
 

 

 

Γηαγωληζκόο γηα ρεδηαζκό Γξαθηθώλ θαη πξόηαζεο/ζπλζήκαηνο γηα ην          

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Θάιαζζα» 2014-2020 

(Αξ. Γηαγωληζκνύ:  21/2014) 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

πλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο:  

€1000 (δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ΦΠΑ 19%) 

 

Αληηθείκελν Πξνζθνξάο:  

Σρεδηαζκφο γξαθηθψλ θαη πξφηαζεο/ζπλζήκαηνο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Θάιαζζα» 2014-

2020 θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

1. Λνγφηππνπ ηνπ ΔΠ «Θάιαζζα» 2014-2020 

2. Γξαθηθνχ ηνπ εμψθπιινπ ηεο έληππεο κνξθήο ηνπ ΔΠ «Θάιαζζα» 2014-2020 

3. Γξαθηθνχ γηα ληνζηέ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε εθδειψζεηο/ζπλεδξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ΔΠ 

«Θάιαζζα» 2014 – 2020 

4. Σχλζεκα- πξφηαζε πνπ λα πξνβάιιεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο θνηλνηηθήο παξέκβαζεο ζην 

πξφγξακκα  

 

 

Κξηηήξην Αλάζεζεο:  

Τν θξηηήξην αλάζεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. Οη πξνζθνξέο, γηα λα θξηζνχλ απνδεθηέο, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ 

αξρηθά ην ζχλνιν ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζθνξνδφηε.  

 

Η βαζκνιφγεζε ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ ζα αθνινπζεί ηα θξηηήξηα φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 1. Τν αλψηεξν ζχλνιν κνλάδσλ βαζκνιφγεζεο θαζνξίδεηαη ην 100 θαη δίλεηαη βαζκνινγία γηα ην 

θάζε θξηηήξην ψζηε λα πιεξνχληαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν νη απαηηήζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Σχκβαζεο. 

Τν ηερληθφ κέξνο θαηέρεη ην 80% ηνπ ζπλφινπ ηεο βαζκνινγίαο ελψ ην Οηθνλνκηθφ ην 20%.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίλαθαο 1: Κξηηήξηα Βαζκνιφγεζεο Πξνζθνξάο 

 

Αληηθαηνπηξίδεη ηνπο 
ζηόρνπο ηνπ ΔΣΘΑ 

 (25 βαζκνί) 

Δληζρύεη ηελ 
εθαξκνγή ηεο 
ΚΑιΠ        

(25 βαζκνί) 

Πξνωζεί ηελ εδαθηθή 
αλάπηπμε ηωλ πεξηνρώλ 
αιηείαο θαη 
πδαηνθαιιηέξγεηαο  
(25 βαζκνί) 

Πξνβάιιεη ηελ 
πξνζηηζέκελε αμία ηεο 
θνηλνηηθήο παξέκβαζεο 
ζην πξόγξακκα  
 (25 βαζκνί) 

Λνγόηππν ηνπ ΔΠ 

«Θάιαζζα» 2014-2020 
    

Γξαθηθό εμώθπιινπ 

ηνπ ΔΠ «Θάιαζζα» 

2014-2020 

    

Γξαθηθό γηα ληνζηέ     

ύλζεκα-πξόηαζε     

ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΔΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ     

 

(α) ηόρνη ΔΣΘΑ: Βηψζηκε αλάπηπμε αιηείαο,  πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

(β) Δλίζρπζε Δθαξκνγήο ΚΑιΠ: βειηίσζε θαη παξνρή επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη βειηίσζεο ζπιινγήο 

θαη δηαρείξηζεο αι. δεδνκέλσλ θαζψο θαη ζηήξημε ζηνλ έιεγρν ησλ αι. δξαζηεξηνηήησλ 

 

(γ) Πξνώζεζε ηεο ηζνξξνπεκέλεο θαη ρωξίο απνθιεηζκνύο εδαθηθήο αλάπηπμεο ηωλ πεξηνρώλ 

αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο: πξνψζεζε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θνηλσληθήο έληαμεο, δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο, δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο αιηείαο θαη άιινπο ηνκείο ηεο 

ζαιάζζηαο νηθνλνκίαο 

(δ) Πξνβνιή ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο θνηλνηηθήο παξέκβαζεο ζην πξόγξακκα: Αθνξά κφλν ην 

ζχλζεκα-πξφηαζε  

 

Τπνβνιή πξνζθνξώλ:  

Κάζε ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κφλν πξνζθνξά ε νπνία δχλαηαη λα απνηειείηαη κε 

κέγηζην αξηζκφ ηηο 3 πξνηάζεηο γηα ηα εηθαζηηθά γξαθηθά θαη ζπλζήκαηα, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ελδεδεηγκέλνπ γηα ην θάζε επηκέξνπο θνκκάηη ηεο πξνζθνξάο. Σηε ζπλέρεηα κε βάζε ηελ επηινγή, ελδέρεηαη 

λα δεηεζεί απφ ηνλ πξνζθνξνδφηε λα ηξνπνπνηήζεη ειάρηζηα ηε ζεηξά εηθαζηηθψλ ή θαη ην ζχλζεκα. 

 

Διάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο πκκεηνρήο: 

(α) Ο πξνζθνξνδφηεο δχλαηαη λα είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

(β) Ο πξνζθνξνδφηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηίηιν ζπνπδψλ ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο Παξνρήο 

Υπεξεζηψλ (π.ρ. γξαθηθέο ηέρλεο) 

(γ) Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηελ εκπεηξία ζε ηνπιάρηζηνλ 1 πξφζθαην έξγν ή θαη 

παξάζεζε πνξηνθφιην. 

 

 

 

 



Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Αληηθεηκέλνπ Πξνζθνξάο: 

Τν ινγφηππν θαζψο θαη ην ζχλζεκα/πξφηαζε ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΔΤΘΑ 

(Δπξσπατθφ Τακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο) πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε αληαγσληζηηθήο, 

πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά βηψζηκεο θαη θνηλσληθά ππεχζπλεο  αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

Ταπηφρξνλα εληζρχνπλ ηεο εθαξκνγή ηεο Κνηλήο Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο ελψ πξνσζνχλ ηελ ηζνξξνπεκέλε 

θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο εδαθηθήο αλάπηπμεο ησλ πεξηνρψλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο ελψ 

ζπκβάιινπλ θαη ζηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε» 2020.   Η γιψζζα γηα ην ινγφηππν θαη ην ζχλζεκα πξφηαζε 

πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζηα Διιεληθά θαη ζηα αγγιηθά.  Σεκεηψλεηαη φηη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο ζα αλήθνπλ ζην ΤΑΘΔ.  

 

1. Λνγόηππν ηνπ ΔΠ «Θάιαζζα» 2014-2020 

Τν ινγφηππν ηνπ ΔΠ «Θάιαζζα» 2014-2020 ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα, 

ην ζθνπφ, ηελ απνζηνιή θαη ζα ζπκβαδίδεη κε ην γεληθφηεξν πλεχκα θαη ηε θηινζνθία ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο. Τν ινγφηππν ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί ηφζν ζε έγρξσκε φζν θαη ζε καπξφαζπξε έθδνζε 

θαη ζε κνξθή .jpeg, .gif, .eps, .psd. Δπηπξφζζεηα λα παξνπζηαζηεί θαη ζε κνξθή transparency. Τν 

ινγφηππν ζα πξέπεη λα έρεη ηέηνηα αλάιπζε πνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ηζηνζειίδα, 

επηζηνιφραξην, banner, ηακπέιεο, παξνπζηάζεηο Power Point θιπ.   

 

2. Γξαθηθό ηνπ εμώθπιινπ ηεο έληππεο κνξθήο ηνπ ΔΠ «Θάιαζζα» 2014-2020 

Θα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί γξαθηθφ πνπ ζα θνζκεί ην εμψθπιιν θαη ην νπηζζφθπιιν ηεο έληππεο κνξθήο 

ηνπ θεηκέλνπ ηνπ  ΔΠ «Θάιαζζα» 2014-2020. 

 

3. Γξαθηθό γηα ληνζηέ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε εθδειώζεηο/ζπλεδξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ΔΠ 

«Θάιαζζα» 2014 – 2020 

Θα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί γξαθηθφ πνπ ζα θνζκεί ην ληνζηέ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

εθδειψζεηο/ζπλεδξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ΔΠ «Θάιαζζα» 2014 – 2020.  

 

4. ύλζεκα-πξόηαζε πνπ λα πξνβάιιεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο θνηλνηηθήο παξέκβαζεο ζην 

πξόγξακκα  

Θα πξέπεη λα πξνηαζεί ζχλζεκα-πξφηαζε πνπ λα πξνβάιιεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο θνηλνηηθήο 

παξέκβαζεο ζην πξφγξακκα. Η γξακκαηνζεηξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη λα είλαη κηα απφ ηηο 

παξαθάησ Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, θαη Verdana. Φαξαθηήξεο ζε κνξθή Italic ή 

ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ή ε ρξήζε font effects δελ επηηξέπεηαη.   

 

Σξόπνο πιεξωκήο 

Η πιεξσκή ζα γίλεη ζε Δπξψ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί απφ ηνλ επηηπρφλ 

πξνζθνξνδφηε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Η πιεξσκή ζα γίλεη έλαληη ηηκνινγίνπ, κεηά ηελ παξαιαβή ηωλ 

παξαδνηέωλ ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή.   

Τπνβνιή πξνζθνξάο 

Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε θιεηζηφ θάθειν πνπ λα αλαγξάθεη ην ζέκα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ 

δηαγσληζκνχ: «Γηαγσληζκφο γηα Σρεδηαζκφ Γξαθηθψλ θαη πξφηαζεο/ζπλζήκαηνο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Θάιαζζα» 2014-2020», Αξ. Γηαγσληζκνχ: 21/2014 θαη λα θαηαηεζεί Κηβώηην Πξνζθνξώλ 

ηνπ ΣΑΘΔ, πνπ βξίζθεηαη ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηνπ ΤΑΘΔ, νδφο Βεζιεέκ 101, 1416 Λεπθσζία, ην 

αξγόηεξν κέρξη ηε Γεπηέξα, 15 επηεκβξίνπ 2014 θαη ώξα 12:00 π.κ. 

 


