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Χανιά, 06/04/2020 

Αρ. Πρωτ. 166 

 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο 

Διακήρυξης (όροι και τεχνικές προδιαγραφές) του Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη 

Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών του Υποέργου 12: Επικοινωνιακή Στρατηγική Εθνικού 

Δρυμού Σαμαριάς και Φορέα Διαχείρισης, της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020». 

Σας ανακοινώνουμε ότι η περίοδος υποβολής σχόλιων σχετικά με το σχέδιο διακήρυξης του 

Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών του Υποέργου 12: 

Επικοινωνιακή Στρατηγική Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και Φορέα Διαχείρισης, της Πράξης 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ», Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», η οποία ήταν αναρτημένη από την Πέμπτη 16/03/2020 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. http://www.eprocurement.gov.gr ((μοναδικός 

κωδικός: 20DIAB000008728)), έληξε την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020. 

Στην πλατφόρμα διαβούλευσης του ΕΣΗΔΗΣ και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

αναρτήθηκαν σχόλια από 2 εταιρείες.  

Οι προτεινόμενες παρατηρήσεις/συμβουλές/τεχνικές προδιαγραφές που προέκυψαν από 

τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης είναι οι εξής: 

Όνομα: 
INTRAWAY ΕΠΕ  

Email 
info@intraway.gr 

Άρθρο: 
 σελ. 17-18, §2.2.6 Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα 

Ημ/νία 
31/03/2020 

Αναφορικά με την ως άνω δημόσια διαβούλευση και λαμβάνοντας υπόψιν το 

εξειδικευμένο αντικείμενο του έργου το οποίο συνίσταται στην αποτελεσματική 

πληροφόρηση / ενημέρωση του κοινού και ειδικών ομάδων σε θέματα ανάδειξης της 

προστατευόμενης περιοχής και του ρόλου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Σαμαριάς, προτείνουμε όπως η σχετική τεχνική/επαγγελματική ικανότητα των 

υποψηφίων αναδόχων όπως και η ανάλογη των στελεχών της ομάδας έργου, 

εξειδικευθεί περαιτέρω με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας του έργου, της 

πληρότητας των παραδοτέων και με απώτερο στόχο την διασφάλιση του συμφέροντος 

της Αναθέτουσας Αρχής. Η εταιρεία μας προτείνει, χωρίς να περιορίζει την δυνατότητα 

της ευρείας συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, τις εξής τροποποιήσεις – με 

υπογράμμιση η προτεινόμενη προσθήκη - (σελ. 17-18, §2.2.6 Τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα) : α) να έχουν σχετική εμπειρία που να αποδεικνύεται από 

την υλοποίηση έργων στην θεματική του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, απαιτείται να 

είναι σε θέση να αποδείξουν την υλοποίηση έργων συναφών με το αντικείμενο των 
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κάτωθι τομέων, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών (2017-2019): • 

Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακών προγραμμάτων • Σχεδιασμός και οργάνωση 

επικοινωνιακών γεγονότων για το ευρύ κοινό ή κατηγορίες κοινού, καθώς και 

εκδηλώσεων οργανωμένου επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου όπως συνέδρια, 

ημερίδες, σεμινάρια • Δημιουργικός σχεδιασμός και παραγωγή οπτικοακουστικού 

υλικού • Υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και προβολής • Δημόσιες σχέσεις β) να 

διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις 

απαιτήσεις της υπό ανάθεση εργασίας, δηλαδή αποδεδειγμένη ενασχόληση, 

εξειδικευμένες γνώσεις και τεκμηριωμένη εμπειρία, σε έργα στην θεματική του 

περιβάλλοντος. Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να 

απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό άτομα. Αναλυτικότερα, θα πρέπει να υπάρχει 

τουλάχιστον τετραμελής (4-μελής) ομάδα έργου η οποία θα αποτελείται από: • Έναν 

(1) Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ) & Επικοινωνιακής Στρατηγικής ο οποίος θα διαθέτει 

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με marketing και 

Επικοινωνία, και παράλληλα 10-ετή επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και 

υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνιακής στρατηγικής, σχεδίου δράσεων 

επικοινωνίας, πληροφόρησης και δημοσιότητας και θα έχει συμμετάσχει ως υπεύθυνος 

έργου σε τρία (3) τουλάχιστον έργα με αντικείμενο το περιβάλλον. Ο ΥΕ θα είναι 

υπεύθυνος και για την επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή. • Τρία (3) τουλάχιστον 

μέλη με εμπειρία σε έργα στην παροχή υπηρεσιών στους τομείς  σχεδιασμού, 

διοργάνωσης και διεξαγωγής ημερίδων, εκθέσεων, συνεδρίων  σχεδιασμού και 

παραγωγής ηλεκτρονικού υλικού προβολής, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής 

video για λόγους διαφήμισης /προώθησης. Για την κάλυψη της προϋπόθεσης αυτής, τα 

τρία (3) μέλη θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς από κοινού ή εξ ολοκλήρου (3) 

τουλάχιστον έργα (ένα τουλάχιστον σε κάθε τομέα) στη θεματική του περιβάλλοντος, 

κατά τα τελευταία (3) έτη (2017 - 2019). Ευελπιστώντας, ότι συνδράμουμε 

εποικοδομητικά στην παρούσα διαβούλευση, διατελούμε,  

Με τιμή, 

Κωνσταντία Κούτση  

Υπεύθυνη Έργων Δημοσιότητας & Επικοινωνίας  

Νόμιμη Εκπρόσωπος 

 

Όνομα: 
 ΟΜΑΔΑ 
ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ 
ΙΚΕ 

Email 
info@sympraxis.eu 

Άρθρο 2.2.6 Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, 2.2 
Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια 
Ποιοτικής Επιλογής 

Ημ/νία 
31/03/2020 

Ακολουθούν τα σχόλια μας στο πλαίσιο της ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποέργο 12: 

Επικοινωνιακή Στρατηγική Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και Φορέα Διαχείρισης» Με 

στόχο τη διασφάλισης της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για την 

εξειδικευμένη θεματική στην οποία εμπίπτει το έργο προτείνουμε τα εξής: Α) Στην 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) για 

την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, κάθε προσφέρων να καλύπτει τα 

ακόλουθα: Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1. Τέσσερα έργα επικοινωνιακής προβολής 

δράσεων και υπηρεσιών στη θεματική του περιβάλλοντος αθροιστικού 

προϋπολογισμού κατ’ ελάχιστον ίσου με το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας 

σύμβασης, το αντικείμενο των οποίων να καλύπτουν τα παρακάτω: • Σχεδιασμός και 



υλοποίηση επικοινωνιακών προγραμμάτων • Σχεδιασμός και οργάνωση 

επικοινωνιακών γεγονότων για το ευρύ κοινό ή κατηγορίες κοινού, καθώς και 

εκδηλώσεων οργανωμένου επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου όπως συνέδρια, 

ημερίδες, σεμινάρια • Δημιουργικός σχεδιασμός και παραγωγή οπτικοακουστικού 

υλικού • Υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και προβολής • Δημόσιες σχέσεις ΙΙ. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Ως προς την ομάδα έργου προτείνονται τα ακόλουθα: 1. 

Υπεύθυνος έργου με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με 

αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνιακής 

στρατηγικής, σχεδίου δράσεων επικοινωνίας, πληροφόρησης και δημοσιότητας και θα 

έχει συμμετάσχει με αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφή έργα για στον τομέα του 

περιβάλλοντος καθώς και εμπειρία την οργάνωση δράσεων συμμετοχής των 

ενδιαφερόμενων μερών. 2. Επιστήμονας με ειδικότητα περιβαλλοντολόγου/βιολόγου ή 

άλλο σχετικό αντικείμενο με εμπειρία σε έργα διαχείρισης/προστασίας/προώθησης 

προστατευόμενων περιοχών. 3. Τρία (3) τουλάχιστον μέλη ομάδας έργου με 5ετή 

εμπειρία σε έργα στην παροχή υπηρεσιών στους τομείς • σχεδιασμού, διοργάνωσης και 

διεξαγωγής ημερίδων, εκθέσεων, συνεδρίων • σχεδιασμού και παραγωγής 

ηλεκτρονικού υλικού προβολής, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής video για 

λόγους διαφήμισης /προώθησης. Για την κάλυψη της προϋπόθεσης αυτής, τα τρία (3) 

μέλη θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς από κοινού ή εξ ολοκλήρου (3) 

τουλάχιστον έργα (ένα τουλάχιστον σε κάθε τομέα), κατά τα τελευταία (3) έτη (2017 - 

2019). B. Αναφορικά με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης προτείνεται να προστεθούν τα ακόλουθα (2.2 Δικαίωμα 

Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής) Ο Υποψήφιος Ανάδοχος να διαθέτει τα 

ακόλουθα πιστοποιητικά συμμόρφωσης από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης: 

ΕΛΟΤ 1435 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ» ISO 

9001:2008 ή μεταγενέστερό του και ISO 14001. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση και σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν τις 

αναφερθείσες παρατηρήσεις.  

Για την ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ IKE  

Αθανάσιος Μπελαλίδης  

Νόμιμος εκπρόσωπος   

 

Τα προαναφερόμενα σχόλια θα επεξεργαστούν στη συνέχεια από το Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης, στο πλαίσιο της οριστικοποίησης των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.  

Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν στη διαδικασία. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΔΡ. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 


