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Ενέργειες πληροφόρησης – Δράση 25α 

(σχεδιασμός - παραγωγή αφισών 
,φυλλαδίων  , ενημερωτικών επιστολών , 

DVD & λειτουργία Info Desk) για τις 
ανάγκες της πράξης «Παρέμβαση για την 

απασχόληση στο Νομό Σερρών» της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Σερραϊκή Γη».

1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση 

δράσεων ενέργειες  πληροφόρησης  (σχεδιασμός  -  παραγωγή  αφισών  ,φυλλαδίων   ,  ενημερωτικών 

επιστολών , DVD , Info Desk) για τις ανάγκες της πράξης «Παρέμβαση για την απασχόληση στο Νομό 

Σερρών» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) «Σερραϊκή Γη». 

Ο  Δήμος  Βισαλτίας  ,  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  136/2012  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου, 

συμμετέχει ως Εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Σερραϊκή Γη». Η Α.Σ. «Σερραϊκή Γη» είναι 

δικαιούχος της πράξης (έργου) «Παρέμβαση για την απασχόληση στο Νομό Σερρών». Η αναφερόμενη 

πράξη  εντάχθηκε  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού»,  άξονας 

προτεραιότητας  «Διευκόλυνση  της  πρόσβασης  στην  Απασχόληση  στις  3  περιφέρειες  σταδιακής 

εξόδου», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 7955/09-10-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη 

Κεντρικής  Μακεδονίας.  Το έργο θα υλοποιηθεί  στο πλαίσιο  της  Δράσης  7 «Τοπικά σχέδια για  την 

απασχόληση»,  προσαρμοσμένα  στις  ανάγκες  των  τοπικών  αγορών  εργασίας,  της  Κατηγορίας 

Παρεμβάσεων  1  «Ενεργητικές  πολιτικές  απασχόλησης»  του  θεματικού  άξονα  προτεραιότητας  3 

«Διευκόλυνση της πρόσβασης της Απασχόλησης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-

2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Σκοπός της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι η ανταπόκριση του Δήμου στις υποχρεώσεις - δράσεις που 

προκύπτουν από το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης της Α.Σ. «Σερραϊκή Γη», το οποίο εγκρίθηκε από την 

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Βισαλτίας, 

ως Εταίρος, είναι υπεύθυνος για την παραγωγή αφισών ,φυλλαδίων  , ενημερωτικών επιστολών , DVD 

& λειτουργία Info Desk. 

Με την ανατιθέμενη παροχή υπηρεσίας ο Δήμος Βισαλτίας επιδιώκει: 
Α) Την  πληροφόρηση για την ΠΡΑΞΗ, τους στόχους της, τους εταίρους που τη συγκροτούν, στους 

δυνητικούς ωφελούμενους, στον τόπο και στον τρόπο άντλησης πληροφοριών, κλπ.
Β) Την ενημέρωση για την έναρξη της υλοποίησης των δράσεων, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 

δράσεων της Συμβουλευτικής και της Κατάρτισης και για την έναρξη  της κρίσιμης φάσης για ένταξη των 
ωφελουμένων στην Απασχόληση.

Γ) Προβολή του προγράμματος , πληροφόρηση για τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.



Σχεδιασμός - παραγωγή αφισών ,φυλλαδίων  , ενημερωτικών επιστολών , DVD , Info Desk 
Η  παραγωγή  αφισών  ,φυλλαδίων   ,  ενημερωτικών  επιστολών  ,  DVD και  η  λειτουργία  Info  Desk 

στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αλλά και των ειδικών ακροατηρίων 
σχετικά  με  τους  στόχους  και  τις  δράσεις,  το  περιεχόμενο,  τους  αποδέκτες  και  τα  αναμενόμενα 
αποτελέσματα της πράξης (παρέμβασης) με σκοπό την εξοικείωση και την ενεργοποίησή τους. 

Ειδικότερα η παραγωγή αφισών ,φυλλαδίων  , ενημερωτικών επιστολών , DVD , Info Desk ,θα γίνει 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων της Πράξης, όπως αυτό έχει εγκριθεί από την 
αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ή θα ισχύει ύστερα από τυχόν τροποποιήσεις). 

Στις  αφίσες ,  τα φυλλάδια  ,  τις ενημερωτικές επιστολές ,   θα πρέπει να αναγράφεται σε εμφανές 
σημείο :

 Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( που υπογράφει το 
έμβλημα  )  ,  σύμφωνα  με  τα  γραφιστικά  πρότυπα  που  ορίζονται  στο  Παράρτημα  Τεχνικές 
προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ. 

 Το  σήμα  του  ΕΣΠΑ  ,  σύμφωνα  με  τα  γραφιστικά  πρότυπα  που  ορίζονται  στο  Παράρτημα 
Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ. 

 Η αναφορά στο όνομα του Ταμείου, κάτω από το έμβλημα της ΕΕ, από το οποίο λαμβάνεται η 
χρηματοδότηση της πράξης.

 Τα στοιχεία του ΕΠ.
 Η φράση : « Με τη χρηματοδότησης της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
 Λογότυπο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Τα   DVD   , θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα :  
 Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( που υπογράφει το 

έμβλημα  )  ,  σύμφωνα  με  τα  γραφιστικά  πρότυπα  που  ορίζονται  στο  Παράρτημα  Τεχνικές 
προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ. 

 Την αναφορά στο όνομα του Ταμείου, κάτω από το έμβλημα της ΕΕ, από το οποίο λαμβάνεται η 
χρηματοδότηση της πράξης.

   Η Παραγωγή αφισών ,φυλλαδίων  , ενημερωτικών επιστολών , DVD , Info Desk αφορά:
• Αφίσες  (2000 τεμάχια)
• Φυλλάδια (τρίπτυχα)(2000 τεμάχια)
• Ενημερωτικές επιστολές (2000 τεμάχια)
• DVD (1000 τεμάχια)
• Λειτουργία ενός INFO DESK 

 Η τελική μορφή του έντυπου ενημερωτικού υλικού (αφίσες , φυλλάδια ,ενημερωτικές επιστολές ) , του 
ενημερωτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή (dvd )και του κέντρου ενημέρωσης –πληροφόρησης (info 
desk), θα έχει την έγκριση του Συντονιστή Εταίρου.  

Η περίοδος που θα γίνει η παραγωγή αφισών ,φυλλαδίων  , ενημερωτικών επιστολών , DVD , και η  
λειτουργία Info Desk , θα καθοριστεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της πράξης και σε συνεργασία με 
τον Συντονιστή Εταίρο.  

Νιγρίτα 10/06/2014

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

        ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Ενέργειες πληροφόρησης – Δράση 25α 
(σχεδιασμός - παραγωγή αφισών ,φυλλαδίων  , 
ενημερωτικών επιστολών , DVD & λειτουργία 

Info Desk) για τις ανάγκες της πράξης 
«Παρέμβαση για την απασχόληση στο Νομό 

Σερρών» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 
«Σερραϊκή Γη».

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σχεδιασμός, παραγωγή αφισών, φυλλαδίων, ενημερωτικών επιστολών, DVD & λειτουργία Info Desk

 Αφίσες κόστος 1.000,00 με ΦΠΑ  

Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:

-  Σχεδιασμός  και  εκτύπωση  2.000  αφισών  (διάσταση  τελική  33.5χ49  cm,  συνολικές  σελίδες  2, 
εκτυπώσιμες  σελίδες  1,  τετραχρωμία,  χαρτί  200  gsm magnosatin ).  Η γλώσσα του υλικού θα  είναι  η 
ελληνική. 
Στις αφίσες θα περιέχεται:

 Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( που υπογράφει το 
έμβλημα  )  ,  σύμφωνα  με  τα  γραφιστικά  πρότυπα  που  ορίζονται  στο  Παράρτημα  Τεχνικές 
προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ. 

 Το  σήμα  του  ΕΣΠΑ  ,  σύμφωνα  με  τα  γραφιστικά  πρότυπα  που  ορίζονται  στο  Παράρτημα 
Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ. 

 Η αναφορά στο όνομα του Ταμείου, κάτω από το έμβλημα της ΕΕ, από το οποίο λαμβάνεται η 
χρηματοδότηση της πράξης.

 Τα στοιχεία του ΕΠ.
 Λογότυπο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 Η φράση : « Με τη χρηματοδότησης της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Είδος εντύπου        Αφίσα
Διάσταση 33.5x49 cm
Σελίδες συνολικές 2
Σελίδες εκτυπώσιμες 1
Ποσότητα 2000 τμχ
Αριθμός χρωμάτων  4χρωμία
Είδος χαρτιού         200 gsm magnosatin
Σχεδιασμός εντύπου Ναι



 Φυλλάδια (τρίπτυχα) κόστος 600,00 με ΦΠΑ  

Για τις  ανάγκες της ΠΡΑΞΗΣ θα σχεδιαστούν 2 τρίπτυχα με κείμενα και φωτογραφίες  ,  τα οποία θα 
περιέχουν βασικές πληροφορίες για την ΠΡΑΞΗ , τους στόχους της , τους εταίρους που τη συγκροτούν ,  
στους  δυνητικούς  ωφελούμενους  ,στον τόπο και  στον τρόπο άντλησης πληροφοριών ,σχετικές  με  την 
πορεία των δράσεων αλλά και των ωφελουμένων κλπ.
Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:

- 2.000 φυλλάδια στα ελληνικά (διάσταση τελική 20χ14 cm, διάσταση ανοιχτό 20χ28, συνολικές 

σελίδες 4, εκτυπώσιμες σελίδες 4, τετραχρωμία, χαρτί 200 gsm magnosatin ). Η γλώσσα του 

υλικού θα είναι η ελληνική. 

Στα φυλλάδια θα περιέχεται :

 Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( που υπογράφει το 
έμβλημα  )  ,  σύμφωνα  με  τα  γραφιστικά  πρότυπα  που  ορίζονται  στο  Παράρτημα  Τεχνικές 
προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ. 

 Το σήμα του ΕΣΠΑ , σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα που ορίζονται στο Παράρτημα Τεχνικές 
προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ. 

 Η αναφορά στο όνομα του Ταμείου, κάτω από το έμβλημα της ΕΕ, από το οποίο λαμβάνεται η 
χρηματοδότηση της πράξης.

 Τα στοιχεία του ΕΠ.
 Λογότυπο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 Η φράση : « Με τη χρηματοδότησης της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Είδος εντύπου        Φυλλάδιο

Διάσταση 20χ14 cm ( ανοιχτό 20χ28 cm)

Σελίδες συνολικές 4

Σελίδες εκτυπώσιμες 4
Ποσότητα 2000 τμχ
Αριθμός χρωμάτων  4χρωμία
Είδος χαρτιού         200 gsm magnosatin
Σχεδιασμός εντύπου Ναι

- Τέλος θα τηρούνται όλοι οι κανόνες δημοσιότητας της Ε.Ε.

 Ενημερωτικές επιστολές κόστος 200,00 με ΦΠΑ  

Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:

- 2.000 ενημερωτικές επιστολές στα ελληνικά (διάσταση τελική 21χ29.7 cm, συνολικές σελίδες 2, 

εκτυπώσιμες σελίδες 1, μονοχρωμία, χαρτί 80 gsm pioneer preprint ). Η γλώσσα του υλικού θα 

είναι η ελληνική. 



Στις ενημερωτικές επιστολές θα περιέχεται :

 Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( που υπογράφει το 
έμβλημα  )  ,  σύμφωνα  με  τα  γραφιστικά  πρότυπα  που  ορίζονται  στο  Παράρτημα  Τεχνικές 
προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ. 

 Το  σήμα  του  ΕΣΠΑ  ,  σύμφωνα  με  τα  γραφιστικά  πρότυπα  που  ορίζονται  στο  Παράρτημα 
Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ. 

 Η αναφορά στο όνομα του Ταμείου, κάτω από το έμβλημα της ΕΕ, από το οποίο λαμβάνεται η 
χρηματοδότηση της πράξης.

 Τα στοιχεία του ΕΠ.
 Λογότυπο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 Η φράση : « Με τη χρηματοδότησης της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Είδος εντύπου        Επιστολή Α4 
Διάσταση 21Χ29.7 cm ανοιχτό
Ποσότητα 2000 τμχ
Αριθμός χρωμάτων  μονοχρωμία
Είδος χαρτιού         80 gsm pioneer preprint
Σχεδιασμός εντύπου Ναι

- Τέλος θα τηρούνται όλοι οι κανόνες δημοσιότητας της Ε.Ε.

 Σχεδιασμός & παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού   DVD  :1000 τμχ κόστος 200,00 με   

ΦΠΑ

Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:

-  Δημιουργικό  και  παραγωγή  1.000  τεμαχίων  με  το  ενημερωτικό  υλικό  του  προγράμματος 

,φυλλάδια   - έντυπα –αφίσες  σε ηλεκτρονική μορφή , φωτογραφικό υλικό υλοποιημένων 

δράσεων , τηλεοπτικό  σποτ κ.τ.λ.?



- Οπτικοακουστικός  δίσκος  μίας  εγγραφής  μεγέθους  4700  MB .Διάμετρος  δίσκου  =  120mm, 

πάχος δίσκου =1,2mm, δομή δίσκου = 2 dounded 0.6 mm substrates , Μήκος κύματος Laser = 

650/635mm.  Απλή  εκτύπωση  στο  εξώφυλλο.  Θα  περιέχονται  πληροφορίες  σχετικά  με  τα 

αποτελέσματα της πράξης. Χάρτινη συσκευασία άσπρου χρώματος.

Τα   DVD   , θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα :  
 Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( που υπογράφει το 

έμβλημα  )  ,  σύμφωνα  με  τα  γραφιστικά  πρότυπα  που  ορίζονται  στο  Παράρτημα  Τεχνικές 
προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ. 

 Την αναφορά στο όνομα του Ταμείου, κάτω από το έμβλημα της ΕΕ, από το οποίο λαμβάνεται η 
χρηματοδότηση της πράξης.

- Τέλος θα τηρούνται όλοι οι κανόνες δημοσιότητας της Ε.Ε.

 Λειτουργία ενός   INFO     DESK  

Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:

- Λειτουργία ενός INFO DESK που θα παρέχει πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους δυνητικά 

ωφελούμενους:

 Ανάρτηση της αφίσας στα γραφεία της Σύμπραξης , καθώς και των υπολοίπων εταίρων της 

Σύμπραξης.

 Τοποθέτηση της αφίσας στα γραφεία των φορέων απασχόλησης της ευρύτερης περιοχής (π.χ. 

Τοπικές  Υπηρεσίες  και  Κέντρα  Προώθησης  στην  Απασχόληση  του  ΟΑΕΔ  στην  γεωγραφική 

περιοχή που υλοποιείται η ΠΡΑΞΗ κλπ.).

 Τοποθέτηση της αφίσας σε σημεία δημοσίου ενδιαφέροντος .

 Διανομή των φυλλαδίων με τη λήξη των συνεδριών Συμβουλευτικής για τους Ωφελουμένους 

και κατά την διάρκεια της κατάρτισης.

 Διανομή των φυλλαδίων από τα γραφεία  του Συντονιστή εταίρου αλλά και  των υπολοίπων 

εταίρων, από τις σχετικές υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης , από τις Τοπικές Υπηρεσίες και 

τα  Κέντρα  Προώθησης  της  Απασχόλησης  του  ΟΑΕΔ  και  από  άλλα  σημεία  δημοσίου 

ενδιαφέροντος.

 Αποστολή ενημερωτικών επιστολών καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος στον τύπο , στους 

συλλογικούς φορείς των ομάδων στόχου της ΠΡΑΞΗΣ , στους διευθυντές των παραρτημάτων 

του ΟΑΕΔ στην περιοχή εφαρμογής και κοινοποίηση στους δήμους , με τις οποίες οι φορείς θα 

ενημερωθούν για την έναρξη της υλοποίησης των δράσεων , κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 

δράσεων της Συμβουλευτικής και της Κατάρτισης και για την έναρξη της κρίσιμης φάσης για 

ένταξη των ωφελουμένων στην Απασχόληση.

 Διανομή ηλεκτρονικού υλικού στα πλαίσια διοργάνωσης κάποιας άλλης ενέργειας δημοσιότητας 

– ευαισθητοποίησης και θα απευθύνεται είτε στις ομάδες στόχο της ΠΡΑΞΗΣ και το ευρύ κοινό 

για  προβολή  του  προγράμματος  ,  προσέλκυση  δυνητικά  ωφελουμένων  ,  είτε  στους 



ωφελούμενους , περιλαμβάνοντας πληροφόρηση για τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας.   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Ενέργειες πληροφόρησης – Δράση25α 
(σχεδιασμός - παραγωγή αφισών 
,φυλλαδίων  , ενημερωτικών επιστολών , 
DVD & λειτουρία Info Desk) για τις 



ανάγκες της πράξης «Παρέμβαση για την 
απασχόληση στο Νομό Σερρών» της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Σερραϊκή 
Γη».

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     4.500,00 (με Φ.Π.Α. 23%)

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ε.Κ.Τ.)
      

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

(με ΦΠΑ 23%)

1 INFO - DESK
 Αριθμός 1 2.500,00

2 Αφίσα τεμάχιο 1000
1.000,003   Αφίσα τεμάχιο 1000

4 Φυλλάδιο Τρίπτυχο τεμάχιο 1000
600,005 Φυλλάδιο Τρίπτυχο τεμάχιο 1000

6 Ενημερωτική επιστολή τεμάχιο 500

200,00
7 Ενημερωτική επιστολή τεμάχιο 500
8 Ενημερωτική επιστολή τεμάχιο 500
9 Ενημερωτική επιστολή τεμάχιο 500
10 DVD τεμάχιο 1000 200,00

Γενικό Σύνολο Δαπάνης 4.500,00€
                                                                        
 Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 00.6736.03 του προϋπολογισμού έτους 2014.
     

Νιγρίτα  10/06/2014

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

       ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Ενέργειες πληροφόρησης-Δράση 25α(σχεδιασμός - 
παραγωγή αφισών ,φυλλαδίων  , ενημερωτικών 

επιστολών , DVD & λειτουργία Info Desk) για τις 
ανάγκες της πράξης «Παρέμβαση για την απασχόληση 



στο Νομό Σερρών» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 
«Σερραϊκή Γη».

4 . Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο υπηρεσίας
Αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι η άρτια παραγωγή αφισών ,φυλλαδίων  , ενημερωτικών 

επιστολών , DVD και η λειτουργία Info Desk, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Παρέμβαση για την 
απασχόληση  στο  Νομό  Σερρών»,  η  οποία  έχει  ενταχθεί  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με φορέα υλοποίησης την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Σερραϊκή Γη», 
όπως περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.

Σκοπός της ανατιθέμενης υπηρεσίας είναι η υλοποίηση των δράσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο 
Σχέδιο  Δράσης,  για  τις  οποίες  είναι  υπεύθυνος  ο  Δήμος  Βισαλτίας  ,  ως  εταίρος  στην  Αναπτυξιακή 
Σύμπραξη «Σερραϊκή Γη».

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
• του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/τ.Α/8.6.2006) «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, 
• του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/τ.Α/7.6.2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
• του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του 

κράτους και άλλες διατάξεις», 
• της  υπ'  αριθ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΕΚ  1291/τ.Β/11.08.2010)  απόφασης  Υπουργού 

Οικονομικών,
• του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
• την αριθμ.136 /2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

• την αριθμ.31/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,
• της  αριθμ.  2.475/οικ.3.33/10-01-2012  (ΦΕΚ16/τ.Β/2012)  Κ.Υ.Α.  «Σύστημα  Διαχείρισης, 

Αξιολόγησης,  Παρακολούθησης,  Ελέγχου  και  Διαδικασία  εφαρμογής:  της  δράσης  7:  «Τοπικά 
σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις  ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της 
Κατηγορίας  Παρέμβασης  1:  Ενεργητικές  πολιτικές  απασχόλησης,  του  Θεματικού  Άξονα 
Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και της δράσης 3: «Τοπικές 
δράσεις 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»,

• της αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/2008 (ΦΕΚ540/τ.Β/2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
• του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ267/τ.Α/2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ



Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Προϋπολογισμός μελέτης 
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη 
δ. Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας
   Η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας αφορά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της  
σύμβασης μέχρι 30/10/2014 (ημερομηνία λήξης υλοποίησης της Πράξης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 
08/11-03-2013 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Παρέμβαση για την απασχόληση στο 
Νομό Σερρών» με δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Σερραϊκή Γη», στην οποία συμμετέχει ο Δήμος 
Βισαλτίας. Τυχόν τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Πράξης, ύστερα από έγκριση των 
αρμοδίων αρχών, τροποποιούν και το χρόνο παροχής της υπηρεσίας, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού 
αντικειμένου, όπως αυτό περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και στο αντικείμενο της υπηρεσίας.

Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του Αναδόχου
1. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  παρέχει  τις  υπηρεσίες,  όπως 

περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή και ευθύνεται για την καλή και 
σωστή εκτέλεσή τους. 

2. Οι παρεχόμενες από τον ανάδοχο υπηρεσίες είναι υπηρεσίες ανεξάρτητες, 
χωρίς  να  υπάρχει  κάποια  σχέση  αποκλειστικότητας  ή  εξάρτησης  με  το 
Δήμο.

3. Η παραγωγή αφισών ,φυλλαδίων  , ενημερωτικών επιστολών , DVD και η 
λειτουργία  Info Desk από τον ανάδοχο θα γίνεται κατόπιν συνεννόησής 
του με τον Εταίρο Δήμο Βισαλτίας και τον Συντονιστή Εταίρο «Κ.Ε.Κ. 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. 
Σερρών»,  σύμφωνα  με  το  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  της  πράξης  του 
Σχεδίου Δράσης,  όπως αυτό ισχύει.  Η παραγωγή αφισών ,φυλλαδίων  , 
ενημερωτικών επιστολών , DVD και η λειτουργία Info Desk  θα πρέπει, να 
εγκριθεί από τον Συντονιστή Εταίρο.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως το Συντονιστή Εταίρο 
και  το  Δήμο  Βισαλτίας  για  την  πορεία  υλοποίησης  του  φυσικού 
αντικειμένου, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται εγκαίρως τυχόν προβλήματα. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες, όπως προκύπτουν από τον 
Κανονισμό  1083/2006  (άρθρο  69)  του  Συμβουλίου,  τον  εφαρμοστικό 
Κανονισμό  1828/2006  (άρθρα  2-10)  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  όπως 
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως εξειδικεύτηκε από το ΥΠΟΙΑΝ 
με τον Επικοινωνιακό οδηγό για την πληροφόρηση και  τη δημοσιότητα 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.



6. Ο Δήμος Βισαλτίας δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία, που μπορεί να επέλθει στον 
εξοπλισμό ή στους υπαλλήλους του αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 6ο: 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 
εντολοδόχος  ή  ο  εντολέας  είναι  ανυπαίτιοι,  αιφνιδιαστική  απεργία  προσωπικού,  πόλεμος,  ατύχημα, 
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 
ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια  σε  συνεργασία  με  το  άλλο  μέρος  για  να  υπερβεί  τις  συνέπειες  και  τα  προβλήματα  που 
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

 Άρθρο 7ο: Αναθεώρηση τιμών 
    Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες.        
Άρθρο 8ο:  Αμοιβή  - Τρόπος πληρωμής

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται στο ποσό των τεσσάρων 
χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, για το σύνολο της 
συμβατικής περιόδου. 
   Η πληρωμή θα πραγματοποιείται προς τον ανάδοχο τμηματικά με την προσκόμιση τιμολογίων παροχής 
υπηρεσιών καθώς και κάθε δικαιολογητικού που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, που θα ζητηθούν 
από το όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της 
αριθμ.2.475/οικ.3.33/10-01-2012  (ΦΕΚ16/τ.Β/11-01-2012)  «Σύστημα  διαχείρισης,  αξιολόγησης, 
παρακολούθησης,  ελέγχου  και  διαδικασία  εφαρμογής:  της  δράσης  δράσης  7:  «Τοπικά  σχέδια  για  την 
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 
1:  Ενεργητικές  πολιτικές  απασχόλησης,  του  Θεματικού  Άξονα  Προτεραιότητας  3  «Διευκόλυνση  της 
πρόσβασης στην Απασχόληση» και της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις 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». 

Για  την  πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  προς  τον  ανάδοχο  απαιτούνται  σωρευτικά  οι  εξής 
προϋποθέσεις:

 α) παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής και
 β)  υποβολή  τιμολογίου  και  λοιπών  απαιτούμενων  δικαιολογητικών.  Στις  τιμές,  χωρίς  ΦΠΑ, 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.
   Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις κατά νόμο κρατήσεις (φόρος εισοδήματος, κλπ.). Η αμοιβή δεν 
υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη 
καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.



Άρθρο 9ο: Χρηματοδότηση – Φορολογικές λοιπές επιβαρύνσεις
Η υπηρεσία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) και υλοποιείται στο 

πλαίσιο του έργου «Παρέμβαση για την απασχόληση στο Νομό Σερρών» με δικαιούχο την Αναπτυξιακή 
Σύμπραξη «Σερραϊκή Γη», στην οποία συμμετέχει ως Εταίρος ο Δήμος Βισαλτίας. 

Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τα 
τέλη, τους δασμούς και τις εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 10ο: Επίλυση διαφορών
Οι  διαφορές  που  θα  εμφανισθούν  κατά  την  εφαρμογή  της  σύμβασης,  επιλύονται  σύμφωνα  με  τις 

ισχύουσες διατάξεις.            

Άρθρο 11ο: Παραδοτέα    
Ο ανάδοχος θα υποβάλλει στο Δήμο Βισαλτίας τα ακόλουθα παραδοτέα (προϊόντα – υπηρεσίες) εντός 

30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, τα οποία τεκμηριώνουν το φυσικό αντικείμενο της δράσης: 
Σχεδιασμός - παραγωγή αφισών ,φυλλαδίων  , ενημερωτικών επιστολών , DVD και λειτουργία Info Desk

 Δήλωση ημερομηνίας έναρξης υλοποίησης κάθε ενέργειας.
 Στοιχεία έντυπου ενημερωτικού υλικού με τα στοιχεία παραγωγής και αποστολής του. 

• Οι αφίσες θα παραδοθούν σε ξεχωριστές παλέτες ανά θεματολογία αφισών
• Τα  φυλλάδια  θα  παραδοθούν  κατάλληλα  συσκευασμένα  σε  χάρτινες  κούτες, 

προκειμένου να διαφυλαχτεί η ποιότητά τους .
 Στοιχεία  υλικού  σε  ηλεκτρονική  μορφή.  Με  τα  στοιχεία  δημιουργίας  του  και  τις 

τροποποιήσεις ,βελτιώσεις ,επικαιροποιήσεις ή και αναβαθμίσεις του.   
• Το εκτυπωμένο υλικό και τα ψηφιακά αρχεία θα παραδοθούν στα γραφεία του Δήμου 

Βισαλτίας (Ηρώων 2 , Νιγρίτα ), με εργασία και ευθύνη του αναδόχου.
 Αποδεικτικά  στοιχεία  διανομής  –  αποστολής  –  τοποθέτησης  και  ανάρτησης   του  έντυπου 

ενημερωτικού υλικού και του υλικού σε ηλεκτρονική μορφή. 

Νιγρίτα 10/06/2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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