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Αριθμ. Πρωτ.:23      Μαρούσι, 17 Δεκεμβρίου 2014 

    
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

«Διοργάνωση εκδηλώσεων, forum και κατασκευής ιστοσελίδας στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αρχιπέλαγος-Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (Sustainable 

Maritime Transport with LNG between Greek Mainland and islands in the 
Archipelagos ) με τον τίτλο Archipelago-LNG» 

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Χημικών 

Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-

Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και 
κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για το έργο: 

«Διοργάνωση εκδηλώσεων, forum και κατασκευής ιστοσελίδας στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αρχιπέλαγος-Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (Sustainable 

Maritime Transport with LNG between Greek Mainland and islands in the 
Archipelagos ) με τον τίτλο Archipelago-LNG ”» 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση 
έργων DG MOVE και να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με το αντικείμενο αυτό. 

Η συνολική δαπάνη του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων 

ευρώ (19.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης 

προσφοράς με τα εξής στοιχεία: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο: 

 
«Διοργάνωση εκδηλώσεων, forum και κατασκευής ιστοσελίδας στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αρχιπέλαγος-Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (Sustainable 
Maritime Transport with LNG between Greek Mainland and islands in the 

Archipelagos ) με τον τίτλο Archipelago-LNG» 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την 23η Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:30 
μ.μ. στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ 
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων 
Αιγιαλείας 52, 
15125 Μαρούσι, Αθήνα 

Για τη λήψη της τελικής απόφασης θα συνεκτιμηθούν το ύψος της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης, η τεχνική και επαγγελματική εμπειρία των 
υποψηφίων και ο χρόνος παράδοσης. 
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Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την 

εξόφλησή του. 

Επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ και κατά την πρώτη πληρωμή της 
σύμβασης παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΑΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τον Ν. 4013/2011. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στην κα Αγγελική Διάφα τηλ: 2111059533, fax: 2111059501, e-mail: diafa@certh.gr 

  Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ 

 

 Δρ. Εμμ. Κακαράς  

Διευθυντής ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
 

Γενικά 

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αρχιπέλαγος-Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο 

(Sustainable Maritime Transport with LNG between Greek Mainland and islands in the 

Archipelagos ) με τον τίτλο Archipelago-LNG, το ΕΚΕΤΑ-ΙΔΕΠ η Αναθέτουσα Αρχή 

ενδιαφέρεται για την ανάθεση του έργου της διοργάνωσης εκδηλώσεων και της κατασκευής 

ιστοσελίδας για το έργο. 

 

Αντικείμενο 

 

1. Διοργάνωση forum στο οποίο θα προσκληθούν μεταξύ άλλων όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως οι πλοιοκτήτες και οι ενώσεις τους, ακαδημαϊκοί και 

ερευνητικοί οργανισμοί, η βιομηχανία καθώς και το κοινό. Για την ομαλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία του forum,  ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για: 

 Δέσμευση του χώρου, χωρητικότητας έως 30 ατόμων. Ο χώρος θα πρέπει 

να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή ώστε να καλύψει τις ανάγκες της 

εκδήλωσης (δυνατότητα ηχογράφησης, μαγνητοσκόπησης της εκδήλωσης, 

οθόνες προβολής). 

 Φωτογραφικό υλικό εκδήλωσης. Προβλέπεται η φωτογραφική κάλυψη της 

εκδήλωσης καθ’ όλη τη διάρκειά της. Φωτογραφίες θα φιλοξενηθούν στην 

ιστοσελίδα του έργου. 

 Εκτύπωση Προγραμμάτων Ημερίδας για 30 άτομα, η σύνταξη των οποίων 

θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

 Διάθεση μπλοκ και στυλό για 30 άτομα 

 Οργάνωση και συντονισμό του χώρου 

 Οργάνωση & επιμέλεια coffeebreaks και γευμάτων με catering που θα 

καλύψει ο Ανάδοχος εντός του χώρου της εκδήλωσης. 
 

Οι ακριβείς ημερομηνίες για την εκδήλωση θα δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή 
και θα αφορούν την περίοδο εκτέλεσης του έργου (δηλ. έως 31/12/2015) 

 

2. Διοργάνωση event (info-day), στο οποίο θα προσκληθούν σημαντικοί φορείς, 

όπως Έλληνες και διεθνείς επενδυτές, τράπεζες, funds, δημόσιες αρχές, 

βιομηχανία σχετική με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) και τον θαλάσσιο τομέα 

καθώς και κατασκευαστές κινητήρων πλοίων. Για την ομαλή και απρόσκοπτη 

λειτουργία της εκδήλωσης,  ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για: 

 Δέσμευση του χώρου, χωρητικότητας έως 30 ατόμων. Ο χώρος θα πρέπει 

να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή ώστε να καλύψει τις ανάγκες της 
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εκδήλωσης (δυνατότητα ηχογράφησης, μαγνητοσκόπησης της εκδήλωσης, 

οθόνες προβολής). 

 Φωτογραφικό υλικό εκδήλωσης. Προβλέπεται η φωτογραφική κάλυψη της 

εκδήλωσης καθ’ όλη τη διάρκειά της. Φωτογραφίες θα φιλοξενηθούν στην 

ιστοσελίδα του έργου. 

 Εκτύπωση Προγραμμάτων Ημερίδας για 30 άτομα, η σύνταξη των οποίων 

θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

 Διάθεση μπλοκ και στυλό για 30 άτομα 

 Οργάνωση και συντονισμό του χώρου 

 Οργάνωση & επιμέλεια coffeebreaks και γευμάτων με catering που θα 

καλύψει ο Ανάδοχος εντός του χώρου της εκδήλωσης. 
 

Οι ακριβείς ημερομηνίες για την εκδήλωση θα δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή 
και θα αφορούν την περίοδο εκτέλεσης του έργου (δηλ. έως 31/12/2015) 

 

3. Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδας (site) για το έργο το οποίο θα αποτελεί 

την βασική πύλη ενημέρωσης και προώθησης του έργου στους ενδιαφερόμενους 

φορείς και στο κοινό. Η ιστοσελίδα του έργου θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω 

προδιαγραφές: 

 Οι γλώσσες της ιστοσελίδας θα είναι Ελληνικά και Αγγλικά.  

 Η ιστοσελίδα θα περιέχει όλα τα στοιχεία του έργου, θα ενημερώνει για 

την εξέλιξη του και θα λειτουργεί και σαν portal για την παροχή 

ενημέρωσης σχετικά με την εξέλιξη εισαγωγής του Υγροποιημένου 

Φυσικού Αερίου στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. 

 Φιλοξενία με χώρο στον server για εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ημέρας 

 Παροχή δέκα  (10) λογαριασμών e-mail  

 Πρόγραμμα παρακολούθησης στατιστικών επισκεψιμότητας 

 Εκπαίδευση για διαχείριση της ιστοσελίδας 

 Εφέ εναλλαγής και εμφάνισης φωτογραφιών 

 Δυναμικό Site  

 Προώθηση ιστοσελίδας σε μηχανές αναζήτησης και σελίδες – οδηγούς 

 Δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης κατασκευής της ιστοσελίδας, 

μέσω μιας δοκιμαστικής μορφής 

 Μέγιστος χρόνος παράδοσης 4 εβδομάδες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης 
 

4.  Έκδοση φυλλαδίων και αφίσας (πόστερ), τα οποία θα έχουν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:  

 Τα φυλλάδια θα σχεδιαστούν και θα αναπαραχθούν σε 1000 αντίτυπα 

ανά έκδοση και θα είναι τρίπτυχα αρχικού μεγέθους Α4 έγχρωμα. Τα 

κείμενα θα δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή 
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 Τριακόσια (300) χάρτινα ντοσιέ  ελάχιστου μεγέθους Α4  

 Αφίσα του έργου, που θα σχεδιαστεί από τον Ανάδοχο και θα 

χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του. Ο Ανάδοχος πρέπει να 

υποβάλει 3 σχέδια της αφίσας προκείμενου να υιοθετηθεί η τελική 

επιλογή. 

 Η αφίσα θα εκτυπωθεί σε έγχρωμη μορφή σε κατάλληλο πάχος χαρτιού 

και διαστάσεων Α3 σε 100 αντίτυπα. 

5.  Σύνταξη δώδεκα (12) μηνιαίων newsletters. Τα newsletters θα περιλαμβάνουν 

φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις-συναντήσεις του έργου, τις σημαντικές 

εξελίξεις καθώς και ενημερωτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί μέσα στο έργο. Ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και τη σύνταξη των μηνιαίων newsletters, 

την ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του έργου καθώς και την αποστολή τους με 

e-mail. Το κείμενο των newsletters δεν θα ξεπερνά τους 1000 χαρακτήρες και θα 

περιλαμβάνει εικόνες της μορφής jpeg με ανάλυση τουλάχιστον 480x320.  

 

 

Η περίοδος εκτέλεσης των ανωτέρω δράσεων θα είναι 12 μήνες (Ιανουάριος -Δεκέμβριος 

2015). 
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