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Ημερομηνία:  16/05/2022 

 

     Αρ. Πρωτ. : 10337 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

παροχή υπηρεσιών communication expert στο συγχρηματοδοτούμενο 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα UIA05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T. 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (εφεξής και «Αναθέτων Φορέας» ή «Εταιρεία»), η οποία εμπίπτει 

στις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 

147/08.08.2016), σας προσκαλεί, κατά τις διατάξεις ανωτέρου Νόμου, του 

κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της, και τους όρους της παρούσας, να συμμετέχετε 

στην διαγωνιστική διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την καλή 

και έγκαιρη εκτέλεση της Σύμβασης σε συνάρτηση με την οικονομική προσφορά, ήτοι 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, η οποία προσδιορίζεται 

αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου για την Σύμβαση: «Παροχή 

υπηρεσιών communication expert στο συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα UIA05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T.», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 

είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 

συνολική διάρκεια 12 μήνες. 
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Αντικείμενο Διαγωνισμού 

 

Εισαγωγικά στοιχεία 

Η εταιρεία στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της ανάδειξης του 

κοινωνικού και περιβαλλοντικού της προφίλ ενδιαφέρεται να ολοκληρώσει άμεσα το 

έργο «Αξιοποίηση Ύδατος του Αδριάνειου Υδραγωγείου», το οποίο περιγράφεται στην 

προμελέτη (Master Plan) που συνέταξε η Υπηρεσία Νέων Δραστηριοτήτων (ΕΥΔΑΠ, 

2020) και ως κύριο στόχο έχει την χαρτογράφηση, αξιοποίηση, και ανάδειξη του 

Αδριάνειου Υδραγωγείου, η ιστορική αξία του οποίου είναι ανυπολόγιστη. 

Συγκεκριμένα, το Αδριάνειο Υδραγωγείο είναι το μοναδικό στην Ευρώπη ρωμαϊκό 

υδραγωγείο, εξαιτίας του μήκους και του είδους του, που χρησιμοποιείται ανελλιπώς 

μέχρι και σήμερα για την μεταφορά ύδατος. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων 

η εταιρεία συμμετέχει, μέσω της Υπηρεσίας Νέων Δραστηριοτήτων, ως εταίρος 

(partner) στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα UIA05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T. με 

ημερομηνία έναρξης 01.07.2020 και λήξης 30.06.2023, από το οποίο και εξασφάλισε 

(συν)χρηματοδότηση.  

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα CULTURAL H.ID.RA.N.T. σχετίζεται με την αξιοποίηση 

του τμήματος του Αδριάνειου Υδραγωγείου το οποίο βρίσκεται μέσα στα διοικητικά 

όρια του Δήμου Χαλανδρίου, ο οποίος είναι και ο συντονιστής (coordinator) του 

προγράμματος. Στο πλαίσιο του προγράμματος απαιτούνται ερευνητικές και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την υλοποίηση του προγράμματος 

(επικοινωνία και ευαισθητοποίηση/κινητοποίηση πολιτών/εξωστρέφεια) για το κομμάτι 

που αφορά τις υποχρεώσεις της εταιρείας για το πρόγραμμα CULTURAL 

H.ID.RA.N.T. 

Το αντικείμενο αυτό απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνογνωσία, όπως αναλύεται 

στο συνημμένο αρχείο με τίτλο "UIA05-255-CULTURAL H.ID.RA.N.T. Application 

Form". Συγκεκριμένα, για την εύρυθμη, ομαλή, και επιτυχή ολοκλήρωση του κομματιού 

του προγράμματος CULTURAL H.ID.RA.N.T. το οποίο αφορά την Εταιρεία 

απαιτούνται υπηρεσίες επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης από εξειδικευμένο 

προσωπικό, οι οποίες σχετίζονται τόσο με την καθημερινή υλοποίηση του 

προγράμματος όσο και με την σύνταξη όλων των παραδοτέων, τα οποία αναλύονται 

στο συνημμένο αρχείο με τίτλο "UIA05-255-CULTURAL H.ID.RA.N.T. Application 

Form ". 

 

Με βάση τα παραπάνω το Αντικείμενο του έργου συνοψίζεται στην παροχή 

υπηρεσιών επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης στο συγχρηματοδοτούμενο 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα UIA05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T.  

 

Τεχνική Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν το πλαίσιο των δραστηριοτήτων του  

προγράμματος UIA05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T. και μπορούν να συνοψιστούν 

ως εξής: 

 

 Επικοινωνία των δράσεων  της ΕΥΔΑΠ προς τους εταίρους, το Πρόγραμμα και το 

ευρύ κοινό  
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 Διοικητική υποστήριξη 

 Σχεδιασμός δράσεων – υπηρεσιών επικοινωνίας 

 Σχεδιασμός και διαχείριση της συνεργασίας της ΕΥΔΑΠ με εταίρους και 

καταναλωτές υπηρεσιών της  

 Συμμετοχή στις συνεδριάσεις και συναντήσεις του προγράμματος και τήρηση των 

πρακτικών των συζητηθέντων, όπου απαιτείται. 

 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ο Ανάδοχος της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα παρέχει 

τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, κατόπιν συνεννόησης. 

  

Επίβλεψη 

 

Ο Ανάδοχος θα αναφέρεται απευθείας στον Αναθέτοντα Φορέα, και συγκεκριμένα 

στην επιβλέπουσα Υπηρεσία, ήτοι Υπηρεσία Νέων Δραστηριοτήτων. Να σημειωθεί 

πως η Υπηρεσία θα έχει την επίβλεψη και επιστασία του προγράμματος και εάν 

απαιτείται θα διαμεσολαβεί και στις σχετικές επικοινωνίες τόσο με τις διοικητικές 

μονάδες της εταιρείας (π.χ. αν απαιτηθεί η αναζήτηση και συλλογή δεδομένων) όσο 

και με τον συντονιστή (Δήμος Χαλανδρίου) του προγράμματος.  

 

Παραδοτέα Σύμβασης 

Τα παραδοτέα της Σύμβασης προκύπτουν από το συνημμένο αρχείο με τίτλο " 

UIA05-255-CULTURAL H.ID.RA.N.T. Application Form ". Τα παραδοτέα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα, ως απαιτούνται: 

 Ενημέρωση, σε εβδομαδιαία βάση, κατ’ ελάχιστο, στην επιβλέπουσα 

Υπηρεσία.  

 Ενημερώσεις ως απαιτούνται προς τον συντονιστή και τους εταίρους του 

προγράμματος. 

 Συμβολή στην προετοιμασία και σύνταξη των εκθέσεων προόδου, σύμφωνα 

πάντα με το χρονοδιάγραμμα και τους στόχους του προγράμματος. 

 Ενημέρωση περιεχομένου του site  και των κοινωνικών δικτύων του έργου. 

 Πραγματοποίηση δημόσιων εκδηλώσεων διάχυσης και επικοινωνίας. 

 Πραγματοποίηση open-days και σχεδιασμός του κατάλληλου επικοινωνιακού 

υλικού (δημιουργία ντοκιμαντέρ). 

 Δημιουργία newsletters για τις ανάγκες του προγράμματος 

 Προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης (όπως η δράση drop a message)  

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Α. Για την υποβολή προσφοράς 

 

1) Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου στο οποίο περιλαμβάνονται σύντομη 

παρουσίαση του και πρότερη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της Σύμβασης. 

 

2) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:  
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i) έλαβε γνώση της παρούσας πρόσκλησης και την δέχεται ανεπιφύλακτα, και 

 

ii) διαθέτει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, τα οποία ορίζονται στα κριτήρια 

καταλληλόλητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και της τεχνικής 

και επαγγελματικής ικανότητας των υποψηφίων, αντιστοίχως. 

 

3) Οικονομική Προσφορά στην οποία περιλαμβάνεται τόσο η οικονομική προσφορά 

του υποψηφίου, όσο και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην οικονομική 

προσφορά θα αναφέρεται τόσο το συνολικό οικονομικό τίμημα, το οποίο αφορά 

υπηρεσίες συνολικής διάρκειας 12 μηνών, όσο και η μηνιαία ανάλυση του, σύμφωνα 

με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.  

 

 

Β. Για την ανάθεση της σύμβασης  

 

1. Συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση (Άρθρο 8 Ν.1599/1986), η οποία θα πρέπει να 

έχει συνταχθεί και υπογραφεί μετά την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, στην οποία 

θα πρέπει να δηλώνεται ότι οικονομικός φορέας:  

 

 1α. Δεν τελεί σε μία από τις καταστάσεις της περ. β', της παρ. 4, του άρθρου 73 του 

Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα:  

 

1. Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.  

 

2. Δεν έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση.  

 

3 .Δεν έχει κατατεθεί αίτηση υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης (άρθρο 99 ΠτΚ.).  

 

4. Δεν έχει κατατεθεί αίτηση υπαγωγής σε αναγκαστική διαχείριση (εφόσον 

πρόκειται για νομικό πρόσωπο).  

 

5. Δεν έχει κατατεθεί αίτηση θέσεως σε ειδική εκκαθάριση (εφόσον πρόκειται για 

νομικό πρόσωπο).  

 

6. Διαθέτει Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

υποβολής του.  

 

7. Διαθέτει Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

υποβολής του.  

 

 1β. Αποδέχεται ότι, σε περίπτωση που ζητηθεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή πριν και κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα προσκομίσει τα σχετικά 

πιστοποιητικά. 
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Κριτήρια επιλογής 

Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Πτυχίο: Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή πτυχίο πολιτικών επιστημών ή πτυχίο διεθνών 

σχέσεων. 

Επιθυμητός τίτλος: Μεταπτυχιακό σε θέματα πολιτιστικής διαχείρισης 

 

Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας υποψηφίων 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση αγγλικών. Προς απόδειξη 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων δίπλωμα/πιστοποίηση Αγγλικής 

γλώσσας, σπουδές σε αγγλόφωνα Πανεπιστήμια, εργασίες/δημοσιεύσεις σε 

αγγλόφωνα περιοδικά. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία σε ανάλογες 

υπηρεσίες και συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν συμμετέχει και διατελέσει 

communication experts ή project managers σε εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα 

(ερευνητικά ή μη), ή να έχουν αναλάβει εκστρατείες 

ενημέρωσης/προβολής/ευαισθητοποίησης για διάφορους φορείς του ιδιωτικού ή του 

δημόσιου τομέα.  

Επιθυμητά, οι υποψήφιοι θα πρέπει  να έχουν τουλάχιστον πενταετή (5) εμπειρία σε 

θέσεις επικοινωνίας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.   

 

Διάρκεια Σύμβασης 

 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται μέχρι το τέλος του προγράμματος (30.06.2023), ήτοι 12 

μήνες.  Η σύμβαση μπορεί να λυθεί νωρίτερα με αζήμια καταγγελία οποιουδήποτε από 

τα μέρη για σπουδαίο λόγο ή με προηγούμενη ενός μηνός έγγραφη ειδοποίηση. ‘Όταν 

ο σπουδαίος λόγος οφείλεται σε υπαιτιότητα του αντισυμβαλλόμενου, μπορεί ο 

καταγγέλλων να ζητήσει αποζημίωση για τυχόν ζημία του, εφ’ όσον συντρέχει 

περίπτωση αδικοπραξίας.  

 

 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για διάστημα 

έξι (6) μηνών από την επόμενη της υποβολής τους. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο 

ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Νόμισμα 

 

Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ. 

 

Αξιολόγηση – Επιλογή 

 

Η ανάθεση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται αποκλειστικά 

βάσει τιμής και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια της δυνατότητα καλής 
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και έγκαιρης εκτέλεσης της Σύμβασης από τον ανάδοχο και της τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας της παρούσας.  

  

Τρόπος πληρωμής 

 

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση (στο τέλος κάθε μήνα), μετά την 

κατάθεση σχετικού τιμολογίου. 

 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφοράς 

 

Οι προσφορές θα κατατεθούν είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση gr_d_stratkain@eydap.gr, είτε σε κλειστό φάκελο και θα 

αποσταλούν με courier, ταχυδρομείο, ή αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία Νέων 

Δραστηριοτήτων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, οδός Ιλισίων 9 και Λαοδικείας, Ζωγράφου, ΤΚ 15771, 

έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ως τίτλο του e-mail / φακέλου 

θα πρέπει να αναγράφεται “Παροχή υπηρεσιών   Communication expert στο 

συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα UIA05-255 CULTURAL 

H.ID.RA.N.T.”. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 

27/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.  

mailto:gr_d_stratkain@eydap.gr

