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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σίνδος, 9/7/2020
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 799
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11834

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΛΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟΥ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.919,75 €.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1)

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)

Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

4)

Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
5)

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
6)

Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών.

7)

Τα από 24-6-2020 έγγραφα σύμβασης και το υπ’ αριθ. 20REQ006962264/2-7-2020

Πρωτογενές αίτημα του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου
8)

Την υπ’ αριθ. 770/7-7-2020 προηγούμενη απόφαση μας η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό

καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο Π.Σ. του Δήμου Δέλτα α/α 330/2020 ποσού
9.919,75 Ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6117.006. Χρηματοδότηση: Ίδια έσοδαΤακτικά.
Α Π ΟΦΑ ΣΙ Ζ ΟΥΜΕ
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Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Εκπόνησης Πλάνου
Δημοσιότητας και Πλάνου Δικτύωσης για τη λειτουργία του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού
7.999,80 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 9.919,75 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24% με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Εκπόνησης
Πλάνου Δημοσιότητας και Πλάνου Δικτύωσης για τη λειτουργία του Δήμου Δέλτα»,
σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄.
H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση:
Νικ. Πλαστήρα 13
57 400 ΣΙΝΔΟΣ
Τηλέφωνο:
2310 797411
Fax:
2310 798143
Email:
mayor@dimosdelta.gr

Υπηρεσίες Εκπόνησης Πλάνου Δημοσιότητας και Πλάνου Δικτύωσης,
για τη λειτουργία του Δήμου Δέλτα
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το εν θέματι έργο αποτελείται από δύο υπηρεσίες: Την εκπόνηση Πλάνου Δημοσιότητας, που αφορά
στην οργάνωση και το συντονισμό συνεντεύξεων τύπου των αιρετών οργάνων για τοπικά θέματα,
καθώς και τις επαφές και τη συνεργασία με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας με σκοπό την έγκυρη και
έγκαιρη ενημέρωση των δημοτών για ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος και την Εκπόνηση Πλάνου
Δικτύωσης που θα περιλαμβάνει την οργάνωση και την επιμέλεια της εικόνας του Δήμου στο
διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η πολυπλοκότητα και διασυνδεσιμότητα των δύο αυτών αξόνων επικοινωνίας απαιτεί εξειδίκευση
και γνώση του αντικειμένου προς εξέταση, μελέτη και υλοποίηση, η οποία δεν δύναται να
υποστηριχθεί από το υφιστάμενο διοικητικό προσωπικό του Δήμου Δέλτα, λόγω έλλειψης
τεχνογνωσίας και κυρίως λόγω μη στελέχωσης του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων
Σχέσεων, που σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΟΕΥ του Δήμου (ΦΕΚ 1155/τ.Β/13-5-2013 όπως
τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 2964/τ.Β/22-11-2013 και 3348/τ.Β’/22-9-2017 και ισχύει) έχει τις
αρμοδιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης της επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου.
Για τον λόγο αυτό απαιτείται η συνδρομή έμπειρου και αξιόλογου δημοσιογράφου, ως εξωτερικού
συνεργάτη, που θα του ανατεθεί η υπηρεσία «Εκπόνηση Πλάνου Δημοσιότητας και Πλάνου
Δικτύωσης για τη λειτουργία του Δήμου Δέλτα».
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) άρθρο 1, η τοπική
αυτοδιοίκηση, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελεί θεμελιώδη θεσμό του δημόσιου βίου
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των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος και του
Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας . Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος 1975 όπως
αυτό αντικαταστάθηκε με τις αναθεωρήσεις του 1986/2001/2008, η διοίκηση των τοπικών
υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού
(Μυλωνόπουλος, 2001:19). Για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων το τεκμήριο αρμοδιότητας
συντρέχει υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων αναθέτει
στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού αρμοδιότητες που αφορούν τόσο τη
διοίκηση τοπικών υποθέσεων όσο και τη διοίκηση υποθέσεων που εντάσσονται στη σφαίρα κρατικών
αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο, των οποίων όμως η άσκηση έχει ανατεθεί από το κράτος στους
δήμους και τις κοινότητες (Αιτιολογική Έκθεση, 2006:11). Οι αρμοδιότητες των δήμων και κοινοτήτων
κατανέμονται σε επτά τομείς α) ανάπτυξη, β) περιβάλλον, γ) ποιότητα ζωής, δ) απασχόληση, ε)
κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, στ) παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός και ζ) πολιτική
προστασία. Στους τομείς αυτούς οι πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. καλούνται να αναπτύξουν τη δράση τους. Οι
δημοτικές και κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με
τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη
συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Για τον
αποτελεσματικότερο προγραμματισμό και την επιτυχή υλοποίηση των αρμοδιοτήτων αυτών, που
θέτει το άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, απαραίτητη είναι η διαμόρφωση
επικοινωνιακού πλάνου που θα τους προσδώσει προστιθέμενη αξία, υπόσταση και εν γένει
«σημαντικότητα» και θα δημιουργήσει μια «θετική» δημόσια εικόνα και αναγνώριση της λειτουργίας
του Δήμου.
Το Πλάνο Δημοσιότητας και το Πλάνο Δικτύωσης του Δήμου Δέλτα στοχεύει στην εξέταση των
προϋποθέσεων και των προοπτικών διαφοροποίησης αναβάθμισης και εντέλει πρόσβασης του
Δήμου στη συμβολική πραγματικότητα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας κι αφετέρου στην
εξασφάλιση μιας «θετικής» συμβολικής αναπαράστασής του. Απώτερος στόχος της υπηρεσίας είναι η
διαφάνεια, η αντικειμενικότητα και η δημοκρατική λειτουργία της πληροφόρησης για τις δράσεις του
Δήμου και η εδραίωση των σχέσεων με τους δημότες και με τρίτους, με προοπτική περαιτέρω
ανάπτυξης, η οποία θα επιτευχθεί με:
1. την διαχείριση της πληροφορίας για τη δημιουργία και προώθηση των δράσεων και
υπηρεσιών του Δήμου στο πραγματικό και ψηφιακό περιβάλλον,
2. τη δημιουργία και συντήρηση της συνεχούς και αμοιβαίας ανταποδοτικής σχέσης μεταξύ του
Δήμου και των κατοίκων του,
3. την τεκμηρίωση της αναγνωρισιμότητας του Δήμου, την εδραίωση της ταυτότητάς του πέραν
των ορίων του, με σκοπό την επίτευξη συνεργειών με άλλους φορείς ή πρόσωπα, που θα
συμβάλλουν στην εξωστρέφειά του,
4. τη δημιουργία κινήτρων από την πλευρά των δημοτών για ενεργό συμμετοχή στη δράση του
Δήμου προς όφελος των τοπικών συμφερόντων και την προώθηση του εθελοντισμού,
Για την εκπόνηση του Σχεδίου, ο Ανάδοχος θα αναλύσει και θα λάβει υπόψη – μεταξύ άλλων – τα
παρακάτω στοιχεία:
1. Ηλεκτρονικές και έντυπες εκδόσεις του Δήμου κατά την τελευταία πενταετία.
2. Υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου Δέλτα σε ό,τι αφορά στον τομέα της επικοινωνίας.
3. Αξιοποίηση προγραμμάτων προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο
Δήμος.
4. Αξιοποίηση τοπικών εορτών, συνεδρίων, εκδηλώσεων για την προβολή της ταυτότητας
του Δήμου με βάση τη γεωγραφική θέση, την ιστορία, την πολιτιστική παράδοση, τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις τάσεις και τις δυνατότητες/προοπτικές του Δήμου Δέλτα.
Με βάση τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα προβεί στην κατάρτιση και υλοποίηση:
4
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-

-

-

Πλάνου Δημοσιότητας, δεδομένου ότι ο Δήμος Δέλτα θα εντάξει τον τομέα της επικοινωνίας
στον πυρήνα του αναπτυξιακού του σχεδιασμού, δίδοντας έμφαση και προτεραιότητα
περιλαμβάνει την οργάνωση και τον συντονισμό συνεντεύξεων τύπου των αιρετών οργάνων
για τοπικά θέματα, τις επαφές και τη συνεργασία με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας με σκοπό
την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των δημοτών για ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος, με
ιεράρχηση των δράσεων κι ενεργειών.
Πλάνου Δικτύωσης που θα περιλαμβάνει την οργάνωση και την επιμέλεια της εικόνας του
Δήμου στο διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας του και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και
διαφόρων ηλεκτρονικών πλατφόρμων καθώς και κάθε είδους προτάσεις που θα αφορούν
την ψηφιακή διαχείριση της πληροφορίας και θα έχουν εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή.
Επιμέλεια αποδελτιώσεων ηλεκτρονικών μέσων και έντυπου τύπου, καθώς και portals- sites,
στα οποία αναφέρεται η δράση του Δήμου. Η υπηρεσία αυτή κρίνεται απαραίτητη γιατί είναι
απαραίτητος ο έλεγχος και ο διαχωρισμός αυτών των αποδελτιώσεων από ένα έμπειρο
δημοσιογράφο. Περαιτέρω, είναι απαραίτητο να κρίνεται, με επικοινωνιακό κριτήριο που
διαθέτει ο δημοσιογράφος σε ποιον αποδέκτη πρέπει να αποστέλλεται το κάθε δημοσίευμα.

Τα παραδοτέα του Πλάνου Δημοσιότητας και του Πλάνου Δικτύωσης του Δήμου Δέλτα είναι τα
ακόλουθα:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Παραδοτέο Α : Αρχική Έκθεση ΥλοποίησηςΠρόοδο δράσεων πλάνου που ο Ανάδοχος
υποστήριξε ή παρακολούθησε κατά την
περίοδο αναφοράς και Πεπραγμένα του
κατά την περίοδο αναφοράς (πλάνο
δημοσιότητας, πλάνο δικτύωσης και
αποδελτιώσεις).
Παραδοτέο Β: Ενδιάμεση Έκθεση
Υλοποίησης- Πρόοδο δράσεων που ο
Ανάδοχος υποστήριξε ή παρακολούθησε
κατά την περίοδο αναφοράς και
Πεπραγμένα του κατά την περίοδο
αναφοράς (πλάνο δημοσιότητας, πλάνο
δικτύωσης και αποδελτιώσεις).
Παραδοτέο Γ: Ενδιάμεση Έκθεση
Υλοποίησης- Πρόοδο δράσεων που ο
Ανάδοχος υποστήριξε ή παρακολούθησε
κατά την περίοδο αναφοράς και
Πεπραγμένα του κατά την περίοδο
αναφοράς (πλάνο δημοσιότητας, πλάνο
δικτύωσης και αποδελτιώσεις).
Παραδοτέο Δ: Ενδιάμεση Έκθεση
Υλοποίησης- Πρόοδο δράσεων που ο
Ανάδοχος υποστήριξε ή παρακολούθησε
κατά την περίοδο αναφοράς και
Πεπραγμένα του κατά την περίοδο
αναφοράς (πλάνο δημοσιότητας, πλάνο

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1 Μήνας από την υπογραφή της Σύμβασης

2 Μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

3 Μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

4 Μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
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δικτύωσης και αποδελτιώσεις).
Παραδοτέο Ε: Ενδιάμεση Έκθεση
Υλοποίησης- Πρόοδο δράσεων που ο
Ανάδοχος υποστήριξε ή παρακολούθησε
κατά την περίοδο αναφοράς και
Πεπραγμένα του κατά την περίοδο
αναφοράς (πλάνο δημοσιότητας, πλάνο
δικτύωσης και αποδελτιώσεις).
Παραδοτέο ΣΤ: Τελική Αναφορά
Πεπραγμένων- Πρόοδο δράσεων που ο
Ανάδοχος υποστήριξε ή παρακολούθησε
κατά την περίοδο αναφοράς και
Πεπραγμένα του κατά την περίοδο
αναφοράς (πλάνο δημοσιότητας, πλάνο
δικτύωσης και αποδελτιώσεις).

5 Μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

6 Μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

Η συνολική διάρκεια της υπηρεσίας είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Για την εκπόνηση του Πλάνου Δημοσιότητας και του Πλάνου Δικτύωσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
είναι μέλος Ένωσης Συντακτών που ανήκει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών
(ΠΟΕΣΥ) και με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εν λόγω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 7.999,80 ευρώ
πλέον ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6117.006 με τίτλο: «Υπηρεσίες Εκπόνησης Πλάνου
Δημοσιότητας και Πλάνου Δικτύωσης, για τη λειτουργία του Δήμου Δέλτα», Ταμειακή Κατηγορία:
Τακτικά Έσοδα, Χρηματοδότηση: Ίδια Έσοδα, του Προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα έτους 2020.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
Μέτρ.

Εκπόνηση Πλάνου Δημοσιότητας και
Πλάνου Δικτύωσης, για τη λειτουργία Υπηρεσία
του Δήμου Δέλτα

1

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΔΑΠΑΝΗ

1

7.999,80

7.999,80

Σύνολο
καθαρής αξίας

7.999,80

ΦΠΑ 24%

1.919,95

Γενικό σύνολο
δαπάνης

9.919,75

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Α/Α

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΘΡΩΠΟ-ΗΜΕΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(σε ευρώ χωρίς
6
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1
2
3

Εκπόνηση πλάνου δημοσιότητας
Εκπόνηση πλάνου δικτύωσης
Επιμέλεια Αποδελτιώσεων

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ
60
60
60

(σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ)

41,66
41,67
50,00

2.499,60
2.500,20
3.000,00

180

7.999,80

CPV 79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα
διαχείρισης
Οι αναφερόμενες τιμές και η επιμέρους κοστολόγηση των ανθρωποημερών διαμορφώθηκαν μετά
από έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία σε αντίστοιχα έργα. Οι ανωτέρω αμοιβές περιλαμβάνουν τα
εξής:
-Ο ανάδοχος παρέχει την υπηρεσία του στην έδρα του Δήμου κατά τις πρωινές ώρες, σε γραφείο του
Δημαρχείου Δέλτα (Σίνδος), με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που θα του παρέχει ο φορέας,
προκειμένου να παρακολουθεί όλες τις, προς προβολή, δραστηριότητες του Δήμου.
- Τα απογεύματα θα παρακολουθεί τις εκδηλώσεις, όπου συμμετέχει ο Δήμος.
- Επίσης, θα συμβουλεύει τον Δήμαρχο για θέματα επικοινωνίας και θα προβαίνει στο πλάνο
ιεράρχησης της προβολής του έργου του Δήμου, σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή.
Σίνδος 24/06/2020
- Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ –
Γιαννακίδου Νίκη

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 1ο Αντικείμενο Συγγραφής
Με την παρούσα Μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών για την «Εκπόνηση Πλάνου
Δημοσιότητας και Πλάνου Δικτύωσης, για τη λειτουργία του Δήμου Δέλτα».
Άρθρο 2o Ισχύουσες Διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
 των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
22 του Ν. 3536/2007,
 της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008,
 του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995,
 της, υπ’ αριθ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 Β), Απόφασης Υπουργού
Οικονομικών
 του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών”
Άρθρο 3o Συμβατικά Στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Προϋπολογισμός
7
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2. Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Τεχνική Έκθεση – Προδιαγραφές
4. Οικονομική Προσφορά
Άρθρο 4o Χρόνος Εκτέλεσης της Υπηρεσίας
Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
Άρθρο 5o Υποχρεώσεις Εντολοδόχου – Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία του Φορέα και άλλου αρμοδίου
Φορέα ή Αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Φορέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία, σχετικά με το
αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης της Σύμβασης
στο Φορέα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το
αντικείμενο της παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με δαπάνες του Φορέα. Σε
περίπτωση αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύει την παράδοσή
τους με έγγραφη τεκμηρίωση και οδηγίες για τη διαχείριση τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν
ιδιοκτησία του Φορέα, ο οποίος μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, ως
εμπιστευτική και να μην την χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα, χωρίς προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα.
Άρθρο 6o Υποχρεώσεις του Εντολέα – Φορέα
Ο Φορέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας – υπηρεσίας.
Επίσης, ο Φορέας έχει την υποχρέωση να παρέχει γραφείο με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό
εξοπλισμό για την εκπόνηση έργου που θα βρίσκεται στην έδρα του Δήμου και συγκεκριμένα στο
κτίριο του Δημαρχείου (Σίνδος).
Άρθρο 7o Ανωτέρα Βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια
και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και
απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις
οποίες ο Ανάδοχος ή ο Φορέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος,
ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του Αναδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί το Φορέα και να
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες
και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για το Φορέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.
Άρθρο 8o Αναθεώρηση Τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες.
Άρθρο 9o Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
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α) τμηματικά με την οριστική παραλαβή των επιμέρους εργασιών, σύμφωνα με τον κατωτέρω
πίνακα :
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Παραδοτέο Α : Αρχική Έκθεση
Υλοποίησης-Πρόοδο δράσεων που ο
Ανάδοχος υποστήριξε ή
παρακολούθησε κατά την περίοδο
αναφοράς και Πεπραγμένα του κατά
την περίοδο αναφοράς.
Παραδοτέο Β: Ενδιάμεση Έκθεση
Υλοποίησης- Πρόοδο δράσεων που ο
Ανάδοχος υποστήριξε ή
παρακολούθησε κατά την περίοδο
αναφοράς και Πεπραγμένα του κατά
την περίοδο αναφοράς (πλάνο
δημοσιότητας, πλάνο δικτύωσης και
αποδελτιώσεις).
Παραδοτέο Γ: Ενδιάμεση Έκθεση
Υλοποίησης- Πρόοδο δράσεων που ο
Ανάδοχος υποστήριξε ή
παρακολούθησε κατά την περίοδο
αναφοράς και Πεπραγμένα του κατά
την περίοδο αναφοράς (πλάνο
δημοσιότητας, πλάνο δικτύωσης και
αποδελτιώσεις).
Παραδοτέο Δ: Ενδιάμεση Έκθεση
Υλοποίησης- Πρόοδο δράσεων που ο
Ανάδοχος υποστήριξε ή
παρακολούθησε κατά την περίοδο
αναφοράς και Πεπραγμένα του κατά
την περίοδο αναφοράς (πλάνο
δημοσιότητας, πλάνο δικτύωσης και
αποδελτιώσεις).
Παραδοτέο Ε: Ενδιάμεση Έκθεση
Υλοποίησης- Πρόοδο δράσεων που ο
Ανάδοχος υποστήριξε ή
παρακολούθησε κατά την περίοδο
αναφοράς και Πεπραγμένα του κατά
την περίοδο αναφοράς (πλάνο
δημοσιότητας, πλάνο δικτύωσης και
αποδελτιώσεις).
Παραδοτέο ΣΤ: Τελική Αναφορά
Πεπραγμένων- Πρόοδο δράσεων που
ο Ανάδοχος υποστήριξε ή
παρακολούθησε κατά την περίοδο
αναφοράς και Πεπραγμένα του κατά
την περίοδο αναφοράς (πλάνο

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1 Μήνας από την υπογραφή
της Σύμβασης

ΠΟΣΟ
1.653,29 ευρώ με το ΦΠΑ

2 Μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης

1.653,29 ευρώ με το ΦΠΑ

3 Μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης

1.653,29 ευρώ με το ΦΠΑ

4 Μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης

1.653,29 ευρώ με το ΦΠΑ

5 Μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης

1.653,29 ευρώ με το ΦΠΑ

6 Μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης

1.653,30 ευρώ με το ΦΠΑ
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δημοσιότητας, πλάνο δικτύωσης και
αποδελτιώσεις).

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον Ανάδοχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή
δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και
αμετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.
Άρθρο 10ο Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Φορέα.
Άρθρο 11ο Επίλυση Διαφορών
Οι διαφορές που ενδεχόμενα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης επιλύονται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 12ο Περιεχόμενο Προσφοράς
Η προσφορά του διαγωνιζομένου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω:
1.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος:

Ασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης

Έλαβε γνώση των εγγράφων της σύμβασης και αποδέχεται αυτά πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Η συμμετοχή του δεν προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24
του Ν. 4412/2016.

Δεν του έχει επιβληθεί αποκλεισμός από τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 74
του Ν. 4412/2016.
2.
Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας
3.
Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας
4.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου
5.
Οικονομική Προσφορά συνταγμένη σύμφωνα με τον Ενδεικτικό προϋπολογισμό της
υπηρεσίας.
6.
Βιογραφικό Σημείωμα και έγγραφα που να αποδεικνύουν την δεκαετή εμπειρία άσκησης του
επαγγέλματος του δημοσιογράφου.

Σίνδος 24/06/2020
- Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ –
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Γιαννακίδου Νίκη
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