



 

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του 

καταλληλότερου, θα γίνει µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Μεθοδολογία υλοποίησης και οργάνωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

πληρότητα, ποιότητα, τεχνική υποστήριξη και σε βάθος γνώση του τεχνικού 

αντικειµένου του έργου (Συντελεστής Βαρύτητας: 20%) 

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη: 

� Η µεθοδολογία προσδιορισµού των απαιτούµενων ενεργειών και των 

απαραίτητων συνεργασιών και πόρων για  την υλοποίηση  του Έργου σε 

σχέση µε το θεσµικό και τεχνικό περιβάλλον  

� Η πρόταση οργάνωσης του πλαισίου διαχείρισης (οργανισµός, συντονισµός, 

διοίκηση, διασφάλιση της ποιότητας κλπ.) και προγραµµατισµού 

υλοποίησης του Έργου µε έµφαση στην επικοινωνία µε τα εµπλεκόµενα 

µέρη καθώς και τον συντονισµό - ενεργοποίηση αυτών  

2. Κατανόηση αντικειµένου και η αποδεδειγµένη εµπειρία σε παρόµοιες 

ενέργειες (Συντελεστής Βαρύτητας: 60%) 

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη:  

� η αποδεδειγµένη εµπειρία σε παραγωγή υλικού και δηµιουργία 

παρουσιάσεων για εκδηλώσεις που αφορούν την απασχόληση των νέων και 

την επιχειρηµατικότητα. 

� η καταλληλότητα εµπειρίας σε συνδυασµό µε τη διαθεσιµότητα (µε βάση 

προσφερόµενους ανθρωποµήνες και τη συµµετοχή στις επιµέρους 

εργασίες) του Υπευθύνου Έργου  

� η ανταπόκριση των δεξιοτήτων της οµάδας Έργου συνολικά, αναφορικά µε 

τις τεχνολογικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις του έργου  

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου 

για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 
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- Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση 

των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες 

αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. 

- Αποκλίσεις από όρους της πρόσκλησης ή από σηµεία των τεχνικών 

προδιαγραφών πoυ έχουν χαρακτηρισθεί στην πρόσκληση ως απαράβατοι όροι 

είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

και τις προδιαγραφές του έργου. Η εταιρεία, στην οποία θα ανατεθεί το παρόν 

έργο, αναλαµβάνει συνολικά : 

• την τήρηση των κανόνων προβολής και δηµοσιότητας, σύµφωνα τους 

Κανονισµούς της ΕΕ, το εθνικό θεσµικό πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της 

Περιφέρειας Αττικής’ 

• την παραγωγή υψηλής ποιότητας υλικού, η οποία θα πρέπει να είναι ως 

προς όλα τα σηµεία και τα αντίτυπα που θα παραχθούν, σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές που αναφέρονται στο παράρτηµα Β 

 

Η εταιρεία στην οποία θα ανατεθεί το παρόν έργο οφείλει να συνεργάζεται στενά 

µε την Περιφέρεια Αττικής, καθώς και όποιον άλλο φορέα ή άτοµο της υποδειχθεί, 

προκειµένου να εξασφαλιστεί η συντονισµένη και απρόσκοπτη υλοποίηση του 

έργου. 

 

 
8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

- Ο τρόπος πληρωµής των προµηθευτών καθορίζεται από την παρ. 5.3 του οδηγού 

της πράξης ο οποίος και επισυνάπτεται. 

Η «Αναθέτουσα Αρχή» έχει την ευχέρεια, να καταβάλλει τµηµατικά τη 

συµφωνηθείσα αµοιβή στον «Ανάδοχο», ανάλογα µε την πρόοδο εκτέλεσης και 

την κατά τµήµατα παράδοση του έργου απ’ αυτόν, υπό τον όρο πιστώσεως του 

λογαριασµού του έργου, µετά από την έκδοση των νοµίµων δικαιολογητικών τόσο 

από την πλευρά του Αναδόχου όσο και από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής. Η 

ορθή παροχή των υπηρεσιών και των προµηθειών θα πιστοποιηθεί µε πρακτικό 

από την εν λόγω Ο.Π.∆.Ε.   

Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραδοτέα δεν ολοκληρωθεί, η Αναθέτουσα 

Αρχή έχει το δικαίωµα να µην καταβάλει το κόστος που αντιστοιχεί στο 

συγκεκριµένο παραδοτέο, το οποίο καθορίζεται µε βάση την ανάλυση κόστους που 

θα έχει συµπεριλάβει ο τελικός ανάδοχος στην τελική προσφορά του.  
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- Κρατήσεις και επιβαρύνσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία 

βαρύνουν τον ανάδοχο 

 

Στην κοστολόγηση του έργου θα πρέπει να συνεκτιµηθεί το γεγονός ότι η 

πληρωµή θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του έργου, µε υπόλογο διαχειριστή 

το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης σύµφωνα µε  την υπ’αρίθµ. 191988/21-12-

2012 απόφαση και όχι από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Ως εκ τούτου η 

πληρωµή θα καθυστερήσει εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο εκτιµάται να είναι 

δυο µε τρεις µήνες από την ηµεροµηνία τιµολόγησης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η Περιφέρεια Αττικής (∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού) µε την υπ.αριθµ 

79/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και στην συνέχεια µε την 

υπογραφή του Καταστατικού της Αναπτυξιακής Σύµπραξης Αθηναΐς επέλεξε να 

συµµετέχει  ως εταίρος στην πράξη ‘ Τοπικές ∆ράσεις κοινωνικής ένταξης για 

ευάλωτες οµάδες στον ∆ήµο Αθηναίων’  στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου Τοπικά 

Ολοκληρωµένα Προγράµµατα για τις Ευάλωτες Κοινωνικές Οµάδες ‘ 

 

Η εν λόγω πράξη προκρίθηκε στην κατάταξη από την Γενική Γραµµατεία 

∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων πόρων µε συνολική βαθµολογία 27,10 και µε 

συνολικό προϋπολογισµό 380.000 € σύµφωνα µε τον πίνακα κατάταξης µε Α∆Α 

Β4ΩΗΛ-Θ4Ψ.  

 

Η σύνθεση της Αναπτυξιακής Σύµπραξης ‘Αθηναΐς΄ που είναι ο δικαιούχος φορέας 

της συγκεκριµένης πράξης έχει ως εξής : 

• Συντονιστής εταίρος (leader) : Εµπορικός Σύλλογος Αθηνών  

Εταίροι (partner) 

• Περιφέρεια Αττικής  

• ΕΒΕΑ 

• ΚΕΚ Eurotraining  

• MKO Four Elements  

• MAST Συµβουλευτική  

• ΚΜΟΠ 

• CESIE- Centro Studi e Iniziative Europeo (∆ιακρατικός Εταίρος) 

 

Η Χρονική ∆ιάρκεια υλοποίησης της πράξης ορίζεται από την 01/07/2012 ενώ ο 

χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ανέρχεται στους 24 µήνες. 

Το προτεινόµενο έργο στοχεύει στην ανάπτυξη µια ενεργητικής πολιτικής 

υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης 80 ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες 

του ∆ήµου Αθηναίων. Ο στόχος του προτεινόµενου έργου είναι να επαναφέρει 

τους αναπτυξιακούς ρυθµούς που έχει γνωρίσει ο ∆ήµος την προηγούµενη 

δεκαετία, εστιάζοντας κυρίως στην µείωση της ανεργίας , και συγκεκριµένα την 

ανεργία που πλήττει τους ανέργους των ευπαθών οµάδων πληθυσµού όπως ειδικές 
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κατηγορίες γυναικών µε έµφαση στις µονογονεΐκές οικογένειες, τους µακροχρόνια 

ανέργους άνω των 45 ετών, και άτοµα βρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας . 

 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Η Προτεινόµενη παρέµβαση στοχεύει στην συµµετοχή 80 ωφελουµένων εκ των 

οποίων εκτιµάται πως : 

-14 θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση, µε παράλληλη ένταξη τους σε άλλα προγράµµατα  

-54 θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τοµέα 

-Θα ιδρυθεί 1 κοινωνική επιχείρηση που θα απασχολεί 12 ωφελούµενους  

-ενώ ο αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται σε δυναµικούς κλάδους 

ανέρχεται σε 160 (εκτιµάται µια µόχλευση 2 φορές του συνόλου των 

ωφελουµένων) 

Την συγκεκριµένη χρονική στιγµή έχουν ήδη επιλεγεί οι 80 ωφελούµενοι που θα 

συµµετάσχουν στην πράξη. 

 

3. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ  

Οι δράσεις που περιλαµβάνει η πράξη είναι δέκα-έξι (16). Η Περιφέρεια Αττικής ως 

εταίρος έχει την υποχρέωση υλοποίησης δράσεων µόνο σε τέσσερεις (4) από αυτές   

2)  Προσέγγιση-Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση των ωφελουµένων 

7) Συµβουλευτική στα πρώτα στάδια και mentoring εργοδοτών 

12) Ενεργοποίηση ωφελουµένων και δικτύωση µε επιχειρήσεις –∆ΙΚΤΥΩΣΗ 

13) Study Visits µεταξύ Αναπτυξιακών Συµπράξεων και εκπόνηση οδηγού 

 

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΗΣ 2 

Η δράση 2 Προσέγγιση-Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση των ωφελουµένων πρέπει να 

υλοποιηθεί µε βασικό σκοπό την ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής 

επιχειρηµατικής κοινότητας για την υλοποίηση του σχεδίου και για τα αναµενόµενα 

θετικά του αποτελέσµατα. Παράλληλα, η δράση αυτή στοχεύει στην 

ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αναφορικά µε τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και 

τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στην αγορά εργασίας. 

5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ - ΣΤΟΧΟΣ 

• Οι άµεσα  ωφελούµενοι    

• Οι επαγγελµατικές οργανώσεις και οι εργοδοτικοί φορείς (κοινωνικοί 

εταίροι), οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί προώθησης της 

ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι 

ΑΔΑ: ΒΕΝ27Λ7-ΒΦΥ



 

έµµεσα εµπλεκόµενοι φορείς, οι φορείς που υλοποιούν άλλα προγράµµατα 

(επαγγελµατική κατάρτιση, προγράµµατα κοινωνικής ενσωµάτωσης κλπ.), 

οι τοπικές επιχειρήσεις. 

• Η ευρύτερη τοπική κοινωνία.  

6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

• Η διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών, ώστε να υπάρχει η µεγαλύτερη 

δυνατή ενηµέρωση για το πρόγραµµα και  

• Η γνωστοποίηση των βασικών παραµέτρων και των στόχων του 

προγράµµατος 

• Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής 

οικονοµίας σχετικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα άτοµα που 

υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας µε απώτερο στόχο την ενεργό 

συµµετοχή τους στην Πράξη 

• Η ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας µε τους εµπλεκόµενους 

φορείς. 

• Η διασφάλιση της πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία στην πληροφορία. 

• Η επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής συνέργειας των δράσεων 

δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης. 

• Η ισότιµη προβολή της συµβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΚΤ 

στην υλοποίηση της ∆ράσης ως µέρος του ευρύτερου σχεδίου για την 

πραγµατική σύγκλιση, την περιφερειακή  ανάπτυξη και την κοινωνική 

συνοχή στις χώρες–µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

7. ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

Η επικοινωνία ηµερίδας που θα λάβει χώρα µέχρι το µήνα Ιούνιο η οποία έχει 

σκοπό την ενηµέρωση των εµπλεκοµένων ωφελουµένων και εργοδοτών σχετικά 

µε το πρόγραµµα.  

 

8. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Αντικείµενο του έργου είναι η ανάπτυξη των υλικών που προβλέπονται στη δράση 

2 για την επικοινωνία ηµερίδας που θα πραγµατοποιηθεί και επίσης για την 

γενικότερη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά µε το έργο. Συγκεκριµένα θα 

αναπτυχθούν:  
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ – πρόσκληση για ηµερίδα που θα πραγµατοποιηθεί: στην 

καταχώρηση θα περιλαµβάνονται ο τόπος χρόνος και τίτλος της ηµερίδας, στοιχεία 

επικοινωνίας, λογότυπα φορέων. Θα προβληθεί στο ίδιο µέσο 5 φόρες ή σε 5 

διαφορετικά µέσα). Το µέσο  θα είναι περιφερειακής εµβέλειας – τουλάχιστον 

εβδοµαδιαίο – κατά προτίµηση σχετικό µε το χώρο της ανεργίας. Ο ανάδοχος θα 

αναλάβει και το media plan της εν λόγω καταχώρησης.  

 
WEB-BANNER: σχεδιασµός web-banner και καταχώρηση σε sites ή web tv – θα 

περιέχει τα ίδια στοιχεία µε την πρόσκληση για την ηµερίδα, σε flash αρχείο, (1-3 

διαστάσεις θα προβληθεί σε 3 µέσα για 1 µέρα ή στο ίδιο για τρεις µέρες). Ο 

ανάδοχος θα αναλάβει και το media plan.  

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟΥ: 6σέλιδο σε διαστάσεις 14,58 Χ 21 cm (A5), ανάπτυγµα 

21 Χ 29,7 (Α4 διπλωµένο δίφυλλο), χαρτί: illustration 135 gr. CMYK, τετραχρωµία 

για µαζική χρήση σε 10.000 αντίτυπα. Τα κείµενα θα δοθούν από τη σύµπραξη.  

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 2.400 CD: χωρητικότητα 650 ΜΒ, σε χάρτινη θήκη µε εκτύπωση 

offset ψηφιακή εκτύπωση τετραχρωµία, µε τον τίτλο του Προγράµµατος και τα 

λογότυπα της Σύµπραξης. Από τα 2.400 cd:   

 
ΤΑ 200 CD θα χρησιµοποιηθούν ΩΣ PRESS KITT ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙ∆Α: τα αρχεία 

του cd θα παραδοθούν από τη σύµπραξη  

 

Τα 2.200 CD θα χρησιµοποιηθούν ΩΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: τα 

αρχεία του cd θα παραδοθούν από τη σύµπραξη  

 

 

9. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Προκειµένου οι υποψήφιοι ανάδοχοι να υποβάλλουν την προσφορά τους 

επισηµαίνεται ότι όλα τα προαναφερθέντα υλικά θα πρέπει να έχουν προετοιµαστεί 

εγκαίρως σε ηµεροµηνία που θα οριστεί από την ορισµένη Ο.Π.∆.Ε. σχετικά µε την 

υλοποίηση της σχετικής ηµερίδας. Η ηµεροµηνία αυτή δε θα υπερβαίνει την 14η 

Ιουνίου και θα οριστεί σε συνεργασία µε τον τελικό ανάδοχο.  

 

10. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ: 

Ειδικοί κανόνες ανά δράση Πληροφόρησης & ∆ηµοσιότητας. Κατά την υλοποίηση 

των προτεινόµενων δράσεων πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες που 
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προβλέπονται από το σχετικό Κανονισµό (1828/06) προκειµένου να αναδεικνύεται 

η συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα συγχρηµατοδοτούµενα Έργα.  

 

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 για τις 

αρµοδιότητες των δικαιούχων σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και 

δηµοσιότητας για το κοινό, και το άρθρο 9 για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας των πράξεων, θα πρέπει να 

εφαρµόζονται τα ακόλουθα : 

 

1. Έγγραφα 

Όλα τα παραγόµενα έγγραφα (αιτήσεις, παρουσιολόγια, πιστοποιητικά, 

προκηρύξεις κλπ) θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά: 

� Το έµβληµα (Σηµαία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

� Λογότυπο Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς – ΕΣΠΑ 2007–2013 

� Αναφορά στο οικείο Ταµείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 

� Λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΠΑΝΑ∆) 

� Μήνυµα του ΕΠΑΝΑ∆ «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» 

� Ταυτότητα του φορέα χρηµατοδότησης: Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης, Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την 

Κοινωνική Οικονοµία. 

� Λογότυπο της Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.  

� Τη φράση «Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης». 

� Ταυτότητα του δικαιούχου φορέα (επωνυµία, διεύθυνση, ταχυδροµική 

ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας, e-

mail, όνοµα αρµοδίου προσώπου). 

 

2. ∆ιαδίκτυο - Ιστοσελίδα  

Το υλικό που κοινοποιείται µέσω διαδικτύου πρέπει να συµπεριλαµβάνει : 

 

� Το έµβληµα (Σηµαία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

� Λογότυπο Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς – ΕΣΠΑ 2007–2013 και 

διασύνδεση µε την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. 
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� Αναφορά στο οικείο Ταµείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 

� Λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΠΑΝΑ∆) και διασύνδεση µε την ιστοσελίδα του 

Προγράµµατος. 

� Μήνυµα του ΕΠΑΝΑ∆ «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» 

� Ταυτότητα του φορέα χρηµατοδότησης: Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης, Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την 

Κοινωνική Οικονοµία. 

� Λογότυπο της Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο. και διασύνδεση µε την ιστοσελίδα της EQUAL. 

� Τη φράση «Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης» ενδεχοµένως µέσω ενός εισαγωγικού κειµένου, ώστε να γίνεται 

αντιληπτή από τους επισκέπτες η φύση της εν λόγω πράξης. 

� Ταυτότητα του δικαιούχου φορέα (επωνυµία, διεύθυνση, ταχυδροµική 

ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας, e-

mail, όνοµα αρµοδίου προσώπου). 

3. Προωθητικό υλικό (έντυπα, αφίσες κλπ.) 

� Το έµβληµα (Σηµαία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

� Λογότυπο Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς – ΕΣΠΑ 2007–2013 

� Αναφορά στο οικείο Ταµείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 

� Λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΠΑΝΑ∆) 

� Μήνυµα του ΕΠΑΝΑ∆ «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» 

� Λογότυπο της Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.  

 
4. Προωθητικό υλικό (έντυπα, αφίσες, banners, τετράδια σηµειώσεων 

κλπ.) 

� Το έµβληµα (Σηµαία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

� Λογότυπο Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς – ΕΣΠΑ 2007–2013 

� Αναφορά στο οικείο Ταµείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 

� Λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΠΑΝΑ∆) 

� Μήνυµα του ΕΠΑΝΑ∆ «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» 

� Λογότυπο της Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.  
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11. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Η συµµετοχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών συνεπάγεται πλήρη αποδοχή 

της παρούσας εκ µέρους του προσφέροντα.  
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