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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
3/7/2013
Αρ. Πρωτ. 22555

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη του Δήμου Δέλτα
στην υλοποίηση της Δράσης 8 «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ» στο πλαίσιο της πράξης
«ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ»
που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
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Στο πλαίσιο της Πράξης "Πρωτογενής Ανάπτυξη στην Δυτική Ύπαιθρο " στον
Άξονα Προτεραιότητας "08 – Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3
περιφέρειες σταδιακής εξόδου" του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" που
υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ο Δήμος Δέλτα προσκαλεί
τους ενδιαφερόμενους (παρόχους υπηρεσιών) να υποβάλουν εκδήλωση
ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της Δράσης 8 «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ»
Σύμφωνα με:
• τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α/07.10.10)
• τις διατάξεις του Νόμου 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
• τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 28/1980 (ΦΕΚ Α' 11) «Περί
εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»
• τις διατάξεις του Νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247/1995) «Περί Δημοσίου
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
• τις διατάξεις του Νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19/1995) «Προμήθειες του
δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
• τις διατάξεις του Νόμου 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»
(ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ
53/Α/31.03.2010)
• τη με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008)
Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει
• τη με αριθμ. πρωτ. 1.5188/οικ.3.968 (ΦΕΚ 915 20 Μαΐου 2011) τροποποίηση
της με αριθμ. πρωτ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας,
όπως
τροποποιήθηκε
με
τη
με
αριθμ.
πρωτ.
0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/ Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
«Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου
των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το
ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού
Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007−2013) για
όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης»
• τις διατάξεις του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και ιδίως το άρθρο 18 με το οποίο ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και
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•

•

•

•

•

λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
τη με αριθμ. πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012 ) Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα
Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία
Εφαρμογής των «Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες
ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του
κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού
Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του
ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» στο πλαίσιο του
Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»
τη με αριθμ. πρωτ.: 3652/ΕΥΘΥ 114/26-1-2012 Υπουργική Απόφαση με
θέμα: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΑ ΑΡΘΡΑ 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006»
τη με αριθμ. πρωτ. 8443/ 24-10-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης
“Πρωτογενής Ανάπτυξη στη Δυτική Ύπαιθρο" στο Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού»
Την υπ. αριθ. 144/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Δέλτα για την έγκριση συμμετοχής σε αναπτυξιακή σύμπραξη για την
υποβολή πρότασης για την υλοποίηση της πράξης Πρωτογενής Ανάπτυξη
στην Δυτική Ύπαιθρο" στα πλαίσια του ΕΠ «Ανάπτυξη ανθρώπινου
δυναμικού» στον Άξονα Προτεραιότητας "08 – Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου"
Την υπ. αριθ. 223/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Δέλτα για την έγκριση της μελέτης 3.2.1.13/2013 του Τμήματος
Περιβάλλοντος, τη διενέργεια της υπηρεσίας και τον τρόπο εκτέλεσης αυτής
με απευθείας ανάθεση για την ανάληψη της υπηρεσίας «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ» της
Δράσης 8, της πράξης «Πρωτογενής Ανάπτυξη στην Δυτική Ύπαιθρο" στα
πλαίσια του ΕΠ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» στον Άξονα
Προτεραιότητας "08 – Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3
περιφέρειες σταδιακής εξόδου"
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αναλυτικά, οι εργασίες που θα αναλάβει να φέρει εις πέρας ο Ανάδοχος, καθώς και
τα παραδοτέα που θα κληθεί να υποβάλλει εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος,
παρουσιάζονται παρακάτω:
ΔΡΑΣΗ 8: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ
Υπηρεσίες/ Δραστηριότητες
Α/Α Δράσης
Παραδοτέα
Δημιουργία και Αναπαραγωγή Ραδιοφωνικού Σποτ
Δράση 8
ραδιοφωνικό
Ο Ανάδοχος με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας
σποτ
60
Αρχής (ως προς το περιεχόμενο, τη συχνότητα
δευτερολέπτων και
μετάδοσης και την επιλογή του ραδιοφωνικού
έκθεση
σταθμού) θα προβεί στη δημιουργία και μετάδοση
συχνότητας
ραδιοφωνικού σποτ 60 δευτερολέπτων με αντικείμενο
μετάδοσής
του
την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τους
μέσω
στόχους και τις δράσεις του προγράμματος.
ραδιοφωνικών
Ειδικότερα, εργασία του αναδόχου θα είναι
σταθμών
για
- η πρόταση του κειμένου του ραδιοφωνικού
τουλάχιστον 100
σποτ
επαναλήψεις
- η παραγωγή των ραδιοφωνικού σποτ
- η προώθησή τους μέσω ενός τουλάχιστον
ραδιοφωνικού σταθμού για τουλάχιστον 100
επαναλήψεις
Υπογραμμίζεται τα ραδιοφωνικά σποτ θα πρέπει να
είναι σύμφωνα με τους όρους του Επικοινωνιακού
Οδηγού για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και θα πρέπει κατ’
ελάχιστον να αναφέρουν:
- Πράξη: Πρωτογενής Ανάπτυξη στην Δυτική
Ύπαιθρο
- Δράση 7: Τοπικά σχέδια για την απασχόληση,
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας,
- Το μήνυμα που έχει επιλέξει η αρμόδια ΔΑ για να
προβάλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής
παρέμβασης
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» 2007-2013»
- Εκφώνηση
της
φράσης
«Με
τη
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης»
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Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ
Ο Ανάδοχος με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας
Αρχής (ως προς τη μορφή, το περιεχόμενο και την
επιλογή του μέσου) θα προβεί στην πραγματοποίηση
τεσσάρων (4) καταχωρήσεων στον Τύπο ή τα
περιοδικά (τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά) με
αντικείμενο την παρουσίαση της Πράξης και των
επιμέρους δράσεων της, στοχεύοντας κατά περίπτωση
ή συνδυαστικά στην προσέλκυση ωφελούμενων, την
ενημέρωση επιχειρήσεων, καθώς και την προώθηση
της Πράξης στο ευρύ κοινό.

Δράση 8

4 καταχωρήσεις στον
Τύπο/ περιοδικά

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι καταχωρήσεις θα πρέπει
να είναι σύμφωνα με τους όρους του Επικοινωνιακού
Οδηγού για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Έως μία εβδομάδα από την υπογραφή της σύμβασης.
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.

Η διεξαγωγή της εργασίας γίνεται με ευθύνη του φορέα που αναλαμβάνει την
εργασία, ο οποίος ευθύνεται απέναντι του Δήμου για την ακρίβεια των
στοιχείων και την εν γένει καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.
2. Η χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης της εργασίας που αναλυτικά περιγράφεται
ως ανωτέρω αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης, και
ολοκληρώνεται με τη λήξη της εργασίας.
3. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και εμπειρία σε
διαχείριση συναφών έργων.
4. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα
του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του εξοπλισμού που θα
χρησιμοποιεί για την κάλυψη των εργασιών.
5. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση
ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της
εργασίας του.
6. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του
έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται
ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε
περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη
άδεια διαμονής και εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες.
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7. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει
για την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί κατά την
εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε
οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα
συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν
έχει καμία ευθύνη και ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις
αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για
τις περιπτώσεις αυτές.
8. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή οποιοδήποτε τρόπο αδυναμίας
εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο,
έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών, χωρίς
διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την
αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με
ποιον τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην
επανόρθωσή της.
9. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος
αυτής από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του
Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
10. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, ενώ ο
Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
11. Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους, τις οποίες θα
προξενήσει κατά τις εργασίες του, με υπαιτιότητά του.
12. Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο
ανάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη
αντισυμβατικής συμπεριφοράς να τον κηρύξει έκπτωτο, αφού πρώτα τον
καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών να
υποβάλει τις απόψεις του εγγράφως.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α

Υπηρεσία

Μερικό Κόστος ΦΠΑ 23%

Γενικό Σύνολο

1

«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ»

5691.06

7.000,00 €

1308.94

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους ιδιοχείρως ή με
συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως την Τετάρτη 10/07/13, στη
Διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
Ν. Πλαστήρα 13
Τ.Κ. 57400 Σίνδος (Υπόψη κ. Γαβριηλίδου)
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου του
Δήμου Δέλτα που φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Η παρούσα ανάθεση θα αναρτηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας του
Προγράμματος στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Δέλτα (www.dimosdelta.gr), στο
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα τοιχοκολληθεί στην έδρα του δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Αλεξάνδρα Βασάκου ή την κ.
Ειρήνη Γαβριηλίδου στο 2313 301943-4 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Σελίδα 7 από 7

