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                                                                                                      Αθήνα, 14-06-2019 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», ανακοινώνει, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Δημιουργία 

Ιστότοπου (WEBSITE)της Δράσης και την παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας και Επικοινωνίας από 

νομικό πρόσωπο (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) ή κοινοπραξία/ένωση των οποίων ο χαρακτήρας και 

το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο παροχής υπηρεσιών. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

(2.500) €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.  

Σύνολο κρατήσεων : Η παρούσα παροχή υπηρεσιών  υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες 

κρατήσεις και ειδικότερα, κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσης, σε ποσοστό 0,1243% 

συνολικά. (0,07% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., 3% Χαρτόσημο επί των προαναφερόμενων κρατήσεων και 

20% επί του Χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου) και (0,06% υπέρ Ε.Α.Π.Π., 3% Χαρτόσημο επί 

των προαναφερόμενων κρατήσεων και 20% επί του Χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου). 

Επίσης, θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις φόρος 

εισοδήματος, επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013. 

Οι πιστώσεις της εν θέματι δαπάνης θα βαρύνουν τον ενάριθμο 2019ΣΕ75020003 του 

Έργου της ΣΑΕ 750/2 ΤΡΟΠ 0 με τίτλο: ««Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την 

Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε» 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά, νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες/ ενώσεις τα οποία 

ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας και πιο συγκεκριμένα: α) Φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) Συνεταιρισμοί, γ) Ενώσεις Προμηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή Προσφορά και δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με 

τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ και δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα της 

προμήθειας και παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και 

πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. 

 

1. Τεχνικές Προδιαγραφές Δημιουργίας Ιστότοπου (WEBSITE) 

Σχεδιασμός και Δημιουργία Διαδικτυακού Τόπου:  

 

Κατοχύρωση ονόματος (domainname)και σχεδιασμός πρωτότυπου εικαστικά ιστότοπου σε 

περιβάλλον CMSανοικτού κώδικα, ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία (Golive)του ιστότοπου, 

φιλοξενία (hosting)σε server του ΚΕΜΕΑ και συνεχή Υποστήριξη, Ενημέρωση/Συντήρηση της 
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διαδικτυακής πύλης με υλικό (το οποίο θα παρέχεται από το ΚΕ.ΜΕ.Α.)στο πλαίσιο δράσεων 

διάχυσης και δημοσιότητας του έργου. 

O ιστότοπος θα σχεδιαστεί για τη φιλοξενία υλικού και πληροφοριών στην Ελληνική και 

Αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου και ο Ανάδοχος θα αναλάβει την 

μετάφραση του περιβάλλοντος χρήστη (userinterface), των καρτελών και λοιπών σταθερών 

στοιχείων που θα εμφανίζονται στις κατηγορίες και υποκατηγορίες, περιθώρια, στις κεφαλίδες και 

τα υποσέλιδα, κ.λπ. του ιστότοπου.  

 

Θα συνταχθεί παραδοτέο τεχνικών προδιαγραφών υλοποίησης του ιστότοπου μαζί με τις 

παραμέτρους του περιεχόμενου (μέγεθος εικόνων, pixel, formatκλπ) και εκπαίδευση χρήσης σε 

στελέχη του ΚΕ.ΜΕ.Α. κατά την παραλαβή του έργου.  

 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να παρέχουν: 

• Δυνατότητα υποστήριξης περιβάλλοντος πολυμέσων για παρουσίαση περιεχομένου σε 

ποικίλες μορφές (κείμενο, φωτογραφία, video, audio) με τη κατάλληλη γραφιστική 

επεξεργασία, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη παρουσίαση του υλικού (πχ. 

Flashanimation). 

 

• Υποστήριξη εσωτερικής μηχανής αναζήτησης πλήρους κειμένου (full-textsearch, NLP) και 

μεταδεδομένων (metadata) και ενημερωτικών σημειωμάτων (newsletter). 

 

• Μεθοδολογία υλοποίησης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του server όπου έχει 

εγκατασταθεί το Ubuntu16.04 LTS, η οποία προσφέρει maintenanceupdates μέχρι τον 

Απρίλιο του 2022. Επίσης έχει εγκατασταθεί ο τελευταίος ApacheWebServer2.4 με τα 

mod_php, mod_rewrite, mod_mysql, mod_xmlκαιmod_zlibπου είναι προτεινόμενα ή 

απαραίτητα από το JoomlaCommunityγια το Joomla, έκδοσης3.3και πάνω. Τέλος, έχει 

εγκατασταθεί MySQL του 5.7 branch και η PHP 7.0 

 

• Δυνατότητα χωροθετημένων στην αρχική σελίδα του ιστότοπου socialmediabuttons, τα 

οποία θα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα προκειμένου να καλύπτονται οι επικοινωνιακές 

ανάγκες και τα προβλεπόμενα αναφορικά με τη διάχυση της πληροφορίας της Δράσης.  

 

O κώδικας ανάπτυξης και υλοποίησης καθώς και η εφαρμογή διαχείρισης και υποστήριξης 

του portal πρέπει να είναι ανοικτού κώδικα (Open Source) και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

δεσμεύουν τον ανάδοχο ή κάποιον τρίτον σε επίπεδο αδειών χρήσης με τον φορέα. Τυχόν άλλες 

άδειες χρήσης για στοιχεία διαχείρισης του ιστότοπου, πρέπει να εξασφαλιστούν από τον ανάδοχο, 

με δικά του έξοδα, για λογαριασμό του φορέα. 
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Τα παραπάνω παραδοτέα που εμπεριέχουν σχεδιασμό και δημιουργία, υποχρεωτικά θα 

φέρουν συγκεκριμένα διακριτικά της δράσης, αλλά και του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, 

με τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, ενώ το δημιουργικό και τα γραφικά στοιχεία του 

προωθητικού υλικού (ιστότοπου) θα επιλέγονται από την Αναθέτουσα Αρχή μεταξύ των 

σχεδιαστικών προτάσεων του αναδόχου (π.χ. 3 σχεδιαστικές εκδοχές).  

 

Το δημιουργικό -σχεδιαστικό μέρος των παραδοτέων θα πρέπει να στοχεύει στο να κάνει 

την ιστοσελίδα ελκυστική για το κοινό με τη χρήση royalty-free (ή και μέσω imagebanks με τα 

imagebanks μετα αντίστοιχα προς χρήση πνευματικά δικαιώματα για την Αναθέτουσα 

Αρχή)εικονογραφήσεων, γραφικών κ.ά. 

 

 

2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν: 

 

2.1.Τεχνική Προσφορά με περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των ζητούμενων υπηρεσιών, του 

προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησής τους, καθώς και με δείγματα προηγούμενων 

αντίστοιχων εργασιών του υποψηφίου. 

 

2.2. Οικονομική προσφορά επί των ζητούμενων υπηρεσιών με τιμή προσφοράς εκφρασμένη σε 

Ευρώ (€) ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ για παράδοση των υπηρεσιών στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση. Για τη σύγκριση των προσφορών θα 

συγκρίνεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

 

2.3. Αποδεικτικά ενημερότητας: 

α) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς 

β) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (Φορείς Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης). 

 

2.4.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 

 

2.5. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

A. Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία 

συμμετέχουν. 

B. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς: 

• δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημά από τα αδικήματα της παρ. 1 

του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό 

με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της 



   
                                                 ΚΕΝΤΡΟΜΕΛΕΤΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
                                                  CENTER FOR SECURITY STUDIES    

 

Ευρωπαϊκή Ένωση  

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 

  
Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπ  ́αριθμ 

2019ΣΕ75020003  Έργου της ΣΑΕ 750/2 με τίτλο: «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε» 

 

 

 

υπεξαίρεσης της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 

της δόλιας χρεοκοπίας. 

• δεν τελούν σε πτώχευση επίσης, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, είναι φορολογικά 

και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους (εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας 

& επικουρικής), είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο, δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν. 

2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή από άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 

2.6. Υπεύθυνη δήλωσητουΝ.1599/1986στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα 

όλους τους όρους της συγκεκριμένης πρόσκλησης, η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους 

όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στους 

Φακέλους Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς είναι ακριβή. 

 

2.7. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα-δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα. 

 

Α. Εάν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο:• Αντίγραφο του ΦΕΚ σύστασης ή καταστατικού 

με τις τροποποιήσεις του, κατά περίπτωση. 

 

Β. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο:• Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη 

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

 

Γ. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει πρακτικά 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση των διαχειριστών κάθε Συμμετέχοντος στην 

Πρόσκληση, με τα οποία:• Εγκρίνεται η από κοινού με τους άλλους εταίρους (που αναφέρονται 

όλοι ρητά) εκτέλεση της Σύμβασης, και η αλληλέγγυα ευθύνη καθενός εις ολόκληρο το ποσοστό 

συμμετοχής στην ένωση (ενώ αναφέρονται και τα ποσοστά όλων των εταίρων της ένωσης), ο 

τρόπος κατανομής της αμοιβής των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, μεταξύ των εταίρων της 

ένωσης και το ότι θα συστήσουν Κοινοπραξία, εφ ́ όσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 

εάν αναδειχθεί Ανάδοχος. 

• Ορίζεται ο εταίρος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης. 

• Ορίζεται ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ένωσης, με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον 

Υποψήφιο την Προσφορά και όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος 

είναι ένα νομικό πρόσωπο, δεν απαιτείται αυτή η απόφαση, εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του 

υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευτεί κατά τις κείμενες 

διατάξεις (ΦΕΚ κ.λπ.). 
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2.8. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας και Καλής Εκτέλεσης για την απόδειξη εμπειρίας ή οποιοδήποτε 

άλλο αποδεικτικό που να τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του υποψηφίου αναδόχου στην 

υλοποίηση δράσεων Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

 

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή φυσικών προσώπων, όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

υποβάλλονται από κάθε μέλος της ένωσης. Όλα τα έγγραφα και όλα τα στοιχεία της προσφοράς 

πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της 

Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην Ελληνική. Δεν επιτρέπονται 

εναλλακτικές προσφορές ανά ζητούμενη υπηρεσία και είδος. 

 

Η μη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου. 

 

3. Διαδικασία Υποβολής και Επιλογής 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έως την 24:00 ώρα 

της 20ης Ιουνίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.fotou@kemea-research.gr . Μετά το πέρας 

της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της μέσω 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνσή τους. 

Κριτήρια επιλογής αποτελούν η δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης, 

όπως αυτή θα διαπιστώνεται από την πληρότητα της τεχνικής πρότασης και από την προηγούμενη 

συναφή εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου, σε συνδυασμό με το ύψος της οικονομικής προσφοράς 

του. 

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. ΦΩΤΟΥ 

Δημήτριο, τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10.00-15.00, στο τηλέφωνο 210 7710805(εσωτ. 

337). 

 

 

 

 

 

 


