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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών προϋπολογισμού μέχρι 20.000 € πλέον Φ.Π.Α. 23% για την
ανάθεση της δράσης «Διοργάνωση εκδήλωσης ευαισθητοποίησης στα πλαίσια του εορτασμού
της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου (2013) » που υλοποιείται στο πλαίσιο του
υποέργου 5, του Έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. με τίτλο: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Υ.Π.Ε.Κ.Α. »
Σκοπός της Δράσης
Το θέμα που επιλέχθηκε για το φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου
(2013) από ™ United Nations Environment Programme (U.N.E.P.) είναι:
"Think.Eat.Save."
και αφορά την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση εκπομπών αερίων που προκαλούν το
φαινόμενο του θερμοκηπίου και λοιπών περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσα από τη σωστή
διαχείριση της παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων.
Το U.N.E.P. καλεί όλα τα μέλη του Ο.Η.Ε. να ενδυναμώσουν το θεσμό διοργανώνοντας σχετικές
εκδηλώσεις που θα ευαισθητοποιήσουν αυτό το πολύπλοκο δίκτυο ανθρώπων, επιχειρήσεων,
οργανισμών και κυβερνήσεων που εμπλέκονται στην παραγωγή, τη διανομή, την πώληση και την
κατανάλωση των τροφίμων.
To Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στα πλαίσια του εορτασμού της
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου (2013) σκοπεύει να πραγματοποιήσει δράση που θα
στοχεύει στην ενημέρωση του πολίτη για τη μείωση της σπατάλης του φαγητού, στην
συνειδητοποίηση της ατομικής ευθύνης και στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.
Η δράση ( Διοργάνωση Εκδήλωσης ) θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Ιουνίου 2013, με σκοπό
να διευρυνθεί όλο και περισσότερο ο κύκλος των ανθρώπων που αντιλαμβάνονται ότι, η
αντιμετώπιση των κρίσιμων περιβαλλοντικών προβλημάτων επιτυγχάνεται μέσα από τη
συμμετοχή στην γενικότερη προσπάθεια του εθελοντισμού και την ατομική πρωτοβουλία του
κάθε πολίτη.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν Φάκελο Προσφοράς σύμφωνα με τις παρακάτω
τεχνικές προδιαγραφές, έως την 03/06/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στη Δ/νση
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Οικονομικού, τμήμα Διοικητικής Μέριμνας του Υ.Π.Ε.Κ.Α. επί της οδού Πανόρμου 2, 1 όροφος
Τ.Κ. 11523 Αμπελόκηποι – Αθήνα.

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την επιμέλεια, διοργάνωση και παροχή υπηρεσιών για τα παρακάτω:
1. Προμήθεια τουλάχιστον 5.000 οικολογικών πάνινων τσαντών διαστάσεων 45x40cm, με το
λογότυπο της UNEP, με χερούλι διαστάσεων 70cm περίπου, σε μπεζ χρώμα, με εκτύπωση
έγχρωμης ανεξίτηλης στάμπας (μέχρι τους 70 βαθμούς) με ελάχιστη διάσταση 20x20cm
στη μία όψη.
2. Μπουκάλι αλουμινίου διαφόρων χρωμάτων, 250ml, βιδωτό καπάκι με το λογότυπο της
UNEP, τουλάχιστον 2.000 τεμάχια. Τα μπουκάλια θα διανεμηθούν στους συμμετέχοντες
στα διαδραστικά παιχνίδια και στους υπαλλήλους του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
3. Προβολή της ταινίας «Home» του Yann Arthus-Bertrand (πρόκειται για περιβαλλοντικό
ντοκιμαντέρ) σε:
1. Οθόνη (πλαστική φουσκωτή 12,5m Χ 8,5m) με ηχοσύστημα και μηχάνημα
προβολής (Ενοικίαση)
4. Παιχνίδι κυνήγι θησαυρού στο κέντρο της Αθήνας με έπαθλο για τους πέντε
πρώτους:
1. Πέντε (5) ποδήλατα trekking διαμέτρου τροχού >26", 21sp ταχύτητες Shimano,
φώτα led μπροστά και πίσω
5. Εργαστήριο ανακύκλωσης χαρτιού
1. 5 blender με κάδο (μηχάνημα κοπής)
2. 20 κιλά αλεύρι
3. 40 ψαλίδια για χαρτί, μικρά
4. 10 λεκάνες διαμέτρου 60 cm
5. 10 πλάστες χοντρούς
6. 12 κουτάλια μεταλλικά
7. 500 μανταλάκια
8. 2 κουβάρια σπάγκο
9. 5 κορδέλες πράσινες των 100m για σήμανση χώρου
6. Εργαστήριο φύτευσης
1. 2.000 κυπελλάκια 200ml με καπάκι
2. 500 It ή 1m3 χώμα κομπόστ
7. Επιδαπέδιο παιχνίδι τύπου φιδάκι
1. 8 μουσαμάδες διαστάσεων 4X4m με εκτυπωμένη όψη (σε σχέδιο που θα δοθεί)
2. 8 ζάρια πάνινα διαστάσεων τουλάχιστον 15X15cm
Το σύνθημα του U.N.E.P για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου (2013) θα αποδοθεί
στα ελληνικά από τον ανάδοχο. Όλα τα παραπάνω, υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρουν τα
λογότυπα του Υ.Π.Ε.Κ.Α., του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και της συγχρηματοδότησης από το Ε.Σ.Π.Λ.
Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία Συντάγματος σε συνεργασία με το Δήμο
Αθηναίων, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Συλλόγους, εθελοντές και Μ.Κ.Ο.
Τα ανωτέρω 1 έως 7 που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή Εργασιών θα παραδοθούν
στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων, το αργότερο μέχρι της 6 Ιουνίου 2013.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Στο Τμήμα Επικοινωνίας θα παραδοθούν:
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Δέκα (10) τεμάχια από τα προαναφερόμενα διαφημιστικά υλικά (10 τσάντες+10
μπουκάλια)
Τα banners της αναφερόμενης δράσης
DVD με την ταινία - ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί
Τα υλικά των εργαστηρίων 5 και 7
Φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις σε ψηφιακή μορφή

Τα παραδοτέα στο Τμήμα Επικοινωνίας θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο έως 30-6-2013.
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ -ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του έργου. Η πληρωμή
του αναδόχου θα γίνει μετά από την παραλαβή των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής & Παρακολούθησης του Έργου και την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Ο συνολικός
χρόνος υλοποίησης του έργου είναι έως το τέλος του Ιουνίου 2013.
Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα
χορηγηθεί αντίστοιχη βεβαίωση από τον υπόλογο του έργου. Επίσης ο ανάδοχος επιβαρύνεται με
κράτηση 0,10% κατά την πρώτη πληρωμή, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης χωρίς
Φ.Π.Α., υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές παρέχονται από τη Δ/νση Οργάνωσης του Υ.Π.Ε.Κ.Α.,
τηλ επικοινωνίας: 210 6436888 ή 210 6430640.
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