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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

για τη διοργάνωσης περιβαλλοντικής -  εκπαιδευτικής εκδήλωσης  

με μαθητές σχολικής ηλικίας 

με τίτλο “Peri-urban forest bounds to the sea” 

 

Η Δ/νση Δασών Ξάνθης στα πλαίσια υλοποίησης  της δράσης Ε8 του ευρωπαϊκού προγράμματος 

LIFE FORESMIT CCM/IT/000905,  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 

διοργάνωση Περιβαλλοντικής - Εκπαιδευτικής Εκδήλωσης (CPV:  79952000-2), με τίτλο “ Peri-

urban forest bounds to the sea ” για μαθητές σχολικής ηλικίας (7-12 ετών) , με τους παρακάτω 

όρους: 

 

I. ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας γύρω από το 

επιστημονικό αντικείμενο που ερευνήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE 14 

FORESMIT CCM/IT/000905, με ενημέρωση των παιδιών για το θέμα και συμμετοχή αυτών σε 

διαδραστικά παιχνίδια περιβαλλοντικού περιεχομένου, που αποσκοπούν στη σύλληψη και 

εμπέδωση των εννοιών και των σκοπών του ερευνητικού προγράμματος, που άπτεται της 

κλιματικής αλλαγής και πώς τα πευκοδάση συμβάλλουν στον μετριασμό της. Στην εκδήλωση θα 

συμμετέχουν τα παιδιά των μαθητικών κατασκηνώσεων Αβδήρων Π.Ε Ξάνθης, οι εγκαταστάσεις 

των οποίων βρίσκονται εντός πευκοαλσυλλίου, οπότε τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να διαβιούν 

εντός αυτού και να γνωρίσουν τα οφέλη του. Για την χρήση του χώρου και την υλοποίηση της 

δράσης η αναθέτουσα αρχή (Δ/νση Δασών Ξάνθης) έλαβε την απαραίτητη συναίνεση της 

Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε Ξάνθης, με το υπ΄αριθμ. 4913/02.07.2019 έγγραφό 

της. 

 

II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

1. Χώρος εκδήλωσης: Εγκαταστάσεις (αύλειος χώρος) μαθητικών  κατασκηνώσεων  

Αβδήρων  Ξάνθης 
 

2. Ημερομηνία εκδήλωσης: 22-26 Ιουλίου 2019. Η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί 

μετά από συνεννόηση των εμπλεκόμενων φορέων 
 



3. Ώρα εκδήλωσης: 10 π.μ – 3 μ.μ 
 

4. Συμμετέχοντες: 100 παιδιά μαθητικών κατασκηνώσεων Αβδήρων Ξάνθης, ηλικίας 7-12 

ετών.  
 

5. Δραστηριότητες παιδιών: 

 

 Συμμετοχή παιδιών σε τουλάχιστον δέκα (10) διαδραστικά, περιβαλλοντικού 

θέματος παιχνίδια, γνώσης κ.α όπως δεξιοτήτων (π.χ ισορροπίας, στοχεύσεων 

κλπ), ταχύτητας κ.λ.π με βραβεύσεις των νικητών.  

Στις υπηρεσίες παροχής των εκπαιδευτικών-περιβαλλοντικών παιχνιδιών 

συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και ο εξοπλισμός των παιχνιδιών. 

 Ενημέρωση παιδιών (με προβολή εικόνων) για τα οφέλη των δασών πεύκης και 

συγκεκριμένα των περιαστικών δασών στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 

(οργάνωση δράσης σε συνεργασία με τη Δ/νση Δασών Ξάνθης για το προβληθέν 

υλικό) 

 “Υπαίθριο αναγνωστήριο” με παρουσίαση και ανάγνωση του παιδικού παραμυθιού 

“ΠΡΑΣΙΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ” (ανά πενήντα παιδιά) που εκδόθηκε στα πλαίσια του 

ευρωπαϊκού προγράμματος. Διανομή βιβλίου στα παιδιά (το υλικό θα διατεθεί από 

την Δ/νση Δασών Ξάνθης).  

 Δημιουργική απασχόληση των μαθητών με κατασκευές και ζωγραφική με θέμα 

την κλιματική αλλαγή και το δάσος. 

 Κουκλοθέατρο με παράσταση το θέμα της οποίας θα άπτεται του φυσικού 

περιβάλλοντος 

 Ψυχαγωγία παιδιών με δύο (2) επαγγελματίες ψυχαγωγούς-εμψυχωτές 

 

6. Απαραίτητο προσωπικό, ενέργειες  και υλικό υποστήριξης εκδήλωσης: 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

1. Τουλάχιστον δύο (2) ατόμων για τον καθολικό συντονισμός της εκδήλωσης  

2. Τουλάχιστον είκοσι (20) ατόμων, συνοδοί-coaches, για την υλοποίηση των δράσεων, το 

συντονισμό των παιδιών 

3. Λοιπό προσωπικό για τη διανομή του υλικού προώθησης και την εξυπηρέτηση του 

μπουφέ  

 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

4. Παραγωγή και διάθεση υλικού προώθησης του προγράμματος (150 καπέλα τύπου jokey, 

150 δοχεία νερού ανοξείδωτα 400ml, 150 καρτέλες λαιμού , 150 σφυρίχτρες, 120 διπλώματα 

συμμετοχής, 30 κοντομάνικα μπλουζάκια διοργανωτών) με το λογότυπο του προγράμματος 

(FoResMit)  

5. Παραγωγή σημαίας και αφίσας (και ψηφιακών αρχείων) που θα διατεθεί στα social media 

αλλά και στην αναθέτουσα αρχή ως παραδοτέο. 

6. Δημοσιοποίηση εκδήλωσης με δελτία τύπου σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ανάρτηση 

στα social media 



7. Κάλυψη της εκδήλωσης με φωτογραφικό υλικό και βιντεοσκόπηση του συνόλου της 

εκδήλωσης, με κατάλληλη ύστερη επεξεργασία του υλικού για την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα.  

Συγκεκριμένα: 

 για τη φωτογράφηση: Θα ληφθούν μακρινές και ομαδικές  φωτογραφίες, ώστε να μην 

φαίνονται καθαρά τα πρόσωπα των παιδιών και θα «αλλοιωθούν» τα πρόσωπα σε όποιες 

κοντινές λήψεις κρίνεται απαραίτητο, με πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας. 

 Για τη βιντεοσκόπηση: Μετά την λήψη του υλικού θα γίνει μοντάζ αυτού, ώστε από το 

τελικό αποτέλεσμα να μη προβάλλονται χαρακτηριστικά των παιδιών, που καθιστούν αυτά 

αναγνωρίσιμα. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει ενημέρωση των γονέων για την κάλυψη της εκδήλωσης με 

τις παραπάνω προϋποθέσεις, υποχρέωση που βαραίνει τον ανάδοχο και πρέπει να ολοκληρωθεί 

πριν την ημέρα της εκδήλωσης. 

7. Παροχή μικρογεύματος με 150 σάντουιτς (60 hot dog και 60 κρύα σάντουιτς αλλαντικών και 

30 λαχανικών), 300 παγωτά, 300 νερά 500ml και 300 διάφορους ατομικού παιδικούς χυμούς. 

 

Γ. ΥΛΙΚΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1. Μικροφωνική και λοιπή απαραίτητη εγκατάσταση ήχου και εικόνας (μικρόφωνα, ηχεία, 

προτζέκτορες) 

2. Υλικά-εξοπλισμός προετοιμασίας του χώρου (σημαία με το τίτλο εκδήλωσης, standς, 

κιόσκια, μπαλόνια) 

 

ΙΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Τρόπος υποβολής προσφοράς: Οι φάκελοι προσφοράς υποβάλλονται ιδιοχείρως ή 

αποστέλλονται ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή με εταιρείες ταχυμεταφοράς στο 

πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής  (Δ/νση Δασών Ξάνθης-Διοικητήριο 67100 5ος όροφος 

γρ.521).  

Ο Φάκελος προσφοράς θα φέρει την ένδειξη “Για την υπ΄αριθμ. 7069/05.07.2019 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών” και θα περιέχει: 

 Την αναλυτική παρουσίαση του οικονομικού φορέα (πλήρη στοιχεία επιχείρησης και 

παρουσίαση υλοποίησης ανάλογων με την παρούσα δράσεων) 

 Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών ανά επιμέρους υπηρεσίες, περιγραφή 

της δομής του συνόλου της εκδήλωσης, του χρόνου που θα καλυφθεί και του προσωπικού 

που θα συμμετέχει. Αναλυτικά: 

α. Δραστηριότητες (Πλήρης περιγραφή παιχνιδιών και υλικών-εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιηθεί. Αριθμός συμμετεχόντων ανά παιχνίδι. Αριθμός coaches. Περιγραφή 

βραβείων (αντικειμένων) νικητών. Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης) 

β. “Υπαίθριο αναγνωστήριο” (Περιγραφή δράσης. Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης και 

των δύο επαναλήψεων) 

 



γ.  Δημιουργική απασχόληση (Πλήρης περιγραφή δράσης. Αριθμός συμμετεχόντων ανά 

παιχνίδι. Αριθμός coaches. Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης) 

δ. Κουκλοθέατρο (Αριθμός ατόμου/ατόμων που θα αναλάβουν τη δράση. Περιγραφή 

παράστασης. Εκτιμώμενος χρόνος διάρκειας) 

ε. Ψυχαγωγία παιδιών (Πλήρης περιγραφή προγράμματος τους) 

στ. Περιγραφή και αριθμός λοιπού προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί με τις αρμοδιότητές      

    τους. 

ζ. Πλήρης περιγραφή παραγόμενου υλικού (προδιαγραφές, φωτογραφίες) 

η. Αναλυτική περιγραφή ενεργειών δημοσιοποίησης της εκδήλωσης.  

θ. Μικρογεύμα (Περιγραφή εδεσμάτων και ροφημάτων. Αριθμός ατόμων εξυπηρέτησης) 

 

 Την οικονομική προσφορά (κοστολόγηση) του οικονομικού φορέα με τελική συνολική 

κοστολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών (προς υποβοήθηση των συμμετεχόντων έχει 

διαμορφωθεί έντυπο οικονομικής προσφοράς) 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι ο φορέας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 

και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 

αποκλειστούν και ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής τα οποία καθορίζονται με το άρθρο 75 του 

ίδιου Νόμου. Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι 

οποίοι και τις υπογράφουν: 

i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.  

ii.  Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε.  

iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.  

iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από 

κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων προσφοράς ορίζεται η 9η Ιουλίου 2019, λόγω 

δεδομένης χρονικής πίεσης που υπάρχει αφενός μεν λόγω του γεγονότος ολοκλήρωσης του 

Β΄κύκλου λειτουργίας των κατασκηνώσεων στα τέλη Ιουλίου 2019 και αφετέρου λόγω του 

γεγονότος ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού προγράμματος που απαιτεί πιστοποίηση όλων των 

δαπανών έως 31.08.2019. 

Πέρα των συγκεκριμένων οικονομικών φορέων δύναται να υποβληθεί προσφορά από 

οποιοσδήποτε άλλο πληροί τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών. 

 

2. Η επιλογή της πιο συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη 

συνολική τιμή και την πλήρωση των όρων της παρούσας, εφόσον ο οικονομικός φορέας πληροί 

τις προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό, από άποψη τεχνικής κατάρτισης και 

επάρκειας και μη ύπαρξης λοιπών λόγων αποκλεισμού του. 

ΙV. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών                   

η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, να 

υποβάλει τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά: 



α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής προσφορών) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή αφορά 

σε περίπτωση νομικών προσώπων τον νόμιμο εκπρόσωπο τους (σε περίπτωση περισσότερων 

του ενός νομίμων εκπροσώπων η υποχρέωση αφορά το σύνολο αυτών).  

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις και 

γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας 

V. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό διαδικτυακής 

ανάρτησης Μητρώου (Α.Δ.Α.Μ), στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-

Θράκης και στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσία. 

 

VI. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η δαπάνη ανέρχεται σε ύψος έως του ποσού των 14.000,00 ευρώ και θα βαρύνει τις πιστώσεις 

του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE 14 FORESMIT CCM/IT/000905, δράση E8 

DEMONSTRATION WORKSHOP SEMINARS CONFERENCES AND OTHER EVENTS.  

 

Ο εκτελών καθήκοντα Δ/ντη Δασών Ξάνθης 

                                                                                                                                                    

                                                                   

                                                                                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ 

                                                                                                 Γεωτεχνικός -Δασολόγος 

                                                                                               με Α΄βαθμό 

                                                                                                                                                            


