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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του προγράμματος 

«PROmotion of residual FORestry BIOmass in the MEDiterranean basin – PROFORBIOMED (1S-

MED10-009)», προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη το έργο «Διενέργεια 

εκδηλώσεων, ανάπτυξη της Εταιρικής Ταυτότητας της ΑΜΚΕ Cluster Βιοενέργειας και 

Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας και δημιουργία ενημερωτικού τρίπτυχου».  

 

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραμμα PROFORBIOMED επιχειρεί να εξετάσει, να μελετήσει και να προτείνει 

συγκεκριμένες δράσεις/ενέργειες για την εκμετάλλευση της δασικής βιομάζας και των 

υπολειμμάτων που προέρχονται από την επεξεργασία του ξύλου (εργοστάσια επεξεργασίας ξύλου, 

εργοστάσια κατασκευής επίπλων, ξύλινων κουφωμάτων, ξυλουργεία), για την ωρίμανση έργων και 

μελετών εφαρμογής για την εκμετάλλευση της δασικής βιομάζας στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας. Επιπλέον στο πλαίσιο του έργου έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί η Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας. 

Συγκεκριμένα στα πλαίσια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν: 

 Αξιολόγηση των βέλτιστων επιλογών για την εγκατάσταση σχημάτων ενεργειακών 

καλλιεργειών. 
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 Συλλογή στοιχείων για την παραγωγή βιομάζας από τον αγροτικό και δασικό τομέα. 

 Χρήση της βιομάζας στην παραγωγή ενέργειας. 

 Μεταφορά των υφιστάμενων καλών πρακτικών της χρήσης δασικής βιομάζας στη Δυτική 

Μακεδονία σε συνεργασία με όλους τους εταίρους του έργου. 

 Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (αγροτικοί συνεταιρισμοί, δασαρχεία, ΔΕΗ, 

Περιφέρεια κτλ) για τα αποτελέσματα της μελέτης. 

Συμπερασματικά, οι δράσεις που επιλέχθηκαν για το πρόγραμμα PROFORBIOMED εμπίπτουν στις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

 Διαφοροποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου της Περιφέρειας με τη χρήση ανενεργών φυσικών 

πόρων που μπορούν να συμβάλλουν στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων για παραγωγή 

ενέργειας/θέρμανσης με βάση και το νέο επιχειρησιακό σχέδιο που βρίσκεται υπό 

διαβούλευση. 

 Ανάπτυξη εναλλακτικών καλλιεργειών και δημιουργία διεξόδου της αγροτικής/δασοκομικής 

οικονομίας σε στοχευμένες περιοχές της Περιφέρειας. 

 Κάλυψη ενεργειακών αναγκών δημοσίων υπηρεσιών/υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

 Προώθηση του στόχου 20,20,20 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενέργεια στην Ευρώπη. 

 Διατήρηση και υποστήριξη της περιφερειακής ταυτότητας βασισμένη στην αειφόρο ανάπτυξη. 

Το πρόγραμμα PROFORBIOMED και οι ανωτέρω περιγραφόμενες δράσεις στοχεύουν στη 

λεπτομερή καταγραφή των δυνατοτήτων αξιοποίησης της υπολειμματικής βιομάζας, είτε αυτή 

προέρχεται από δασικά είτε από γεωργικά υπολείμματα σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας. Εν συνεχεία θα υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις αξιοποίησης της βιομάζας αυτής 

με προδιαγεγραμμένες δράσεις, μελετημένες και κοστολογημένες ώστε να προκύψουν μελέτες 

εφαρμογής για άμεση ένταξή τους είτε σε δημόσια χρηματοδοτικά εργαλεία είτε για την 

προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Οι μελέτες εφαρμογής που θα προκύψουν θα τεθούν σε 

δημόσια διαβούλευση από τις τοπικές κοινωνίες ώστε να ληφθούν υπόψη του κοινωνικού 

συνόλου και να υπάρξει η κατάλληλη ενημέρωση των ωφελημάτων που θα προκύψουν για τις 

τοπικές κοινότητες.  

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής και διαχείρισης των πρώτων υλών 

βιομάζας (δασικής, υπολειμματικής μορφής και δυνατότητες εγκατάστασης ενεργειακών 

καλλιεργειών) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα συμβάλει τόσο στη βέλτιστη 

εκμετάλλευση του διαθέσιμου δυναμικού στην περιοχή αλλά και στη δημιουργία αειφόρων 

σχημάτων παραγωγής βιομάζας από ενεργειακές καλλιέργειες (με ετήσια και πολυετή είδη) με 

συνεπακόλουθες θετικές επιπτώσεις στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος και στη βελτίωση 

της περιβαλλοντικής διαχείρισης των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αγροτικές υποδομές και 
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ανθρώπινο δυναμικό). Το σύστημα αυτό θα πρέπει να υποστηριχτεί από μία συλλογική 

προσπάθεια της Περιφέρειας, με οριζόντια δράση, η οποία: 

 Θα ενημερώνει τις τοπικές κοινωνίες για τις δυνατότητες βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών 

τους πόρων. 

 Θα προωθεί δράσεις αξιοποίησης των δασικών/γεωργικών υπολειμμάτων και θα προσελκύει 

τη χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους και από τρίτους. 

Το βασικότερο επίτευγμα θα είναι η δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για την ενημέρωση 

των δυνητικών χρηστών των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης (αγροτικός πληθυσμός, ΔΕΗ 

ΑΕ, επιχειρηματικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, εταιρείες 

εφοδιαστικής της βιομάζας) και την περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων στον τομέα 

αυτό. 

Η σύνοψη - ταυτότητα του προγράμματος PROFORBIOMED έχει ως ακολούθως. 

Στο πλαίσιο των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, το πρόγραμμα PROFORBIOMED αντιμετωπίζει 

το ζήτημα της βιομάζας και της ενεργειακής της αξιοποίησης, (ενέργεια που παράγεται από την 

δασική και γεωργική βιομάζα – οργανικά καύσιμα, όπως η βιομάζα, το βιοαέριο και τα απόβλητα), 

με ιδιαίτερο στόχο την ανάδειξή τους ως καταλύτες για την τοπική ανάπτυξη. 

Κύριος στόχος είναι η τόνωση των ικανοτήτων των περιοχών ώστε να αναπτύξουν το κομμάτι της 

βιοενέργειας και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. 

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η Περιφέρεια της Μούρθια από την Ισπανία. Στο πρόγραμμα 

συμμετέχουν συνολικά 18 εταίροι από την Ιταλία, Ισπανία, Σλοβενία, Ελλάδα, Γαλλία, και 

Πορτογαλία. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί έναν από τους εταίρους του έργου. 

Το πρόγραμμα PROFORBIOMED υλοποιείται σε 6 ενεργειακές Περιφέρειες απ’ όλη την περιοχή της 

Μεσογείου με σκοπό την προαγωγή της ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης, βέλτιστης 

μεταφοράς και αξιοποίησης της δασικής βιομάζας για την παραγωγή βιοενέργειας. 

 

II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αναλυτικά οι ζητούμενες υπηρεσίες και τα παραδοτέα αυτών είναι τα κάτωθι: 

 

1. Εκδηλώσεις προώθησης του προγράμματος PROFORBIOMED και του Cluster Βιοενέργειας 

και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

Διοργάνωση 5 τουλάχιστον εκδηλώσεων με σκοπό την προώθηση της δράσης του προγράμματος 

και του Cluster. Ο ανάδοχος στις εκδηλώσεις αυτές έχει την υποχρέωση της εύρεσης και 

ενοικίασης της αίθουσας σε συνεργασία με τους υπεύθυνους του προγράμματος, καθώς επίσης 

και τον στολισμό αυτής σε κάθε εκδήλωση με δυο banner roll-up, προσφορά καφέ, αναψυκτικών 

και ελαφρού γεύματος για τουλάχιστον 30 άτομα. Φάκελο με τα λογότυπα του προγράμματος, ο 
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οποίος θα δίνεται στους παρευρισκόμενους και θα περιέχει στυλό, μπλοκ και έντυπα του 

προγράμματος για τουλάχιστον 30 άτομα. Επίσης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την 

γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη των εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 

στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, κατά τους μήνες 

Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο μετά από συνεννόηση με τους υπευθύνους του 

προγράμματος. 

 

2. Ανάπτυξη της Εταιρικής Ταυτότητας της ΑΜΚΕ Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος 

Δυτικής Μακεδονίας που θα περιλαμβάνει: 

 

i. Δημιουργία λογότυπου. 

ii. Δημιουργία εταιρικών καρτών διπλή όψης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (2000 

αντίτυπα). 

iii. Δημιουργία επιστολόχαρτου A4 (21x29) (500 αντίτυπα). 

iv. Δημιουργία φακέλων – folder (1000 αντίτυπα) εκτύπωση τετραχρωμία, εκτυπωμένο στις 

δυο όψεις του σε επιλεγμένη μορφοκοπή, προσαρμοσμένο σε διάσταση ανοιχτή 50x70 εκ 

και χαρτί 350 γρ/μ2. 

v. Δημιουργία σημειωματάριου 20 φύλλων A5 (15x21) με εκτυπωμένο υδατογράφημα και 

ποιότητα γραφής 80 γρ/μ2 σε βιβλιοδεσία ράχης – κόλλα (1000 αντίτυπα). 

vi. Δημιουργία στυλό τυπωμένο με τα διακριτικά του προγράμματος και το λογότυπο του 

Cluster (1000 αντίτυπα). 

vii. Δημιουργία e-mail template. 

viii. Δημιουργία ενός ενημερωτικού τρίπτυχου για το Cluster εκτυπωμένη έκδοση σε 

τετραχρωμία με δίπλωμα και διάσταση ανοικτή 21x29 εκ. σε χαρτί 200 γρ /μ2 και στις δυο 

όψεις του (1000 αντίτυπα). 

ix. Δημιουργία 2 έγχρωμων banner σε διαστάσεις 2x0,80 μ. σε μουσαμά βινυλίου με τις 

βάσεις τους. 

x. Δημιουργία ημερολογίου για το έτος 2015 με σκληρό εξώφυλλο σε διαστάσεις 17x24 εκ. 

με εκτύπωση του εξώφυλλου με τα διακριτικά του προγράμματος και το λογότυπο του 

Cluster και πρόσθεσης 4 έγχρωμων σελίδων στο εσωτερικό της ατζέντας με πληροφορίες 

για το πρόγραμμα και το Cluster (200 αντίτυπα). 

 

3. Δημιουργία ενός ενημερωτικού τρίπτυχου για το πρόγραμμα 

Δημιουργία ενός ενημερωτικού τρίπτυχου για το πρόγραμμα με τα αποτελέσματα του έργου, 

εκτυπωμένη έκδοση σε τετραχρωμία με δίπλωμα και διάσταση ανοικτή 21x29 εκ. σε χαρτί 200 γρ 

/μ2 και στις δυο όψεις του (500 αντίτυπα). 
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III. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παράδοση, υλοποίηση όλων των υπηρεσιών θα γίνει μέχρι και τις 25 Νοεμβρίου 2014 και 

σύμφωνα με τη σύμβαση που θα συναφθεί με τον ανάδοχο. 

 

IV. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

 

V. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Εμπειρία στην υλοποίηση διακρατικών/διαπεριφερειακών έργων σε δράσεις επικοινωνίας και 

διάδοσης (π.χ. συνέδρια, ημερίδες, επεξεργασία και διαμόρφωση εκδόσεων κ.τ.λ). 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο φορείς Πιστοποίησης του 

Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις παροχής διαφημιστικών 

υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3α του άρθρου 12 του Νόμου 

3688/2008 (ΦΕΚ 163 Α) ήτοι ISO 1435 & 9001 όπου θα καλύπτουν όλα τα πεδία δράσης του 

προκηρυσσόμενου έργου. 

 

VI. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιθυμούν, καλούνται να υποβάλλουν επί ποινή 

αποκλεισμού σε φάκελο που θα περιλαμβάνει: 

 την προσφορά τους, 

 συνημμένο βιογραφικό σημείωμα όπου θα περιγράφεται αναλυτικά η απαιτούμενη εμπειρία 

και 

 Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται: 

 Ότι η εμπειρία που δηλώνεται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθής και 

αποδεικνύεται από αντίστοιχα δικαιολογητικά.  

 Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από Νομικό Πρόσωπο πρέπει να προσκομισθούν τα 

έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του (φωτοαντίγραφα) και όλα τα δικαιολογητικά 

πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. 

 Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις & κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών 

προσώπων θα πρέπει να καταθέσουν και τα αναφερόμενα παρακάτω για κάθε μέλος της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας: 

i. Πρακτικό Απόφασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) του διοικούντος οργάνου 

κάθε μέλους, με το οποίο εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της 

Ένωσης/ κοινοπραξίας. 
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ii. Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι: α) 

αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο 

Διαγωνισμό και την ευθύνη για την πραγματοποίηση της προμήθειας β) ορίζουν κοινό 

εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας γ) αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε 

μέλους της ένωσης σε αυτή δ) οριοθετούν με σαφήνεια το μέρος του Έργου που 

αναλαμβάνει κάθε μέλος στην Ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της Προσφοράς ε) 

δηλώνουν ένα μέλος υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader) στ) θα δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και 

των μελών της 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κατάθεσης προσφοράς από ενώσεις & κοινοπραξίες τα 

τυπικά προσόντα της παραγράφου V μπορούν να καλυφθούν σωρευτικά από τα μέλη 

αυτών. 

Η προσφορά με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π., 50100 Κοζάνη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες το αργότερο 

μέχρι τις 01 Αυγούστου 2014 και ώρα 14:00, υπόψη κας Α. Πιπερίδου. 

 

VII. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων που διαθέτουν τα 

απαιτούμενα προσόντα με βάση τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, η ανακοίνωση δε του 

αποτελέσματος θα γίνει ηλεκτρονικά. 

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί: 

 στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» (http://sites.diavgeia.gov.gr/ptapdm)  

 στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης  Δυτικής Μακεδονίας 

(http://pta.pdm.gr) 

 στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. 

 

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Γεώργιος Κ. Δακής 
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