
                                     

                                                                                                                                            

 

 

                                                                        

 

 

8 Merlin Str. 10671 Kolonaki, Athens Greece T: +30 210 3611106 F: +30 210 3611156 www.dynamicvision.gr 

 

 
Αθήνα, 03/08/2021 
 
 

                                                                 Προς : Ενδιαφερομένους Οικονομικούς φορείς 
 
 

 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 
για την ανάθεση των παραδοτέων:  
 

a) D.5.3.3 Transferring results to to the  eltis  and epomm platforms 
b) D.5.4.1. Transferring  results to the ECOMM conference  
c) D.5.4.2 Transferring  results to a sustainable mobility conference 

στο πλαίσιο του έργου  ENERNETMOB “Mediterranean Interregional Electromobility 
Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems”,  έργο εγκεκριμένο 
στο πλαίσιο του Προγράμματος EU  lnterreg MED Programme, στο οποίο συμμετέχει η εταιρεία 
DYNAMIC VISION 
 
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DYNAMIC VISION 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του προγράμματος διαχείρισης του έργου INTERREG MED project (BUILDING A MED 
PROJECT και 

2. Τις διατάξεις της Απόφασης 300488/ΥΔ1244/19.4.2016, Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 
των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

3. Τις διατάξεις των σχετικών αποφάσεων της εταιρείας 
4. Και σε συμμόρφωση με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 

 
καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς 
 
να υποβάλλουν προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (info@dynamicvison.gr, υπόψη κ. Τσάμη 
Ναταλίας, τηλ. 0030 210-3611106), εντός 10 ημερολογιακών ημερών, προσμετρούμενων από την 
επόμενη της ημέρας δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας DYNAMIC VISION 
(www.dynamicvision.gr), στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του έργου, όπως 
αυτό συνοπτικά περιγράφεται κατωτέρω. 
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους γενικούς όρους που περιγράφονται στο παρακάτω 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Η πρόσκληση αυτή θα αναρτηθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με σκοπό 
το άνοιγμα της ανάθεσης της σύμβασης στον ανταγωνισμό. Οι προσφορές των υποψηφίων 
δύνανται να είναι είτε στην Ελληνική η την Αγγλική γλώσσα. 
 
 
 
 
 
                                                                                              Δρ. Δημήτριος Κοκοσιούλης 

CEO DYNAMIC VISION 

 
 

http://www.dynamicvision.gr/
mailto:info@dynamicvison.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 
DYNAMIC VISION,   Μέρλιν 8 Κολωνάκι, Αθήνα, 10675, +30210-3611106, 
www.dynamicvision.gr  
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 
Υποβολή προσφορών στο info@dynamicvision.gr, υπόψη κ. Τσάμη Ναταλίας, τηλ. 0030 210- 
3611106), εντός 10 ημερολογιακών ημερών, προσμετρούμενων από την επόμενη της ημέρας 
δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας DYNAMIC VISION (www.dynamicvision.gr) 
στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του έργου, όπως αυτό συνοπτικά 
περιγράφεται κατωτέρω. 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Το έργο ENERNETMOB 

 
ENERNETMOB  “Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal 
and interurban low carbon transport systems” (Μεσογειακά Διαπεριφερειακά Δίκτυα 
Ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα) 
 

              (Διάρκεια έργου 51 μήνες, 2018-02-01- 2022-04-30 Προϋπολογισμός έργου 5,186,292,27 €) 
 

Το έργο  EnerNETMob στοχεύει στη σύνταξη, δοκιμή και βελτίωση των παράλληλων «Σχεδίων 
Βιώσιμης Ηλεκτροκινητικότητας» σύμφωνα με κοινά πρότυπα και πολιτικές χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα «Διαπεριφερειακό Δίκτυο 
Ηλεκτροκινητικότητας» που διασχίζει πόλεις όλης της διακρατικής περιοχής MED. Το έργο 
προωθεί την κοινή μετακίνηση και τη διατροπικότητα χερσαίας-θαλάσσης με τη χρήση ηλεκτρικών 
συστημάτων μεταφοράς, εφαρμόζοντας πιλοτικά διασυνοριακά και διαπεριφερειακά δίκτυα 
εξοπλισμού προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων (EVSE), τα οποία επίσης μπορουν να 
τροφοδοτούνται και από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Με την ενσωμάτωση των μοντέλων 
SUMP και SEAPs, τα «Σχέδια Βιώσιμης Ηλεκτροκινητικότητας» θα αναπτυχθούν για να επιτύχουν 
2 κύριες προκλήσεις: 
- να εφαρμόσουν και να επεκτείνουν τα Διαπεριφερειακά Δίκτυα Ηλεκτροκινητικότητας » εντός και 
εκτός της περιοχής MED, ακολουθώντας κοινές προσεγγίσεις και κατευθυντήριες γραμμές 
σχεδιασμού για υποδομές / υπηρεσίες ηλεκτρικών μεταφορών. 
- να εφαρμόσει πιλοτικές επενδύσεις μικρής κλίμακας στην ηλεκτροκινητικότητα για υπεραστικές 
και διατροπικές συνδέσεις, ώστε να επιτρέπονται μεγαλύτερα ταξίδια και πιλοτικά δίκτυα σε 
διεθνικό επίπεδο. 
Η οδηγία 2014/94/ΕΕ παρείχε προκαταρκτικές κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη 
υποδομών φόρτισης στο έδαφος της ΕΕ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει 
ολοκληρωμένα δίκτυα EVSE σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τα ίδια πρωτόκολλα επικοινωνίας και 
μοντέλα σχεδιασμού. 
Ως εκ τούτου, με βάση τις υπάρχουσες Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες, το έργο θα αναπτύξει 
λύσεις ηλεκτροκινητικότητας και θα δοκιμάσει πιλοτικές ενέργειες για να ξεπεράσει τους 
περιορισμούς των μεσαίων ταξιδιών και να συντονίσει μελλοντικές επενδύσεις σε ηλεκτρικές 
μεταφορές στην περιοχή MED.   

http://www.dynamicvision.gr/
mailto:info@dynamicvision.gr,
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Τα σχετικά παραδοτέα είναι τα ακόλουθα: 
 

            α) D.5.3.3 Μεταφορά αποτελεσμάτων στις πλατφόρμες eltis και epomm. 
            Το παραδοτέο αφορά τη μεταφορά της τεχνογνωσίας και των αποτελεσμάτων του έργου στις 

πλατφόρμες α) Eltis (το κύριο παρατηρητήριο της Ευρώπης για την αστική κινητικότητα) και β) του 
EPOMM (Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη διαχείριση της κινητικότητας). Ο ανάδοχος θα εκπονήσει  
όλες τις  απαιτούμενες ενέργειες  με τις δύο πλατφόρμες κινητικότητας για τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων του έργου. 

 
             β) D.5.4.1. Μεταφορά αποτελεσμάτων στο συνέδριο της ECOMM. 
             Το παραδοτέο αφορά τη μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου στο διαδικτυακό συνέδριο της 

ECOMM. Ο ανάδοχος θα είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της Dynamic Vision και των διοργανωτών του 
συνεδρίου για να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες  ένταξης μιας συνεδρίας για την 
ηλεκτροκίνηση  στο πρόγραμμα του συνεδρίου καθώς και την παρακολούθηση  των ενεργειών 
υλοποίησης . 

 
             γ) D.5.4.2 Μεταφορά αποτελεσμάτων σε συνέδριο βιώσιμης κινητικότητας 

Το παραδοτέο αφορά τη μεταφορά των αποτελεσμάτων σε ένα συνέδριο βιώσιμης κινητικότητας 
με διαδυκτιακή σύνδεση ή /και επιτόπου δραστηριότητες. Ο ανάδοχος θα είναι ο σύνδεσμος μεταξύ 
της Dynamic Vision και των διοργανωτών του συνεδρίου για να εντάξει   μία συνεδρία σχετική με 
το έργο και την ηλεκτροκίνηση  στο πρόγραμμα του συνεδρίου ή/ και να κανονίσει τη δημιουργία 
ενός περιπτέρου, είτε τη συμμετοχή σε συνεδρία αφίσας, ή/ και διανομή ψηφιακού προωθητικού 
υλικού του έργου. 
 
Όλοι οι προσφέροντες αναμένεται να έχουν τα σχετικά προσόντα και την αποδεδειγμένη εμπειρία. 
Πριν από την υποβολή σας, σας συνιστούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος  
lnterreg MED Programme και να μελετήσετε προσεκτικά το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις του 
Προγράμματος. 
 
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/08/2021, ώρα 
12.00 μ.μ. 
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ/ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Διάρκεια σύμβασης: Απο την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης έως - 30/04/2022 
 
 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ενδεικτικός Π/Υ: 23.500.00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. 
 
 
 
 
 

Παραδοτέο Ημερομ. παράδοσης 

α) D.5.3.3 Μεταφορά αποτελεσμάτων στις πλατφόρμες eltis και epomm. 30/03/2022 

             β) D.5.4.1. Μεταφορά αποτελεσμάτων στο συνέδριο της ECOMM. 31/12/2021 

             γ) D.5.4.2 Μεταφορά αποτελεσμάτων σε συνέδριο βιώσιμης κινητικότητας 31/12/2021 

http://www.dynamicvision.gr/
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
Το Έργο θα ανατεθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία θα προκόψει από τη βαθμολόγηση των κάτωθι 
τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των Προσφερόντων και των αντίστοιχων Οικονομικών 
Προσφορών. 
Η προσφορά θα ακολουθεί την παρακάτω δομή: 

1. Επαγγελματική ικανότητα / εμπειρία. Σύνοψη της εμπειρίας σε παρόμοια εργασία. 
2. Ποιότητα προσφοράς. Η προσφορά πρέπει να είναι καλά δομημένη, ακριβής και 

περιεκτική. 
2.1 Ορθότητα αντίληψης του αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης. 
2.2 Μεθοδολογία και μέσα υλοποίησης. Περιγραφή της προσέγγισης του αιτούντος 

για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών. 
3. Οικονομική προσφορά. 

 
 
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ Συντελεστής βαρύτητας 

1. Επαγγελματική ικανότητα / εμπειρία 20% 

2. Ποιότητα προσφοράς 60% 

2.1. Ορθότητα αντίληψης του αντικειμένου και 
των απαιτήσεων της σύμβασης (35% ) 

 

2.2 Μεθοδολογία και μέσα υλοποίησης (25%)  

3. Οικονομική προσφορά 20% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ 100/100 
 

http://www.dynamicvision.gr/
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English version 

 

Athens, 03/08/2021 

 

                                                                 To: The interested economic operators 
 
 

Call for expressions of interest 
 

for the award of the following deliverables: 
a) D.5.3.3 Transferring results to to the eltis and epomm platforms 
b) D.5.4.1. Transferring results to the ECOMM conference  
c) D.5.4.2 Transferring results to a sustainable mobility conference 
under the project ENERNETMOB “Mediterranean Interregional Electromobility Networks 
for intermodal and interurban low carbon transport systems”, project approved under the 
EU lnterreg MED Programme, in which the company DYNAMIC VISION participates. 

 
THE MANAGER OF DYNAMIC VISION 

With regards to the provisions: 
1. Of the manual of the INTERREG MED project (BUILDING A MED PROJECT) and 
2. the provisions of Resolution 300 488 / YD1244 / 04.19.2016, Management and 
Control Objective cooperation programs "EUROPEAN TERRITORIAL COOPERA TION", 
3. the provisions of the decisions of the company and 
4. in compliance with the principles of sound financial management, 

 
invites interested bodies 

to submit offers in electronic form (info@dynamicvison.gr, attn. Tsami Natalia, tel. 0030210- 
3611106), within 10 calendar days from the next day of publication on the website of the 
company DYNAMIC VISION (www.dynamicvision.gr), under the contractor selection for the 
project, as summarized below. 
The tender shall be in accordance with the general conditions set out in ANNEX A below. 
The tender is posted in Greek and English in order to make the process open 
to the competition. The offer of the candidates may be either in the Greek or the 
English language. 

 

 

 

 

 

Dr. Dimitrios Kokosioulis 

CEO DYNAMIC VISION 

    

http://www.dynamicvision.gr/
mailto:(info@dynamicvison.gr,
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ANNEX A 

 
CONTRACTING AUTHORITY 
Dynamic Vision, Merlin 8 Kolonaki, Athens, 10675, +30210-3611106, 
www.dynamicvision.gr   

 
SUBMISSION OF OFFERS 
Submit offer  to: info@dynamicvision.gr , attn. Tsami Natalia, tel. 0030210-3611106), within 
10 calendar days from the next day of publication on the website of the company DYNAMIC 
VISION (www.dynamicvision.gr), under the contractor selection for the project, as 
summarized below. 

 
OBJECT OF THE CONTRACT 

 
The project ENERNETMOB 

 
“Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal 
and interurban low carbon transport systems” 
 
(Project duration 51 months, 2018-02-01- 2022-04-30 project budget 5,186,292.27 €) 

 
EnerNETMob aims to draft, test and improve parallel “Sustainable Electromobility Plans” according 
to common standards and low carbon policies, in order to set an “Interregional Electromobility 
Network” crossing cities of all transnational MED area. Project promotes sharing mobility and land-
sea intermodality using electric transport systems, by implementing interurban and interregional 
pilot networks of Electric Vehicles Supply Equipment (EVSE) also co-powered by Renewable 
Energy Sources. By integrating the SUMP and SEAPs models, the “Sustainable Electromobility 
Plans” will be developed to reach 2 main challenges: 
- to implement and extend     Interregional Electromobility Networks” inside and beyond MED area, 
following common approaches and design guidelines for electric transport infrastructures/services; 
- to implement pilot small-scale investments on electromobility for interurban and intermodal 
connections in order to allow longer trips and test network at transnational level. 
2014/94/EU Directive provided preliminary guidelines to develop charging infrastructures in EU 
territory. However, Member States have still not implemented integrated EVSE networks at 
European level with same communication protocols and planning models. 
Therefore, on the basis of existing Best Available Technologies, project will develop electromobilty 
solutions and will test pilot actions to overcome medium-trip limitations and to coordinate future 
investments on electric transport in MED area.  
 
The concerned deliverables are the following:  
 
a) D.5.3.3 Transferring results to to the  eltis  and epomm platforms 
The deliverable  concerns the transferring of the project know-how and results to   the 
platforms of a) the Eltis (Europe's main observatory on Urban Mobility) and b) EPOMM 
(European Platform on Mobility Management).  The contractor will make all arrangements 
with the two mobility  Platforms to disseminate the project results. 
 
b) D.5.4.1. Transferring  results to the ECOMM conference  
The deliverable  concerns the transferring of the project  results to the ECOMM online  
conference. The contractor will be the liaison between Dynamic Vision and the conference 

http://www.dynamicvision.gr/
http://www.dynamicvision.gr/
mailto:info@dynamicvision.gr%20,
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organisers  to arrange the setting up of the inclusion of a conference session on 
electromobility into the conference Programme and the follow up actions. 
 
c) D.5.4.2 Transferring  results to a sustainable mobility conference 
The deliverable  concerns the transferring results to a sustainable mobility conference 
online and /or onsite activities. The contractor will be the liaison between Dynamic Vision 
and the conference organisers  to arrange either the  setting  up of a project related session 
on electromobility into the conference Programme and/ or make arrangements of setting 
up of a project stand, or participation in the poster session, and/ or distribution of the project 
digital promotional material. 

 
All tenderers are expected to have relevant qualifications and proven experience. Before 
submitting we strongly advise you visit the lnterreg MED website and study carefully the 
content and demands of the MED Programme. 

 
SUBMISSION DEADLINE 
OPEN PROCEDURE. Deadline for offer's submission: 13/08/2021 at 12.00pm CET. 

 
TIMELINE/ CONTRACT PERIOD 
Contract period: Date of signature - 30/04/2022 

 
 

Deliverable Date of delivery 

a) D.5.3.3 Transferring results to to the  eltis  and epomm 
platforms 

30/3/2022 

b) D.5.4.1. Transferring  results to the ECOMM conference  31/12/2021 

c) D.5.4.2 Transferring  results to a sustainable mobility 
conference 

31/12/2021 

 
 
BUDGET 
Indicative budget: 23.500.00 euros, VAT EXCLUDED. 

 
 
AWARD CRITERIA 
The contract will be awarded based on the most economically advantageous offer, on 
the basis of the best value for money, which will result  from  the  scoring of  the  following 
technical evaluation criteria of the tenderers and their respective offers. 

 
The offer shall be structured in the following manner: 
1. Competence/experience. Summary of experience with similar work. 
2. Quality of proposal. The proposal must be well structured, accurate and comprehensive. 

2.1 Understanding of the assignment and description of actions 
2.1  Methodology. Description of the applicant's approach to delivering the 

requested services. 
3. Price offer 

 
TOTAL 100/100 

CRITERIA Score 

1. Competence/experience 20% 

2. Quality of proposal 60% 

http://www.dynamicvision.gr/
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2.1 Understanding of the assignment and 
description of actions (35%) 

 

2.2. Methodology (25%)  

3. Price offer 20% 

TOTAL 100% 

 
 

http://www.dynamicvision.gr/

