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Ηράκλεια   26/05/2014 

Αριθμ. Πρωτ. 10655 

 

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας «Ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης, πληροφόρησης – 
Παραγωγή και αναπαραγωγή DVD» για τις ανάγκες υλοποίησης της 
Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απασχόληση στο Νομό 
Σερρών» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κοινωνικός Στρυμόνας»» 

Απόφαση 778/2014 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας 
Έχοντας υπόψη: 

1. τον Ν. 3852/07-06-2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης  

2. τον Ν. 3861/2010, Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 

3. το άρθρου 2 παρ.2 του Π.Δ 113/2010 (ΦΕΚ 194/22.11.2010 τεύχος Α), 
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες, 

4. το άρθρου 209 του Ν. 3463/06, «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. την παρ. 9 και της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, «Αναδιατυπώσεις 
άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα 

6. Του Π.Δ. 28/1980 
7. το άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως συμπληρώθηκε με την 

Παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/17-12-2010, τεύχος Α΄) 
8. την υπ’ αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010, τεύχος Β΄) απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά όρια του 
άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 

9. Την υπ’ αριθμ. 61/2012 ΑΔΣ. 
10. την υπ’ αρίθμ. 23/18-03-2014 (ΒΙΞΠΩΡΤ-Φ1Ν) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

για την έγκριση και τη διάθεση της πίστωσης του ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α.Ε 00.6431.02 για «Παραγωγή και αναπαραγωγή DVD - ΤΟΠΕΚΟ». 
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11. Την υπ’ αριθμ. 01/23-05-2014 έκθεση τεχνικών προδιαγραφών του Αυτοτελούς 
Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας του Δήμου Ηράκλειας για 
την εκτέλεση της υπηρεσίας: Ηλεκτρονικό υλικό ενημέρωσης, πληροφόρησης 
(Παραγωγή και αναπαραγωγή DVD) για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης 
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απασχόληση στο Νομό Σερρών» της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κοινωνικός Στρυμόνας» 

 

Αποφασίζει 

1. Την ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του 
Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης, 
πληροφόρησης – Παραγωγή και αναπαραγωγή DVD» για τις ανάγκες υλοποίησης 
της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απασχόληση στο Νομό Σερρών» 
της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κοινωνικός Στρυμόνας». 

2. Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 01/23-05-2014 έκθεση τεχνικών προδιαγραφών του 
Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας του Δήμου 
Ηράκλειας για την εκτέλεση της υπηρεσίας: Ηλεκτρονικό υλικό ενημέρωσης, 
πληροφόρησης (Παραγωγή και αναπαραγωγή DVD) για τις ανάγκες υλοποίησης 
της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απασχόληση στο Νομό Σερρών» 
της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κοινωνικός Στρυμόνας», η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Απόφασης. 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

 

 
 
 

 Ο Δήμαρχος 
 
 
 
 

Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης 
 
 



  
Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Σερρών 
Δήμος Ηράκλειας 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Ηλεκτρονικό υλικό ενημέρωσης, 
πληροφόρησης – Παραγωγή και αναπαραγωγή DVD 

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 
Προϋπολογισμός: «5.000,00 €» (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 23%) 
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Aριθμ. Μελέτης: 1/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηλεκτρονικό υλικό ενημέρωσης, πληροφόρησης (Παραγωγή και 
αναπαραγωγή DVD) για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης 

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απασχόληση στο Νομό Σερρών» της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κοινωνικός Στρυμόνας» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική περιγραφή 

2. Προϋπολογισμός 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων  

 
 
 



  
Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Σερρών 
Δήμος Ηράκλειας 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Ηλεκτρονικό υλικό ενημέρωσης, 
πληροφόρησης – Παραγωγή και αναπαραγωγή DVD 

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 
Προϋπολογισμός: «5.000,00 €» (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 23%) 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η ανάθεση της υπηρεσίας για 

τη δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης, πληροφόρησης (Παραγωγή και 
αναπαραγωγή DVD) για τις ανάγκες της πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για 
την απασχόληση στο Νομό Σερρών» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κοινωνικός 
Στρυμόνας». 

Ο Δήμος Ηράκλειας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 61/2012 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετέχει ως Εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) 
«Κοινωνικός Στρυμόνας». Η Α.Σ. «Κοινωνικός Στρυμόνας» είναι δικαιούχος της 
πράξης (έργου) «Ολοκληρωμένη 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: 2.13351/4.1943/31-05-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Διαχείρισης 
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων. Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο 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», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο). 

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ανταπόκριση του Δήμου στις υποχρεώσεις - 
δράσεις που προκύπτουν από το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης της Α.Σ. «Κοινωνικός 
Στρυμόνας», το οποίο εγκρίθηκε από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. 
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ηράκλειας, ως Εταίρος, είναι υπεύθυνος για την παραγωγή 
και αναπαραγωγή ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης πληροφόρησης - DVD.  

Το ηλεκτρονικό υλικό θα διανέμεται στα πλαίσια διοργάνωσης κάποιας άλλης 
ενέργειας δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης.  

Α. Σχεδιασμός 
Οι κατηγορίες αυτές ηλεκτρονικού υλικού (CD ROM/ DVD) θα απευθύνονται είτε 

στις ομάδες στόχου της ΠΡΑΞΗΣ και το ευρύ κοινό για προβολή του προγράμματος, 
προσέλκυση δυνητικά ωφελουμένων, είτε στους ωφελούμενους, περιλαμβάνοντας 



  
Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Σερρών 
Δήμος Ηράκλειας 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Ηλεκτρονικό υλικό ενημέρωσης, 
πληροφόρησης – Παραγωγή και αναπαραγωγή DVD 

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 
Προϋπολογισμός: «5.000,00 €» (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 23%) 
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πληροφόρηση για τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 
Για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του περιεχομένου, τη ευθύνη θα έχει ο 

Υπεύθυνος Συντονισμού όλων των ενεργειών δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης.  
Κατά την παραγωγή του ηλεκτρονικού υλικού θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες 

δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, πρέπει :  
 Το έμβλημα (Σημαία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 Λογότυπο Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς – ΕΣΠΑ 2007–2013 

 Αναφορά στο οικείο Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 Λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΠΑΝΑΔ) 

 Μήνυμα του ΕΠΑΝΑΔ «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» 

 Εκφώνηση της φράσης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

 Ταυτότητα του φορέα χρηματοδότησης: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική 
Οικονομία. 

 Λογότυπο της Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.  

 
 

Β. Περιεχόμενο 
Το περιεχόμενο, θα περιέχει: 

 Παρουσίαση και στόχους της ΠΡΑΞΗΣ 

 Διαδικασίες και υλικό απαραίτητο για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 

 Διαφημιστικό υλικό  

 Εισηγήσεις και συμπεράσματα ημερίδων και υλικό άλλων εκδηλώσεων 

 Υλικό για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας  

 Καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν 

 
Με τα παραπάνω υλικά θα δημιουργηθεί CD ROM/ DVD με φόρμα σε μορφή 



  
Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Σερρών 
Δήμος Ηράκλειας 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Ηλεκτρονικό υλικό ενημέρωσης, 
πληροφόρησης – Παραγωγή και αναπαραγωγή DVD 

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 
Προϋπολογισμός: «5.000,00 €» (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 23%) 
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ιστοσελίδας και με το οποίο ο αναγνώστης θα μπορεί να συνδεθεί και με τις 
ιστοσελίδες του Δήμου και του έργου. 
Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του CD ROM/ DVD θα αναπαραχθεί σε 
1.000 αντίτυπα τυπωμένα με ροζέτα με τα στοιχεία του έργου και θα τοποθετηθεί 
σε χάρτινη θήκη τυπωμένη σε χαρτόνι 350 gr. έγχρωμη εκτύπωση σε διάσταση 
12,5 Χ 12,5 cm.  
To CD ROM/ DVD θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
παρουσιάσεις και προβολές σε εκδηλώσεις. 

 
 

Τετάρτη, 23/05/2014 
 

Θεωρήθηκε 
 
 
 

 
Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης 

Δήμαρχος Ηράκλειας 
 

Συντάχθηκε 
 
 
 
 

Αικατερίνη Γούσιου 
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Ποιότητας 
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ΤΙΤΛΟΣ: Ηλεκτρονικό υλικό ενημέρωσης, 
πληροφόρησης – Παραγωγή και αναπαραγωγή DVD 
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2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:      5.000,00 (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 
Παραγωγή και 

αναπαραγωγή CD ROM/ 
DVD 

Τεμ. 1.000 5.00 5.000,00 

Γενικό Σύνολο Δαπάνης 5.000,00€ 
 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 00.6431.02 
 
 
 

Τετάρτη, 23/05/2014 
 

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 ανάθεσης είναι η δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης, 
πληροφόρησης (Παραγωγή και αναπαραγωγή CD ROM/ DVD για τις ανάγκες της 
πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απασχόληση στο Νομό Σερρών» της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κοινωνικός Στρυμόνας», 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 «Κοινωνικός Στρυμόνας». 
 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της Προμήθειας 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 

 της αριθμ. 61/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,  

 Τη με αριθμ. πρωτ. 2.1507/οικ.4.60/23-1-2012 ανοιχτή πρόσκληση της 
Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων πόρων, για υποβολή 
προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» του θεματικού άξονα προτεραιότητας 4 «πλήρης ενσωμάτωση 
του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 
2.4407/οικ.4.180/01/03/2012 όμοιά της 
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 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 εν λόγω προμήθεια αφορά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης μέχρι 30/06/2014 (ημερομηνία λήξης υλοποίησης του 
φυσικού αντικειμένου Πράξης), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 
3.36453/οικ.4.2503/ 23-12-2013 Απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας για την Επικαιροποίηση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης 
της πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απασχόληση στο Νομό Σερρών» με 
δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνικός Στρυμόνας», στην οποία 
συμμετέχει ο Δήμος Ηράκλειας. Τυχόν τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης της Πράξης, ύστερα από έγκριση των αρμοδίων αρχών, τροποποιούν 
και το χρόνο εκτέλεσης της προμήθειας, 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 για την καλή και σωστή εκτέλεσή της 
υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. 

2. Η παρεχόμενη από τον ανάδοχο υπηρεσία είναι ανεξάρτητη, χωρίς να υπάρχει 
κάποια σχέση αποκλειστικότητας ή εξάρτησης με το Δήμο.  

3. Η εκτέλεση της υπηρεσίας 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 το 
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 
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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 
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 εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται 
στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
23%, για το σύνολο της συμβατικής περιόδου. 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί προς τον ανάδοχο 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. Στις τιμές, χωρίς 
ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
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 



  
Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Σερρών 
Δήμος Ηράκλειας 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Ηλεκτρονικό υλικό ενημέρωσης, 
πληροφόρησης – Παραγωγή και αναπαραγωγή DVD 

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 
Προϋπολογισμός: «5.000,00 €» (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 23%) 

 

11 

 

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». 
 
Άρθρο 9ο: Χρηματοδότηση – Φορολογικές λοιπές επιβαρύνσεις 

Η δαπάνη της υπηρεσίας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (Ε.Κ.Τ) και υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση 
για την απασχόληση στο Νομό Σερρών» με δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη 
«Κοινωνικός Στρυμόνας», 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, τα 
οποία τεκμηριώνουν το φυσικό αντικείμενο της δράσης: 
Σχεδιασμός και δημιουργία CD ROM/ DVD που θα αναπαραχθεί σε 1.000 αντίτυπα 
τυπωμένα με ροζέτα με τα στοιχεία του έργου και θα τοποθετηθεί σε χάρτινη θήκη 
τυπωμένη σε χαρτόνι 350 gr. έγχρωμη εκτύπωση σε διάσταση 12,5 Χ 12,5 cm.  
To CD ROM/ DVD θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
παρουσιάσεις και προβολές σε εκδηλώσεις. 
 

Τετάρτη, 23/05/2014 
 

Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης 
Δήμαρχος Ηράκλειας 

 

Συντάχθηκε 
 
 
 

 
Αικατερίνη Γούσιου 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Ποιότητας 
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Λογότυπο και στοιχεία εταιρείας 

 
 
 
 

Ημερομηνία 
 
 
 
 

 
 

Προσφορά  

Για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Ηλεκτρονικό υλικό ενημέρωσης, 
πληροφόρησης – Παραγωγή και αναπαραγωγή DVD» της Δράσης Α3.8 – 

Ηλεκτρονικές εκδόσεις (DVD) της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την 
Απασχόληση στον Νομό Σερρών», 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 23% ΔΑΠΑΝΗ 
(με ΦΠΑ 23%) 

1 Παραγωγή και 
αναπαραγωγή DVD Τεμ.     

Γενικό Σύνολο Δαπάνης  €

 
 

 
 


