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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για απευθείας ανάθεση της εργασίας ανάπτυξης 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας με στόχο την κοινωνική δικτύωση και την ανάπτυξη εθελοντισμού. 

 
Έχοντας υπόψη: 

Α. τις διατάξεις του Κανονισμού Αναθέσεων του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης». 
Β. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδίως του άρθρου 118, των παρ. 1, 2, 6 & 7 του άρθρου 73 

και της παρ.1 του άρθρου 74 
Γ. Την ανάγκη υλοποίησης της εργασίας ανάπτυξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας με στόχο την κοινωνική 

δικτύωση και την ανάπτυξη εθελοντισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης των ΑμεΑ και ευαισθητοποίηση σε θέματα ΑμεΑ και εθελοντισμού» η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 

7195/19.12.2018 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033499. 
Δ. Την από 14/12/2018 σχετική Απόφαση του αρμοδίου Συλλογικού Οργάνου περί ορισμού της Ομάδας Έργου 

της Πράξης και της σχετικής Επιτροπής Παραλαβής. 
Ε. Την από 11/03/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου για την υλοποίηση της ως άνω Πράξης με Ίδια Μέσα. 

ΣΤ. Το γεγονός ότι ο συνολικός Προϋπολογισμός της εν λόγω εργασίας ανέρχεται σε 20.150,00€ 
(περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ0081 με τον κωδικό ενάριθμου 

2018ΕΠ00810206. 

Ζ. Το γεγονός πως προηγήθηκε έρευνα αγοράς και διαβούλευση με την επιχείρησή σας (σύμφωνα με το ά. 2 
παρ.1 περίπτωση 31 του Ν.4412/2016) για την εργασία ανάπτυξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας με στόχο 

την κοινωνική δικτύωση και την ανάπτυξη εθελοντισμού με τα παρακάτω στοιχεία: 
 

Η Δράση 2.3.1 της Πράξης «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ και ευαισθητοποίηση σε θέματα ΑμεΑ 

και εθελοντισμού» αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου ολοκληρωμένων και ευέλικτων υπηρεσιών 

κοινωνικής δικτύωσης αλλά και υποστήριξης πρωτοβουλιών εθελοντισμού η οποία θα μπορεί να υποστηρίζει τις 

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του Δήμου μέσω ενεργειών στήριξης και προώθησης ευκαιριών απασχόλησης. 

Ειδικότερα με το προτεινόμενο έργο θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

• Ολοκληρωμένη ενημέρωση μέσα από ένα ενιαίο διαδικτυακό τόπο για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

εθελοντισμού και τις σχετικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτές με χρήση ημερολογίων γεγονότων, 

εικόνων, βίντεο και ψηφιακών χαρτών αποτύπωσης της θέσης (όποτε ειναι απαραίτητο) κάθε προσφερόμενης 

εθελοντικής δράσης. 

• Προβολή εθελοντικών γεγονότων και εκδηλώσεων και κατηγοριοποίησή τους με βάση των 

υποστηριζόμενων ευπαθών ομάδων.  

• Διαχείριση εθελοντικών γεγονότων περιλαμβάνοντας ενέργειες έναρξης/ δημιουργίας event, πρόσκλησης 

εθελοντών/ πολιτών με σχετικά προφίλ μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας (διαδίκτυο, κινητές συσκευές 
κλπ), ενημέρωσης πολιτών για δραστηριότητες ανάλογα με την χρονική στιγμή (ημερολόγια γεγονότων), το 

προφίλ τους, την διαθεσιμότητα τους αλλά και την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται (location based services) 



καθώς και παρακολούθηση και διαχείριση πορείας έκβασης αθλητικών γεγονότων ανάλογα με τους ιδιαίτερους 

κανονισμούς που διέπουν τα επιμέρους είδη αθλημάτων και σχετικών γεγονότων. 

• Αυτοματοποιημένη ομαδοποίηση πολιτών/ εθελοντών με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 

(γεωγραφικά, δημογραφικά, υποστήριξη εθελοντών κλπ). 

• την άμεση ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ομάδων που έχουν τα ίδια προβλήματα με αυτούς, της 
εναπόθεσης μηνυμάτων και αναγκών που έχουν, αλλά και της κινητοποίησης των εθελοντών που το επιθυμούν και 

οι οποίοι μέσω της πλατφόρμας θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού αλλά και να 
προσφέρουν τις εθελοντικές τους υπηρεσίες  μέσα από το σύστημα. Συνεπώς η πλατφόρμα θα μπορεί να 

προτείνει αλλά και να ταιριάζει με αυτόματο τρόπο τις προσφερόμενες υπηρεσίες εθελοντισμού με τις ανάγκες των 

χρηστών που τις έχουν ανάγκη ανάλογα με το προφίλ τους. 

• Οργανωμένη προβολή εθελοντικών οργανώσεων και σωματείων του δήμου, για κάθε ένα εκ των οποίων 

θα δημιουργηθεί ξεχωριστό προφίλ με χρήσιμες πληροφορίες για την επικοινωνία, δράσεις, εθελοντές που 

ανήκουν εκεί, κτλ. 

Ειδικότερα, μέσω της παρούσας λειτουργικής περιοχής οι πολίτες/χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε: 

• Χρήσιμη πληροφόρηση σχετικά με: 

του φορείς εθελοντισμού καθώς και των ευπαθών ομάδων πληθυσμού του Δήμου, 

τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει και προωθεί ο Δήμος για την τόνωση του εθελοντισμού, 

Διαδραστικά ημερολόγια παρουσίασης των προγραμματισμένων εθελοντικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 

του Δήμου. Επίσης θα παρέχεται η χρήση διαδραστικών χαρτών απεικόνισης της γεωγραφικής θέσης των 
δράσεων εθελοντισμού του Δήμου. Ειδικότερα, οι χρήστες της υπηρεσίας θα έχουν στη διάθεσή τους 

διαφορετικούς τύπους χαρτών (πολιτικό, γεωγραφικό, δορυφορικό), θα μπορούν αλληλεπιδρούν με αυτούς 
(μεγέθυνση, μετακίνηση, κεντράρισμα κ.λπ.), να αναζητούν συγκεκριμένες περιοχές και να εντοπίζουν τις 

εθελοντικές δράσεις κτλ που βρίσκονται πλησίον αυτών. 

Τέλος, το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικού της παρούσας λειτουργικής περιοχής θα κατηγοριοποιηθεί, ταξινομηθεί 
και δεικτοδοτηθεί κατάλληλα, έτσι ώστε μέσω προηγμένων μηχανισμών αναζήτησης να είναι εύκολα αναζητήσιμο 

και προσπελάσιμο από τους πολίτες/ χρήστες της προτεινόμενης πράξης. 

• Εγγραφή Συμμετοχής σε εθελοντικές Δραστηριότητες  

Η παρούσα λειτουργική περιοχή θα επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλουν αυτοματοποιημένα αιτήσεις 

ενδιαφέροντος και συμμετοχής εθελοντικές δράσεις που διοργανώνονται. Ειδικότερα, οι χρήστες θα πρέπει αρχικά 
να εγγραφούν στο σύστημα, καταχωρώντας τα προσωπικά τους στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη εκτέλεση 

της διαδικασίας και τα οποία θα καλούνται στη συνέχεια μέσα από ειδικές φόρμες θα μπορούν να επιλέξουν τις 

δραστηριότητες που επιθυμούν να συμμετάσχουν. 

• σύγχρονες υπηρεσίες αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής απόψεων 

Ειδικότερα, στις υπηρεσίες αυτές θα περιλαμβάνονται: α) Η δημοσίευση και ανταλλαγή απόψεων σε θεματικά 
forum της πλατφόρμας: Χαρακτηριστικό ενός forum είναι η ασύγχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των 

χρηστών αλλά και η κατηγοριοποίηση των διαφορετικών συζητήσεων σε νήματα (threads) τα οποία αναπαράγουν 
την ιστορικότητα της συζήτησης, β) Η συζήτηση σε πραγματικό χρόνο (chat): Μορφή σύγχρονης επικοινωνίας 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων χρηστών, γ) Η δημοσίευση νέων και ενημέρωση από πίνακες ανακοινώσεων της 
κοινότητας: Επιτρέπει τη μαζική ενημέρωση των μελών της κοινότητας για θέματα που τους αφορούν, δ) H μαζική 

επικοινωνία με χρήση mailing lists: Επιτρέπει τη μαζική ενημέρωση πολλών αλλά στοχευόμενων χρηστών και 

εξασφαλίζει τη λήψη της προτιθέμενης πληροφορίας από αυτούς. 

Παραδοτέα: 

Π2.3.1.1: Ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

 
σας προσκαλούμε να υποβάλετε εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης: 

Ι. προσφορά για την ανάθεση της εργασίας ανάπτυξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας με στόχο την 

κοινωνική δικτύωση και την ανάπτυξη εθελοντισμού. 
ΙΙ. τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει πως δεν συντρέχουν για την επιχείρησή σας οι λόγοι αποκλεισμού 

των παρ.1 & 2 του ά.73 και του ά.74 του Ν.4412/2016, δηλαδή: 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (στην περίπτωση φυσικού προσώπου μόνο για το φυσικό πρόσωπο, στην 

περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ για τους διαχειριστές και στην περίπτωση ΑΕ για τον διευθύνοντα 
σύμβουλο και όλα τα μέλη του διοικητικού συμ/λίου), 

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 

3. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας που θα αφορούν τόσο κύρια όσο και επικουρική ασφάλιση,  



4. Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, για την απόδειξη της νόμιμης 

σύστασης και εκπροσώπησης, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 

σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 
  Προς απόδειξη των προαναφερθέντων, ενδεικτικά μπορεί να προσκομιστούν τα εξής:  

• Για τις Ο.Ε, Ε.Ε.: το καταστατικό ίδρυσης, πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την αναλυτική ισχύουσα 

εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου. 

• Για τις Ε.Π.Ε., ΙΚΕ και Α.Ε.: ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ίδρυσης, ΦΕΚ ή πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την 

αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου. 
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 

οφείλει η επιχείρηση να καταβάλλει εισφορές και  
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί για την επιχείρηση η Κ.Υ.Α. του άρθρου 74 του Ν.4412/2016 

περί αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

 
 

 
 

      Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
                           Καραπούλιος Δημήτριος 

                                                                         

 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

 

1 ΑΡΑΤΟΣ ΝΤΟΤ ΝΕΤ ΕΠΕ 

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 36 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 17561 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΙΑΛΤΖΟΥΔΗ  

2109400133 

info@aratos.net 

2 ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕ 

ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 93 ΠΑΤΡΑ 26221 

ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΓΟΝΙΚΟΛΟΣ  
2610622655 

info@zeusnet.gr 

3 ΣΟΣΙΑΛΠΟΛΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 44 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 17564 

ΚΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
2109424630 

info@socialpolis.com 
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