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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

της υπηρεσίας 

«Ανάπτυξη Ψηφιακής Εργαλειοθήκης για την Κυκλική Οικονομία» 

   

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην ανάθεση με πρόχειρο συνοπτικό 

διαγωνισμό της υπηρεσίας «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εργαλειοθήκης για την Κυκλική 

Οικονομία» στην αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου Τ2.2.2 του 

έργου BSB – CIRCLECON “Knowing Circular Economy in Black Sea Basin τo οποίo 

συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας 

Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020.  

  

1. Παρουσίαση του έργου  

Η υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας αποτελεί μία προτεραιότητα της Ε.Ε. 

από το 2015. Τον Μάρτιο του 2020 υιοθετήθηκε το “Νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική 

Οικονομία»  και αποτελεί τον βασικό πυλώνα του European Green Deal. Η κυκλική 

οικονομία, αξιοποιώντας την ενιαία αγορά και το δυναμικό των ψηφιακών τεχνολογιών, 

μπορεί να ενισχύσει τη βιομηχανική βάση της ΕΕ και να προωθήσει τη δημιουργία και 

την επιχειρηματικότητα μεταξύ των ΜΜΕ.  

  

To έργο CirclEcon στοχεύει   

a) Στην προώθηση του μοντέλου στις χώρες των εταίρων   

b) Στην πληροφόρηση σε θέμα διαχείρισης και πρόληψης απορριμμάτων   

c) Στη δημιουργία μόνιμης πλατφόρμας συνεργασίας στις χώρες της Mαύρης 

θάλασσας  

Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικές δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:  

• Δέκα (2 ανά χώρα) Συναντήσεις Εργασίες με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων 

στελεχών της Ε.Ε.  

• Πέντε (1 ανά χώρα) εθνικές μελέτες – αποτυπώσεις της κατάστασης των 

πρακτικών διαχείρισης απορριμμάτων & δράσεων κυκλικής οικονομίας  

• Δέκα (2 ανά χώρα) συναντήσεις – εκδηλώσεις ενημέρωσης των πολιτικών, 

διοικητικών, επιχειρηματικών και κοινωνικών εταίρων  

• Την ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης σε επίπεδο μεταπτυχιακού 

πιστοποιητικού για την Κυκλική Οικονομία σε 5 γλώσσες (Επέκταση του υφιστάμενου 

μεταπτυχιακού προγράμματος του Varna University)  

• Ψηφιακά εργαλεία ενημέρωσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων (e-Toolkit, e-

Database, Smartphones Application) • Στοχευμένη εκπαίδευση 30 στελεχών  

• Πιστοποίηση κατά ISO14000 των εταίρων του έργου  

• Δημιουργία νομικής οντότητας Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής  

Συνεργασίας (EGTC) στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας  
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Εταιρικό Σχήμα  

1 VARNA FREE UNIVERSITY, Βουλγαρία (Επικεφαλής Εταίρος)  

2 GREEK EXPORTERS ASSOCIATION – SEVE, Ελλάδα  

3 European Regional Framework for Cooperation, Ελλάδα  

4 Odessa Municipal Institution 5Τ, Ουκρανία  

5 International Centre for Social Research and Policy Analysis, Γεωργία  

6 Samsun Metropolitan Municipality, Τουρκία  

  

  

2. Υποχρεώσεις του Αναδόχου  

  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την Ανάπτυξη Ψηφιακής Εργαλειοθήκης για την Κυκλική 

Οικονομία. 

 

 Η εργαλειοθήκη θα πρέπει να βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα 

Ενδιαφερομένων για την Κυκλική Οικονομία [ESECP] 

(https://circulareconomy.europa.eu/platform/). Ο Οικονομικός Φορέας θα 

πρέπει να προσδιορίσει εκείνα τα σχετικά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή 

Πλατφόρμα Ενδιαφερομένων για την Κυκλική Οικονομία τα οποία θα 

οπτικοποιηθούν μέσα από μία εφαρμογή για κινητές συσκευές. Η εφαρμογή θα 

αφορά συσκευές android & iOS.  

 Η εργαλειοθήκη θα παρέχει έναν εικονικό ανοιχτό χώρο που στοχεύει στην 

προώθηση της μετάβασης της Ευρώπης σε μια κυκλική οικονομία 

διευκολύνοντας τον πολιτικό διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων και με τη 

διάδοση δραστηριοτήτων, πληροφοριών και καλών πρακτικών για την κυκλική 

οικονομία καθώς και την ενημέρωση των χρηστών. Θα διασφαλιστεί η 

αλληλεπίδραση για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις πιο πρόσφατες 

καλές πρακτικές, αλλά και η αλληλεπίδραση των χρηστών με άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη  για την κοινή χρήση των δικών τους καλών πρακτικών και 

εκδηλώσεων.  

 

 Τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής εργαλειοθήκης είναι τα ακόλουθα: 

o Δημιουργία χώρου υποβολής ερωτημάτων για την κυκλική οικονομία 

o Ενημέρωση και νέα και εκδηλώσεις σχετικών με την κυκλική οικονομία 

o Ενημέρωση για καλές πρακτικές και τις στρατηγικές της ΕΕ για την κυκλική 

οικονομία 

o Ενημέρωση για προτάσεις και οδηγίες προς επιχειρήσεις για την 

υιοθέτηση τεχνικών κυκλικής οικονομίας 

o Δυνατότητα υποβολής περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα 

Ενδιαφερομένων για την Κυκλική Οικονομία (μετά από εγγραφή) 

o Ενημέρωση για δυνατότητες χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο δράσεων που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία 

o Ενημέρωση για τα ετήσια ευρωπαϊκά συνέδρια  για την κυκλική οικονομία 
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Χρονοδιάγραμμα:   

Χρονοδιάγραμμα: Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να παραδώσει την καταγραφή εντός 4 

μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαβιβάσει το 

παραδοτέο του αναδόχου στον Επικεφαλής Εταίρο για αξιολόγηση. Πιθανές 

παρατηρήσεις ή/και αλλαγές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας 15 ημερών από την κοινοποίηση των παρατηρήσεων στον ανάδοχο. 

 

Τρόπος πληρωμής: Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του 

εντολοδόχου καθορίζεται στις είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ (22.600,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή του 

παραδοτέου από την Αναθέτουσα Αρχή.   

  

Με την παράδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου ο 

ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ-ΣΕΒΕ οφείλει να καταθέσει το αντίστοιχο ποσό σε τραπεζικό 

λογαριασμό κατόπιν συνεννοήσεως με τον Ανάδοχο. Στο ποσό της αμοιβής 

συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν 

υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή 

και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.  

  


