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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
INTERREG V-Balkan-Mediterranean 2014-2020

MoNa : Monuments in Nature: A Creative Co-existence

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνημείων
(Ε.Κ.Β.Μ.Μ.), ενόψει της υλοποίησης του έργου MoNa : Monuments in Nature: A
Creative Co-existence, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG
V-Balkan-Mediterranean 2014-2020, ανακοινώνει ότι θα δημιουργήσει Ειδικό
Μητρώο δυνητικών συνεργατών για την προμήθεια αγαθών ή και την παροχή υπηρεσιών,
για την υλοποίηση των παραδοτέων που αντιστοιχούν στο παραπάνω έργο και απευθύνει
ανοικτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο να ενταχθεί στο εν λόγω Μητρώο.
Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν στο Ειδικό
Μητρώο δυνητικών συνεργατών και προμηθευτών, υποβάλλοντας σε έντυπη είτε
ηλεκτρονική μορφή Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπεύθυνη Δήλωση και
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, είτε με ηλεκτρονική τους επιστολή (e-mail) με
αποδεικτικό παραλαβής στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@ekbmm.gr, είτε
με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, υπόψη κας Κατερίνας Νικολαΐδου
στα γραφεία του Ε.Κ.Β.Μ.Μ., Λ. Στρατού 2, 546 40 Θεσσαλονίκη συνοδευόμενη από τα
σχετικά κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά.
Στο Ειδικό Μητρώο μπορούν να ενταχθούν: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
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Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η
οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό.
Οι αιτούντες πρέπει να έχουν ενασχόληση και εμπειρία στην προμήθεια ή στην παροχή
υπηρεσιών της/των κατηγορίας/ων, όπου επιθυμούν να καταχωρηθούν.
Η πρόθεση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο δυνητικών συνεργατών θα πρέπει να
περιλαμβάνει το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ενδιαφερομένου φορέα
/προσώπου με σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων του, η οποία να συνοδεύεται
από αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα του ιδίου ή των στελεχών που απαρτίζουν τις
ομάδες έργου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί της ακρίβειας των αναγραφόμενων
στοιχείων.
Από την εγγραφή στο Μητρώο αποκλείονται αιτούντες για τους οποίους:


υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες,



υπάρχει καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού
παραπτώματος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με
οποιονδήποτε τρόπο,



έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών,
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή τελούν σε ανάλογη
κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για
αλλοδαπούς υποψήφιους),



έχει κινηθεί εις βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
διαδικασία,



υπάρχουν ανεκπλήρωτες και μη ρυθμισμένες ασφαλιστικές και φορολογικές
υποχρεώσεις τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης όσο και κατά το
ελληνικό δίκαιο.

Δικαίωμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν όσοι διαθέτουν αποδεδειγμένα βάσει
δημοσίων, κρατικών ή άλλων αναγνωρισμένων φορέων πιστοποιητικών και εγγράφων
ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και οπωσδήποτε εμπειρία σε θέματα:
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α.1. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών – Αναπτυξιακών μελετών
A.2. Υπηρεσίες Πιστοποίησης
A.3. Υπηρεσίες δημοσιότητας – προβολής και πληροφόρησης – παραγωγής υλικού
Α.4. Υπηρεσίες υποστήριξης για την οργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων, συναντήσεων
Α.5. Υπηρεσίες επιστημονικών εκδόσεων και αφηγήσεων για ειδικές ομάδες
Α.6. Υπηρεσίες μεταφράσεων - διερμηνειών
Α.7. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε “reporting”, καθώς και σε διαδικασίες
αξιολόγησης
Α.8. Υπηρεσίες δημιουργίας - διαχείρισης ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού υλικού
A.9. Ταχυδρομικές υπηρεσίες – ταχυμεταφορές
Ειδικό Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών και Προμηθευτών
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Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
B.1. Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου
B.2. Προμήθεια εισιτηρίων, κρατήσεων σε ξενοδοχεία, catering, μετακινήσεων
Β.3. Προμήθεια αναλώσιμων υλικών
Οι ενδιαφερόμενοι εκτός από το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να
καταγράψουν και να αποδεικνύουν την εμπειρία που διαθέτουν στους ανωτέρω τομείς με
την παροχή κάθε σχετικού αποδεικτικού στοιχείου (δημόσια ή ιδιωτικά έργα που έχουν
εκτελεσθεί, προϋπολογισμοί έργων, κλπ).
Η χρήση των προσωπικών δεδομένων τα οποία θα συλλεχθούν με την παρούσα
διαδικασία τελούν υπό την προστασία των διατάξεων του Ν. 2472/1997, όπως
συμπληρώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων
(GDPR- ΓΚΠΔ) και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο
μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή, με απλή δήλωση προς το Ε.Κ.Β.Μ.Μ.
Σε κάθε περίπτωση η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας και η εγγραφή
στον σχετικό κατάλογο δε δεσμεύει με οποιονδήποτε τρόπο το Ε.Κ.Β.Μ.Μ. Ο
Φορέας θα επιλέγει τις συνεργασίες του με βάση την κοινοτική και εθνική
νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων και υπηρεσιών.
Έντυπα αιτήσεων, καθώς και το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθεύονται και από τα Γραφεία του Ε.Κ.Β.Μ.Μ. στην
οδό Λ. Στρατού 2, 546 40 Θεσσαλονίκη. Αρμόδια για πληροφορίες είναι η κα Κατερίνα
Νικολαΐδου τηλ. 2310 889830, fax: 2310 830050, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00
π.μ. έως 16.00 μ.μ.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ &
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Λ. Στρατού 2 – Τ.Κ. 54640 - Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310 889830, fax: 2310 830050, email: info@ekbmm.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Έργo:
INTERREG V-Balkan-Mediterranean 2014-2020

MoNa : Monuments in Nature: A Creative Coexistence

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ &
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Λ. Στρατού 2 – Τ.Κ. 54640 - Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310 889830, fax: 2310 830050, email: info@ekbmm.gr
ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΓΑΘΩΝ Η/ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤO ΕΡΓO:

INTERREG V-Balkan-Mediterranean 2014-2020

MoNa : Monuments in Nature: A Creative Coexistence
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Α. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α.1. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών – Αναπτυξιακών μελετών
Περιγραφή ενέργειας: αφορά στην εκπόνηση έκθεσης για το δίκτυο του έργου ΜοΝα
(Ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση για κοινές πολιτικές: Εφαρμογή και ενθάρρυνση
συστημάτων βιώσιμης συνεργασίας μεταξύ των αρχών που είναι υπεύθυνες για τη
διαχείριση και επικαιροποίηση στρατηγικών και λύσεων).
A.2. Υπηρεσίες Πιστοποίησης
Περιγραφή ενέργειας: αφορά στην ανάπτυξη συστήματος (ειδικού σήματος) για την
προώθηση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος για το δίκτυο του
έργου ΜοΝα.
A.3. Υπηρεσίες δημοσιότητας – προβολής και πληροφόρησης – παραγωγής
υλικού
Περιγραφή ενέργειας: αφορά στην υποστήριξη του επικοινωνιακού έργου τον σχεδιασμό
επικοινωνιακής στρατηγικής και
υλικού, όπως λογότυπα, αφίσες, φυλλάδια,
προσκλήσεις, γραφιστική επιμέλεια εκδόσεων κτλ.
Ειδικό Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών και Προμηθευτών
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Α.4. Υπηρεσίες υποστήριξης για την οργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων,
συναντήσεων
Περιγραφή ενέργειας: αφορά στην υποστήριξη για την οργάνωση και διεξαγωγή του
Συμποσίου, εκδηλώσεων και συναντήσεων που αφορούν στην υλοποίηση του
προγράμματος.
Α.5. Υπηρεσίες επιστημονικών εκδόσεων και αφηγήσεων για ειδικές ομάδες
Περιγραφή ενέργειας: αφορά στην έκδοση πρακτικών του Συμποσίου και αφηγηματικών
ενεργειών με στόχο την προσπάθεια ευαισθητοποίησης των νέων σχετικά με την
περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά κ.α.
Α.6. Υπηρεσίες μεταφράσεων - διερμηνειών
Περιγραφή ενέργειας: αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεταφράσεων λημμάτων και
πληροφοριών που θα εισαχθούν στην ιστοσελίδα, στις εκδόσεις, στη μετάφραση του
προωθητικού υλικού καθώς και στη διερμηνεία για το Συμπόσιο.
Α.7. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε “reporting”, καθώς και σε
διαδικασίες αξιολόγησης
Περιγραφή ενέργειας: αφορά στην υποστήριξη για την υποβολή αναλυτικών reports
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου βάσει των κανονισμών του προγράμματος καθώς
σε διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης.
Α.8. Υπηρεσίες δημιουργίας - διαχείρισης ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού
υλικού
Περιγραφή ενέργειας: αφορά στη δημιουργία ιστοσελίδας
υλικού για το έργο “ΜοΝα”.

και άλλου ηλεκτρονικού

A.9. Ταχυδρομικές υπηρεσίες – ταχυμεταφορές
Περιγραφή ενέργειας: αφορά την αποστολή εντύπων και υλικών των έργων.
Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
B.1. Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου
Περιγραφή ενέργειας: αφορά σε προμήθεια φορητού υπολογιστή και άλλου εξοπλισμού
γραφείου.
B.2. Προμήθεια
μετακινήσεων

εισιτηρίων,

κρατήσεων

σε

ξενοδοχεία,

catering,

Περιγραφή ενέργειας: αφορά σε συνεργασία με ταξιδιωτικά πρακτορεία, αεροπορικές
εταιρείες, επιχειρήσεων εστίασης, με ξενοδόχους και εστιάτορες για τη φιλοξενία των
εταίρων και των φιλοξενούμενων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων και των ταξιδιών
φιλοξενίας.
Β.3. Προμήθεια αναλώσιμων υλικών
Περιγραφή ενέργειας: αφορά σε προμήθεια αναλώσιμων υλικών, όπως γραφική ύλη και
άλλου αναγκαίου εξοπλισμού

Ειδικό Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών και Προμηθευτών
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
*ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
*ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
*ΕΔΡΑ:
*ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
*ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
*FAX:
*EMAIL:
*ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (WEBSITE):
*ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
*ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
*Α.Φ.Μ.:
*Δ.Ο.Υ.:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
□ Εκπόνηση περιβαλλοντικών – Αναπτυξιακών μελετών
□ Υπηρεσίες Πιστοποίησης
□ Υπηρεσίες δημοσιότητας – προβολής και πληροφόρησης – παραγωγής υλικού

□ Υπηρεσίες υποστήριξης για την οργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων,
συναντήσεων
□ □ Υπηρεσίες επιστημονικών εκδόσεων και αφηγήσεων για ειδικές ομάδες

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ □ Υπηρεσίες μεταφράσεων - διερμηνειών
Ή ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ
□ Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε “reporting”, καθώς και σε
ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ
διαδικασίες αξιολόγησης
ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ

□ Υπηρεσίες δημιουργίας και διαχείρισης ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού
υλικού
□ Ταχυδρομικές υπηρεσίες- ταχυμεταφορές
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
□ Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου
□ Προμήθεια εισιτηρίων, κρατήσεων σε ξενοδοχεία, catering, μετακινήσεων
□ Προμήθεια αναλώσιμων υλικών
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
(Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή
και επαγγελματικές ικανότητες του
ενδιαφερόμενου φυσικού/νομικού
προσώπου αναφορικά με: α) την
εμπειρία στην υλοποίηση έργων
παροχής υπηρεσιών/προμηθειών,
β) το απασχολούμενο προσωπικό.

Περιγράψτε εν συντομία (έως 80 λέξεις)

*Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που παρατίθενται παραπάνω, θα καταχωρηθούν σε σχετικό αρχείο του Φορέα θα
χρησιμοποιηθούν μόνο για αυτό το σκοπό και προστατεύονται από το Νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Ειδικό Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών και Προμηθευτών
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**Μπορείτε να καταθέσετε κατά περίπτωση, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή επιπλέον πληροφορίες που αφορούν στη
δραστηριότητά σας (π.χ. βιογραφικό σημείωμα, έντυπο υλικό, κ.ο.κ.)

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
*ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
*ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
*ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
*ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
*FAX:
*EMAIL:
*Α.Φ.Μ.:
*Δ.Ο.Υ.:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
□ Εκπόνηση περιβαλλοντικών – Αναπτυξιακών μελετών
□ Υπηρεσίες Πιστοποίησης
□ Υπηρεσίες δημοσιότητας – προβολής και πληροφόρησης – παραγωγής
υλικού

□ Υπηρεσίες υποστήριξης για την οργάνωση συνεδρίων,
εκδηλώσεων, συναντήσεων
□
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ή ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ

□ Υπηρεσίες επιστημονικών εκδόσεων και αφηγήσεων για ειδικές
ομάδες
□ Υπηρεσίες μεταφράσεων - διερμηνειών
□ Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε “reporting”, καθώς και σε
διαδικασίες αξιολόγησης
□ Υπηρεσίες δημιουργίας και διαχείρισης ιστοσελίδας και
ηλεκτρονικού υλικού
□ Ταχυδρομικές υπηρεσίες- ταχυμεταφορές
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
□ Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου
□ Προμήθεια εισιτηρίων, κρατήσεων σε ξενοδοχεία, catering,
μετακινήσεων
□ Προμήθεια αναλώσιμων υλικών

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
(Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή
και επαγγελματικές ικανότητες του
ενδιαφερόμενου φυσικού/νομικού
προσώπου αναφορικά με: α) την
εμπειρία στην υλοποίηση έργων
παροχής υπηρεσιών/προμηθειών,
β) το απασχολούμενο προσωπικό.

Περιγράψτε εν συντομία (έως 80 λέξεις)

*Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που παρατίθενται παραπάνω, θα καταχωρηθούν σε σχετικό αρχείο του Φορέα και
προστατεύονται από το Νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Ειδικό Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών και Προμηθευτών

8

ΑΔΑ: 62ΧΓ469ΗΘ9-ΥΦΙ
**Μπορείτε να καταθέσετε κατά περίπτωση, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή επιπλέον πληροφορίες που αφορούν στη
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