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Ηράκλεια   16/05/2013 

Αριθμ. Πρωτ. 10063 

 

 

 

Θέμα: «Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών για τις Ενέργειες προώθησης 
(τρεις ημερίδες, μια συμμετοχή σε έκθεση) για τις ανάγκες υλοποίησης της 
Πράξης «Παρέμβαση για την απασχόληση στο Νομό Σερρών» της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Σερραϊκή Γη»» 

Απόφαση 598/2013 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας 
Έχοντας υπόψη: 

1. Του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ114/Α/2006) 

2. Της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ263/Α/2008) 

3. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) 

4. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995(ΦΕΚ247/Α/95) 

5. Της υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010(ΦΕΚ1291/Β/2010) απόφασης Υπουργού 

Οικονομικών 

6. Του Π.Δ. 28/1980 

7. Την με αρ. πρωτ. 1781/8-3-2012 Ανοιχτή Πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής 

Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» 

8. Την με αρ. 2.475/οικ. 3.33/11-1-2012 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών –Ανάπτυξης- 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
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9. Τον άρθρο 18 του Ν. 4019/2011/ΦΕΚ Α216/30-9-2011 «Κοινωνική Οικονομία και 

Επιχειρηματικότητα και άλλες διατάξεις» 

10. Την με αρ. 111/2012 Απόφαση Δ.Σ. περί συμμετοχής στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη 

«ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» στα πλαίσια υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην ανωτέρω 

πρόσκληση 

11. την αριθμ. πρωτ: 7955/9-10-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας ένταξης της Πράξης. 

Αποφασίζει 

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 01/15-05-2013 τεχνική έκθεση προδιαγραφών του 

Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας για την 

υλοποίηση της εργασίας με τίτλο «Ενέργειες προώθησης (τρεις ημερίδες, μια 

συμμετοχή σε έκθεση) για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Παρέμβαση για την 

απασχόληση στο Νομό Σερρών» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Σερραϊκή Γη»», η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Απόφασης.  

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. 

 
 

  Ο Δήμαρχος 
 
 
 
 

Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης 
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Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Σερρών 
Δήμος Ηράκλειας 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Ενέργειες προώθησης (τρεις ημερίδες, μια 
συμμετοχή σε έκθεση) 

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 
Προϋπολογισμός: «7.000,00 €» (συμπεριλαμβανομένου 
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Aριθμ. Μελέτης: 1/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενέργειες προώθησης (τρεις ημερίδες, μια συμμετοχή σε έκθεση) για τις 
ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Παρέμβαση για την απασχόληση στο 

Νομό Σερρών» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Σερραϊκή Γη» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική περιγραφή  
 
2. Προϋπολογισμός Δαπάνης  
 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων  
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η ανάθεση παροχής υπηρεσιών 

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

Ο Δήμος Ηράκλειας, σύμφωνα με την αριθμ. 111/2012 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 2007-2013» του 
ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 7955/9-10-2012 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 Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές 
Απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8 «Διευκόλυνση στις 3 
περιφέρειες σταδιακής εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

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 αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. 
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ηράκλειας, ως Εταίρος, είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση 
τριών (3) ημερίδων και για τη συμμετοχή της Α.Σ. σε μία (1) έκθεση.  

Με την ανατιθέμενη παροχή υπηρεσίας ο Δήμος Ηράκλειας επιδιώκει την άρτια 
διεξαγωγή των ημερίδων και της συμμετοχής σε έκθεση, στο πλαίσιο υλοποίησης 
της εγκεκριμένης πράξης. Στόχοι των ενεργειών αυτών είναι: ι) η ενημέρωση των 
εν δυνάμει δικαιούχων / ωφελούμενων ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή 
συμμετοχή ωφελούμενων που προέρχονται κυρίως από ομάδες που βρίσκονται σε 
κοινωνικό αποκλεισμό ή απειλούνται από αυτόν και βασικό αίτιο αυτής της 
κατάσταση είναι η αδυναμία επικοινωνίας και ενημέρωσής τους, ιι) η γνωστοποίηση 
του προγράμματος και η πληροφόρηση γύρω από τους βασικούς άξονες δράσης και 
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τους στόχους του, ιιι) η διευκόλυνση της αποδοχής κα υποστήριξής του, ιν) η 
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας 
σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα που υφίστανται διακρίσεις 
και η ενεργός συμμετοχή της στο πρόγραμμα, ν) η ενίσχυση της επικοινωνίας και 
συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς, νι) η επίτευξη της μεγαλύτερης 
δυνατής συνέργιας των ενεργειών προώθησης, νιι) η διάχυση των αποτελεσμάτων 
του Σχεδίου Δράσης. 

  
Α. Διοργάνωση ημερίδων 
 

Οι ημερίδες στοχεύουν στην ενημέρωση - πληροφόρηση για τις δράσεις της 
υλοποιούμενης Πράξης και για τις ανάγκες του Σχεδίου Δράσης. Θα διοργανωθούν 
τρεις (3) ημερίδες. Ειδικότερα: 
 

 Μία (1) κατά την έναρξη. Στόχος και θέμα θα αποτελεί κυρίως η ενημέρωση 
για τους στόχους της Πράξης και η ευαισθητοποίηση των φορέων, των 
δυνητικά ωφελουμένων και του ευρύτερου πληθυσμού της περιοχής για τα 
οφέλη της. 

 Μία (1) κατά τη διάρκεια υλοποίησης της κατάρτισης. Στόχος είναι η 
ενημέρωση για την πορεία των δράσεων και για τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα. 

 Μία (1) με τη λήξη των δράσεων. Θα αφορά στον απολογισμό, στην 
αξιολόγηση της εφαρμογής της Πράξης και στην παρουσίαση καλών 
πρακτικών από την υλοποίηση των δράσεων, προκειμένου να υπάρχει 
διάχυση της πληροφόρησης και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. 


Η διοργάνωση των ημερίδων 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). Κατά τη 
διοργάνωση των ημερίδων θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή: 

 πρέπει να γίνεται μνεία της συμμετοχής της Ε.Ε. και χρήση του ευρωπαϊκού 

εμβλήματος στα σχετικά έντυπα, (έντυπο υλικό ενημέρωσης – πληροφόρησης) 
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καθώς και η εφαρμογή των όσων ορίζονται στον Επικοινωνιακό οδηγό για την 
πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ 2007 – 2013 του ΥΠΟΙΑΝ. 

 να τοποθετείται στην αίθουσα της ημερίδας η Ευρωπαϊκή σημαία. 

Παρεχόμενες από τον ανάδοχο υπηρεσίες για τη διοργάνωση των ημερίδων είναι: 
 η διαμόρφωση του κεντρικού θέματος και των επιμέρους ενοτήτων. 

 Η επιλογή των εισηγητών από τους εταίρους της Σύμπραξης, τη Διαχειριστική 
Αρχή, τους τοπικούς συλλογικούς φορείς ή τις Μ.Κ.Ο, μεταξύ φυσικών 
προσώπων με εμπειρία σε προγράμματα που αφορούν τις ομάδες στόχο της 
Πράξης. Συνεννόηση για τη διαθεσιμότητά τους και το περιεχόμενο των 
εισηγήσεων. 

 Η επιλογή του χρόνου και του τόπου διεξαγωγής της ημερίδας. 

 Η εξεύρεση και τυχόν ενοικίαση, διαμόρφωση του χώρου. 

 Η σύνταξη, η εκτύπωση και η αποστολή προσκλήσεων και τυχόν άλλου 
ενημερωτικού υλικού. 

 Η προετοιμασία και αναπαραγωγή του ενημερωτικού υλικού που θα διανεμηθεί 
στους συμμετέχοντες, συγκέντρωση όσου υλικού έχει σχεδιαστεί για την 
προβολή της Πράξης. 

 Η φροντίδα για την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού και 
οπτικοακουστικού υλικού (μικροφωνικές εγκαταστάσεις, οθόνες προβολής, 
προτζέκτορας, Η/Υ κλπ) και για τη διαμόρφωση ειδικού χώρου για την 
εγκατάσταση της γραμματείας της ημερίδας. 

 Η συνεννόηση με κέτερινγκ. 

 Η προβολή της ημερίδας: ανάρτηση ανακοινώσεων και αφισών σε δημόσια 
κτίρια (π.χ. τοπικές υπηρεσίες Ο.Α.Ε.Δ.) και κεντρικά σημεία της πόλης, 
πληροφόρηση μέσω εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. δελτία τύπου και 
καταχωρίσεις στον τύπο, ενέργειες δημοσιότητα και δημοσίων σχέσεων με τα 
ΜΜΕ, κλπ). 

 Η οργάνωση του φυσικού αρχείου τεκμηρίωσης της ενέργειας: εισηγήσεις, 
αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφικό ή/και μαγνητοσκοπημένο υλικό, 
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πρακτικά - συμπεράσματα, πρόγραμμα/ημερήσια διάταξη/θεματολόγιο ημερίδας, 
προσκλήσεις και λίστα αποδεκτών, στοιχεία εισηγητών/ομιλητών με το θέμα των 
εισηγήσεων, λίστα συμμετεχόντων στην ημερίδα με αναφορά στον τόπο, το 
χρόνο και το θέμα της ημερίδας. 

 
Β. Συμμετοχή της Α.Σ. σε έκθεση 
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Σερραϊκή Γη» θα 
συμμετέχει σε μία (1) έκθεση, προς το τέλος της λήξης της κατάρτισης. Στόχοι της 
συμμετοχής είναι: 
 η ενημέρωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ατόμων για τη ΠΡΑΞΗ 

και τα μέχρι τότε αποτελέσματά της, 
 η υποστήριξη των προσπαθειών για ένταξη των ωφελουμένων στην 

Απασχόληση, 

 η ανταλλαγή απόψεων με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις άλλων περιοχών και 
τις επαφές με άλλους φορείς  

 
Κατά την προετοιμασία – συμμετοχή στην έκθεση θα τηρηθούν οι κανόνες 
δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή: 

 
 θα γίνεται μνεία της συμμετοχής της Ε.Ε. και χρήση του ευρωπαϊκού 

εμβλήματος στα σχετικά έντυπα, έντυπο υλικό ενημέρωσης – πληροφόρησης, 

 να τοποθετείται στους χώρους του περιπτέρου η Ευρωπαϊκή σημαία.  

 
Παρεχόμενες από τον ανάδοχο υπηρεσίες για τη συμμετοχή της Α.Σ. σε μία έκθεση 
είναι: 

 
 Επιλογή, συνεννόηση και πρόσκληση ομιλητών στα εγκαίνια ή στις εκδηλώσεις, 

αν απαιτείται.  

 Σχεδιασμός και διακόσμηση περιπτέρου.  

 Επιλογή και παραγωγή πληροφοριακού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού).  
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 Πρόσκληση τοπικών και άλλων φορέων.  

 Φροντίδα για την εξασφάλιση τεχνικής υποστήριξης στο χώρο της έκθεσης 
(μικροφωνικές εγκαταστάσεις, φωτισμός κλπ).  

 Προβολή της έκθεσης (με δελτία τύπου, ραδιοφωνικές εκπομπές, αφίσες κλπ).  

 
 
 
 
 
 

Τετάρτη, 15/05/2013 
 

 
Θεωρήθηκε 

 
 
 
 

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης 
Δήμαρχος Ηράκλειας 

 

Συντάχθηκε 
 
 
 

 
Αικατερίνη Γούσιου 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Ποιότητας 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:      7.000,00 (με Φ.Π.Α.) 
 

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

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(με ΦΠΑ 23%) 
ΔΑΠΑΝΗ 

(με ΦΠΑ 23%) 

1 Διεξαγωγή ημερίδων για τις 
ανάγκες της δράσης Αριθμός 3 810,00 2.430,00 

3 Συμμετοχή σε έκθεση για τις 
ανάγκες του έργου Αριθμός 1 4.570,00 4.570,00 

Γενικό Σύνολο Δαπάνης 7.000,00€ 
 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 00.6442.01 Κ.Α. 00.6432.01 
 
 
 

Τετάρτη, 15/05/2013 
 

Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης 
Δήμαρχος Ηράκλειας 

 

Συντάχθηκε 
 
 
 

 
Αικατερίνη Γούσιου 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Ποιότητας 
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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 διοργάνωση τριών (3) 
ημερίδων και η μία (1) συμμετοχή της Α.Σ. σε έκθεση, 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 
Ηράκλειας, 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,  

 της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263/τ.Α/23.12.2008) 
«Αναδιάρθρωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,  

 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»,  

ΑΔΑ: ΒΕΝΔΩΡΤ-Δ0Γ



  
Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Σερρών 
Δήμος Ηράκλειας 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Ενέργειες προώθησης (τρεις ημερίδες, μια 
συμμετοχή σε έκθεση) 

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 
Προϋπολογισμός: «7.000,00 €» (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 23%) 

 

11 
 

 την αριθμ. 15/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  

 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. 

 
Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Προϋπολογισμός μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη 

 
Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας 

Η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας αφορά το χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι ../../2014 (ημερομηνία λήξης 
υλοποίησης της Πράξης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ:../..-..-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 Ηράκλειας. 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. 
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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 διοργάνωση των ημερίδων και η συμμετοχή στην έκθεση από τον ανάδοχο θα 
γίνεται κατόπιν συνεννόησής του με τον Εταίρο Δήμο Ηράκλειας 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. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως το Συντονιστή Εταίρο και 
Δήμο Ηράκλειας 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 Ηράκλειας δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία, που 
μπορεί να επέλθει στον εξοπλισμό ή στους υπαλλήλου 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 
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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 επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€), 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, 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 
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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 Ηράκλειας. 

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 Ηράκλειας τα ακόλουθα παραδοτέα 
(προϊόντα – υπηρεσίες), τα οποία τεκμηριώνουν το φυσικό αντικείμενο της δράσης: 
 
Διοργάνωση ημερίδων: 
 Πρόγραμμα /ημερήσια διάταξη/θεματολόγιο. 

 Πρόσκληση και λίστα αποδεκτών. 

 Στοιχεία εισηγητών/ομιλητών με το θέμα των εισηγήσεων. 

 Στοιχεία συμμετεχόντων στην εκδήλωση με αναφορά στον τόπο, τον χρόνο και 
το κύριο θέμα της εκδήλωσης. 

 Συμπεράσματα – πρακτικά - απολογιστικές εκθέσεις. 

 Εισηγήσεις – ενημερωτικό υλικό. 

 Στοιχεία δημοσιότητας της πράξης (αποκόμματα εφημερίδων, δελτία τύπου, 
ανακοινώσεις, αφίσα) 

ΑΔΑ: ΒΕΝΔΩΡΤ-Δ0Γ



  
Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Σερρών 
Δήμος Ηράκλειας 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Ενέργειες προώθησης (τρεις ημερίδες, μια 
συμμετοχή σε έκθεση) 

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 
Προϋπολογισμός: «7.000,00 €» (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 23%) 

 

15 
 

 Φωτογραφικό ή/και μαγνητοσκοπημένο υλικό. 

 
Συμμετοχή σε έκθεση: 
 Πρόσκληση και λίστα αποδεκτών. 

 Λίστα ομιλητών εγκαινίων ή εκδηλώσεων (εάν απαιτείται). 

 Έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό. 

 Υλικό προβολής της έκθεσης και της συμμετοχής της Α.Σ. (δελτία τύπου, 
αφίσες, ανακοινώσεις). 

 
 

Τετάρτη, 15/05/2013 
 

Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης 
Δήμαρχος Ηράκλειας 

 

Συντάχθηκε 
 
 
 

 
Αικατερίνη Γούσιου 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Ποιότητας 
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