ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Οργάνωση και διεξαγωγή τοπικής ημερίδας ολοκλήρωσης και παρουσίασης των
αποτελεσμάτων της δράσης στο Δήμο Καλαμαριάς».
στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση της Πράξης
"Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης"

Καλαμαρια:3/4/2015
Αριθμ. Πρωτ.:10729
Ο Δήμου Καλαμαριάς
Έχοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθμ. 2.13471/4.1967/5-06-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Τοπική Δράση
Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013
2. Την με αριθμ. πρωτ.

2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης

της Πράξης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»
με κωδικό MIS 376008 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
2007-2013

3. Την από 20-09-2012 Απόφαση Υλοποίησης της Πράξης "Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής
& Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης" με ίδια μέσα
4. Το υπ’ αριθμ. 538/27-9-2013 Αίτημα τροποποίησης της 2012 Απόφαση Υλοποίησης της
Πράξης "Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης" με
ίδια μέσα
5. το σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Ανατολικής
Θεσσαλονίκης, Διαδικασία 01 (Δ. 01) για τη Διενέργεια διαγωνισμού και ανάθεσης συμβάσεων
όπως αυτή διέπεται από το Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007) και το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α’
150/2007)
6. την υπ.αριθ.75/2012 ΑΔΣ για συμμετοχή του Δήμου Καλαμαριάς στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη
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«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»για την υλοποίηση του
σχεδίου Δράσης κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες και την υπ.αριθ 85/2012 ΑΔΣ,
συμπληρωματική αυτής
7. την υπ.αριθ.74/2012 ΑΔΣ για αποδοχή όρων της αριθ.2.1507/οικ.4.60(κωδικός Πρόσκλησης 4)
για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
8. την υπ.αριθ.398/2012 ΑΔΣ, για ορισμό ομάδας έργου, υπεύθυνου έργου και εκπροσώπου
στην πενταμελή επιτροπή επιλογής ωφελουμένων
9. την με αριθ, πρωτ. 5.661/4.16/04-03-2015 επιστολή της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης
Κοινοτικών και άλλων πόρων σχετική με την Τροποποίηση της ΑΥΙΜ της Πράξης «Τοπική
Δράση Κοινωνικής Συνοχής και Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»,

με κωδ.MIS

376008.
10. την με αριθ. 112/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς με τίτλο Τροποποίηση
η

η

Τεχνικού Προγράμματος (2 ) έτους 2015. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2015 (5 ).
11. την υπ.αριθ. 187/2015 Απόφαση ΟΕ για ψήφιση ποσού 1.415,11 ευρώ για την ανάθεση
υπηρεσίας

«Οργάνωση

και

Διεξαγωγή

Τοπικής

Ημερίδας

ολοκλήρωσης

και

παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δράσης στο Δήμο Καλαμαριάς»

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», με Συντονιστή Εταίρο την
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε.,
υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής
Θεσσαλονίκης», Δράση 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».
Σκοπός του Έργου είναι η αύξηση της απασχόλησης, με την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών κλάδων
απασχόλησης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ενίσχυση
της απασχολησιμότητας, την προώθηση ίσων ευκαιριών, την άρση των συνθηκών κοινωνικού
αποκλεισμού και την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ανέργων ΕΚΟ.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Δήμος Καλαμαριάς, ως εταίρος της Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση και
ειδικότερα των ενεργειών Ενημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων του Σχεδίου
Δράσης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» πρόκειται
να προχωρήσει σε ανάθεση του έργου «Οργάνωση και διεξαγωγή τοπικής ημερίδας
ολοκλήρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δράσης στο Δήμο Καλαμαριάς».
Οι ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Π&Δ) στο πλαίσιο της Πράξης στοχεύουν τόσο

2

στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών ώστε να αξιοποιηθούν
πλήρως οι ευκαιρίες που δημιουργεί η Πράξη «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες
ομάδες» όσο και στην αύξηση του κύρους και της διαφάνειας της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του κράτους μέλους.
Οι ειδικότεροι στόχοι του επικοινωνιακού προγράμματος

στα πλαίσια των «Τοπικών δράσεων

κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» περιλαμβάνουν :


Τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών, ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση
και ως εκ τούτου συμμετοχή ωφελουμένων οι οποίοι προέρχονται κυρίως από ομάδες που
βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισμό ή απειλούνται από αυτόν και που βασικό αίτιο της κατάστασής τους είναι
η αδυναμία επικοινωνίας και ενημέρωσης λόγω πχ. χαμηλού μορφωτικού και οικονομικού
επιπέδου, κοινωνικού ρατσισμού κλπ.



Τη γνωστοποίηση της Πράξης και την πληροφόρηση γύρω από τις βασικές παραμέτρους και τους
στόχους της καθώς και την προώθηση της αποδοχής και υποστήριξής της.



Την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας σχετικά με τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα που υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας με
απώτερο στόχο την ενεργό συμμετοχή τους στην Πράξη.



Την ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς.



Την διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην πληροφορία.



Την

επίτευξη

της

μεγαλύτερης

δυνατής

συνέργειας

των

δράσεων

δημοσιότητας

και

ευαισθητοποίησης.


Την προβολή των θετικών συνεπειών από την επιτυχή υλοποίηση της Πράξης στην αναπτυξιακή
προσπάθεια της περιοχής και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του κάθε Σχεδίου.



Την ισότιμη προβολή της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΚΤ στην υλοποίηση της
Δράσης ως μέρος του ευρύτερου σχεδίου για την πραγματική σύγκλιση, την περιφερειακή
ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στις χώρες–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, στόχος της Ημερίδας Τοπικής Ημερίδας ολοκλήρωσης και παρουσίασης των
αποτελεσμάτων της δράσης στο Δήμο Καλαμαριάς, είναι η


Ενημέρωση της τοπικής κοινότητας για τα αποτελέσματα του έργου



Η προσέλκυση και ενημέρωση των ομάδων στόχου και αντιπροσωπευτικών φορέων αυτών, για
την παρουσίαση των εμπειριών των ωφελουμένων του Σχεδίου στις τοπικές κοινωνίες.

Το αντικείμενο του έργου περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:
1. Υπηρεσίες Οργανωτικής Υποστήριξης Ημερίδας
Α/α

Είδος

Ποιότητα

Ποσότητα

3

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Στολισμός Αίθουσας
Εστίαση

της Αίθουσας

Φάκελοι

Χάρτινοι φάκελοι με λάστιχο

100 τμχ

συμμετεχόντων
Αυτοκόλλητα
φακέλων
Παροχή
αναλώσιμων υλικών

1
60 άτομα

catering

συμμετεχόντων

Υλικό –
1.6

ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ: 1 Ανθοσύνθεση για το πάνελ

4 στο Α4 σχεδιασμός εκτύπωση

110 τμχ

στυλό

100τμχ

Λευκές σελίδες Α4

1 πακέτο

Εγγραφή και αναπαραγωγή CD με το υλικό και το

Παρουσιάσεις

περιεχόμενο παρουσίασης της Ημερίδας

Ημερίδας CD

2. Υπηρεσίες Δημοσιοποίησης και Προβολής της Ημερίδας
Έντυπο

Σχεδιασμός και εκτύπωση Α4 διπλής όψης, ξάκρισμα

δημοσιοποίησης 2.1

προβολής

Φάκελος πρόσκλησης

Πρόγραμμα
Αφίσα
Δημοσιοποίησης
προβολής της
Ημερίδας

250τμχ

Ηλεκτρονική αποστολή και αποστολή με ΕΛΤΑ

Πρόσκληση -

2.2

και δίπλωμα

Σχεδιασμός – Εκτύπωση-Διανομή Αφίσας 3πτυχο
φυλλάδιο Α4 διπλής όψης έγχρωμη εκτύπωση,

25 τμχ

ξάκρισμα περιμετρικά δίπλωμα

Ο συνολικός προϋπολογισμός του «έργου» ορίζεται στο ποσό των 1.415,11 € συμπεριλαμβανόμενου
το ΦΠΑ .Η αμοιβή θα καταβάλλεται μετά την παραλαβή του παραδοτέου και την προσκόμιση των
νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής.
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος μετά την ανάληψη του έργου θα πρέπει να παρουσιάσει τουλάχιστον τρεις (3) αισθητικές
προσεγγίσεις του, εκ των οποίων θα επιλεγεί μία εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη
αποστολή τους.

5.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
«Οργάνωση και Διεξαγωγή Τοπικής Ημερίδας ολοκλήρωσης και παρουσίασης των
αποτελεσμάτων της δράσης στο Δήμο Καλαμαριάς»

1. Υπηρεσίες Οργανωτικής Υποστήριξης Ημερίδας
Α/α

Εργασίες

Απο

Έως

4

Στολισμός Αίθουσας

1.1

Ημερομηνία

Ημερομηνία Διεξαγωγής

Υπογραφής

Ημερίδας

Σύμβασης
1.2

Εστίαση συμμετεχόντων

Ημερομηνία

Ημερομηνία Διεξαγωγής

Υπογραφής

Ημερίδας

Σύμβασης
1.3

1.4

1.5

Φάκελοι συμμετεχόντων

Αυτοκόλλητα φακέλων

Ημερομηνία

1 Ημέρα πριν την

Υπογραφής

ημερομηνία Διεξαγωγής

Σύμβασης

Ημερίδας

Ημερομηνία

1 Ημέρα πριν την

Υπογραφής

ημερομηνία Διεξαγωγής

Σύμβασης

Ημερίδας

Παροχή αναλώσιμων υλικών

1 Ημέρα πριν την
ημερομηνία Διεξαγωγής
Ημερίδας

Ημερομηνία
Στυλό

Υπογραφής

Λευκές Κόλλες Α4

Σύμβασης

1 Ημέρα πριν την
ημερομηνία Διεξαγωγής
Ημερίδας

1.6

Υλικό – Παρουσιάσεις Ημερίδας CD Εγγραφή και

Ημερομηνία

3 εργάσιμες ημέρες πριν

αναπαραγωγή CD με το υλικό και το περιεχόμενο

Υπογραφής

την ημερομηνία Διεξαγωγής

Σύμβασης

Ημερίδας

παρουσίασης της Ημερίδας

2. Υπηρεσίες Δημοσιοποίησης και Προβολής της Ημερίδας
2.1

Σχεδιασμός και

Ημερομηνία

10 εργάσιμες ημέρες πριν

εκτύπωση Α4 διπλής

Υπογραφής

την ημερομηνία Διεξαγωγής

Σύμβασης

Ημερίδας

όψης, ξάκρισμα και
Έντυπο
δημοσιοποίησης προβολής

δίπλωμα και παράδοση
εντύπου
5 εργάσιμες ημέρες πριν

Ηλεκτρονική αποστολή

Πρόσκληση -

την ημερομηνία Διεξαγωγής

Πρόγραμμα

Ημερίδας
7 εργάσιμες ημέρες πριν

Αποστολή με ΕΛΤΑ

την ημερομηνία Διεξαγωγής
Ημερίδας
2.2

Αφίσα
Δημοσιοποίησης
προβολής της

Σχεδιασμός –

Ημερομηνία

5 εργάσιμες ημέρες πριν

Εκτύπωση-Διανομή

Υπογραφής

την ημερομηνία Διεξαγωγής

Αφίσας

Σύμβασης

Ημερίδας

Ημερίδας
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6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους το αργότερο έως στις 14-4-2015 και ώρα 14.30,
στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ που είναι: ο Δήμος Καλαμαριάς Αυτοτελές Τμήμα
ος

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, 3

όροφος Καραμαούνα 1 με πλατεία Σκρά

Αποδεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και μέσω:
1. ΕΛΤΑ.
2. Εταιρειών Ταχυμεταφορών.
Όσες προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν μόνο εάν φτάσουν
στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθούν, μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν
λαμβάνεται υπόψη. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο Δήμο
ος

Καλαμαριάς, Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης , 3

όροφος Καραμαούνα 1 με

πλατεία Σκρά έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
8. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kalamaria.gr
9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 9.00πμ-14.30 μμ τις
εργάσιμες ημέρες από 3-4-2015 έως και 14-4-2015 στα τηλέφωνα 2313314072-021-23 e-mail: :
eu2@kalamaria.gr naki@kalamaria.gr, marnasidou@kalamaria.gr.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Διοίκησης &
Προγραμματισμού Καλαμαριάς,

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1. Υπηρεσίες Οργανωτικής Υποστήριξης Ημερίδας
1.1. ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ: Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη προμήθεια μιας ανθοστήλης για το
στολισμό- διακόσμηση της Αίθουσας υλοποίησης της Ημερίδας.
1.2. Εστίαση συμμετεχόντων
Η υπηρεσία εστίασης των συμμετεχόντων στην Ημερίδα περιλαμβάνει το catering της εκδήλωσης για
συνολικά 60 άτομα. Συγκεκριμένα στα πλαίσια της εκδήλωσης θα υπάρχει μπουφές, σε χώρο έξω από
την αίθουσα της Ημερίδας όπου, μισή ώρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης, θα προσφέρονται τα εξής:


Καφές φίλτρου



Νερό και Αναψυκτικά



Τσαί



Βουτήματα

Επιπλέον, κατά το διάλλειμα της Ημερίδας θα προσφέρονται τα εξής:


Καφές φίλτρου



Νερό και Αναψυκτικά



Τσαί



Βουτήματα

Τέλος, κατά το τέλος της εκδήλωσης θα προσφέρεται ελαφρύ γεύμα, σε μορφή μπουφέ, το οποίο θα
περιλαμβάνει τα εξής:


Νερό και Αναψυκτικά



Κρασί λευκό και κόκκινο



Ποικιλία τυριών



Ποικιλία Αλλαντικών



Ποικιλία Λαχανικών
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Ποικιλία αλμυρών κρουασάν



Κουβέρ

Ο Δήμος Καλαμαριάς είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ενημέρωση του Αναδόχου για την
Ημερομηνία και το ακριβές πρόγραμμα της Εκδήλωσης. Ο Δήμος Καλαμαριάς οφείλει να
ενημερώσει τον Ανάδοχο τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες για την ημερομηνία και το πρόγραμμα
της εκδήλωσης και τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν την εκδήλωση για οποιαδήποτε
τροποποίηση του προγράμματος αυτής.
Τέλος, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εξασφάλιση και τη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού
εστίασης των συμμετεχόντων από και προς το χώρο της εκδήλωσης (τραπέζια, τραπεζομάντηλα,
σερβίτσια, ποτήρια κλπ) καθώς και τη διαμόρφωση του χώρου όπου θα παρέχονται οι υπηρεσίες
του catering της εκδήλωσης.

1.3. Φάκελοι συμμετεχόντων
Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη προμήθεια χάρτινων (οικολογικών) φακέλων με λάστιχο, 100 τεμχ.
Διαστάσεις:Α4.Για το υλικό που θα παραλάβουν οι συμμετέχοντες στην Ημερίδα. Επιπλέον ο
Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει του φακέλους με το αυτοκόλλητο στο εξώφυλλο κάθε φακέλου (1.4)
και το υλικό των συμμετεχόντων στο Δήμο Καλαμαριάς μία μέρα πριν την υλοποίηση της εκδήλωσης.
Κάθε φάκελος θα περιλαμβάνει:


Έντυπο δημοσιοποίησης – προβολής Πρόσκληση – Πρόγραμμα (2.1)



Έντυπο παρουσίασης της Πράξης (Θα παραδοθεί στον Ανάδοχο από το Δήμο Καλαμαριάς)



CD με παρουσιάσεις εισηγητών Ημερίδας (1.6)



Αναλώσιμα Υλικά 4 λευκές σελίδες Α4 και στυλό (1.6)

1.4. Αυτοκόλλητα φακέλων

Η υπηρεσία περιλαμβάνει το σχεδιασμό, παραγωγή και επικόλληση αυτοκόλλητων των φακέλων
συμμετεχόντων σε 110 τμχ. 4 στο Α4 και διάσταση 4 στο Α4 το οποίο θα παρέχει τις εξής
πληροφορίες:


Ταυτότητα της Πράξης



Πληροφορίες για την μέρα, ώρα και χώρο της ημερίδας



Πληροφορίες για τον φορέα που διοργανώνει την ημερίδα

Επιπλέον, στο αυτοκόλλητο θα αναφέρονται απαραίτητα τα στοιχεία της ταυτότητας του έργου, το
λογότυπο και το κεντρικό σύνθημα του έργου, τα οποία θα παραδώσει ο Δήμος Καλαμαριάς στον Ανάδοχο.

1.5. Παροχή αναλώσιμων υλικών
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Η υπηρεσία περιλαμβάνει την προμήθεια αναλώσιμων υλικών τα οποία θα τοποθετηθούν από τον
Ανάδοχο στο εσωτερικό των φακέλων συμμετεχόντων και συγκεκριμένα:
1.5.1. Η υπηρεσία αφορά τη προμήθεια Στυλό σε 100 τμχ.
1.5.2. 1 πακέτο λευκές σελίδες διάστασης Α4.

1.5 Υλικό – Παρουσιάσεις Ημερίδας CD

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την εγγραφή και αναπαραγωγή 100 CD με το υλικό των
παρουσιάσεων και εισηγήσεων της Ημερίδας. Επιπλέον ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη
τοποθέτηση των CD στο εσωτερικό των φακέλων συμμετεχόντων πριν τη παράδοσή τους
στο Δήμο Καλαμαριάς.
Ο Δήμος Καλαμαριάς οφείλει να παραδώσει το υλικό εγγραφής των CD με τις παρουσιάσειςεισηγήσεις της Ημερίδας σε ηλεκτρονική μορφή έως 3 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία
διεξαγωγής της εκδήλωσης.

2. Υπηρεσίες Δημοσιοποίησης και Προβολής της Ημερίδας

2.1 Έντυπο δημοσιοποίησης – προβολής Πρόσκληση – Πρόγραμμα
Σχεδίαση και Παραγωγή Έντυπου δημοσιοποίησης – προβολής, Πρόσκλησης – Πρόγραμμα Ημερίδας
το οποίο θα παρέχει γενικές και ειδικές πληροφορίες για το έργο και πιο συγκεκριμένα:


Πρόσκληση Συμμετεχόντων



Το αναλυτικό Πρόγραμμα της εκδήλωσης



Πληροφορίες για την ημερίδα έναρξης της Δράσης και Ευαισθητοποίησης των τοπικών
κοινωνιών και τους στόχους της



Πληροφορίες για την μέρα, ώρα και χώρο της ημερίδας



Πληροφορίες για τον φορέα που διοργανώνει την ημερίδα



Παρουσίαση των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Η σύνταξη του κείμενου του εντύπου και η παράδοση στον Ανάδοχο αποτελεί υποχρέωση του Δήμου
Καλαμαριάς .
Προδιαγραφές: Έντυπο Δίπτυχο, Α4 διπλής όψης, ξάκρισμα, δίπλωμα εκτύπωση τετράχρωμη, Τιράζ
250 τμχ. Ο ανάδοχος επιπλέον, στα πλαίσια της υπηρεσίας 2.1 Έντυπο δημοσιοποίησης – προβολής

Πρόσκληση – Πρόγραμμα, αναλαμβάνει:


Την αποστολή του εντύπου σε φακέλους μέσω ΕΛΤΑ σε διευθύνσεις αποδεκτών που θα
παραλάβει από τον Δήμο Καλαμαριάς, 7 ημέρες πριν την ημερομηνία υλοποίησης της
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Ημερίδας.


Την ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις αποδεκτών που θα
παραλάβει από τον Δήμο Καλαμαριάς 5 ημέρες πριν την ημερομηνία υλοποίησης της
Ημερίδας.

Το παραπάνω έντυπο θα παραδοθεί στο Δήμο Καλαμαριάς και ηλεκτρονικά με μορφή

«ανοιχτών»

(επεξεργάσιμων) αρχείων υψηλής ανάλυσης και θα χρησιμοποιηθούν απαραίτητα τα στοιχεία της ταυτότητας
του έργου, το λογότυπο και το κεντρικό σύνθημα του έργου. Επιπλέον, ο ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει
τις διακριτές φωτογραφίες του έργου, οι οποίες θα του παραδοθούν από το Δήμο Καλαμαριάς (εφόσον
χρειασθεί) με μορφή «ανοιχτών» (επεξεργάσιμων) αρχείων υψηλής ανάλυσης.
Κανόνες Προβολής και Δημοσιότητας Προωθητικού έντυπου υλικού
Σε όλο το προωθητικό υλικό (έντυπα, αφίσες κλπ.) θα πρέπει απαραίτητα να εμφανίζονται τα
παρακάτω:


Το έμβλημα (Σημαία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Λογότυπο Εθνικού Στρατηγικού Πλαίσιου 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»



Λογότυπο της Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.

2.2. Αφίσα Δημοσιοποίησης προβολής της Ημερίδας
Η υπηρεσία περιλαμβάνει το σχεδιασμό, αναπαραγωγή και διανομή της αφίσας προβολής και
δημοσιοποίησης της ημερίδας.
Η αφίσα θα παρέχει γενικές πληροφορίες για την Πράξη "Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής &
Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης" καθώς και


Πληροφορίες για τις δράσεις του έργου



Πληροφορίες για την ημερίδα (Ημερομηνία, Τόπος και χρόνος διεξαγωγής)



Πληροφορίες για τους δυνητικά ωφελούμενους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής



Παρουσίαση των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Προδιαγραφές: Μέγεθος Α3, έγχρωμη σε 25 τεμάχια
Το παραπάνω έντυπο θα παραδοθεί στο Δήμο Καλαμαριάς και ηλεκτρονικά

με μορφή

«ανοιχτών»

(επεξεργάσιμων) αρχείων υψηλής ανάλυσης και θα χρησιμοποιηθούν απαραίτητα τα στοιχεία της ταυτότητας
του έργου. και θα χρησιμοποιηθούν απαραίτητα τα στοιχεία της ταυτότητας του έργου, το λογότυπο και το
κεντρικό σύνθημα του έργου.
Κανόνες Προβολής και Δημοσιότητας Προωθητικού έντυπου υλικού
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Σε όλο το προωθητικό υλικό (έντυπα, αφίσες κλπ.) θα πρέπει απαραίτητα να εμφανίζονται τα
παρακάτω:


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»



Λογότυπο της Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.

Διανομή Αφίσας: Ο Ανάδοχος οφείλει να διανέμει την Αφίσα σε κεντρικά σημεία και υπηρεσίες του
Δήμου Καλαμαριάς, ο οποίος και θα τα υποδείξει στον Ανάδοχο. Η Διανομή της Αφίσας θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 5 ημέρες από την ημερομηνία υλοποίησης της εκδήλωσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«Οργάνωση και Διεξαγωγή Τοπικής Ημερίδας στο Δήμο Καλαμαριάς»
1. Υπηρεσίες Οργανωτικής Υποστήριξης Ημερίδας
Α/α

Είδος

1.1

Στολισμός Αίθουσας

1.2

1.3

1.4
1.5

Εστίαση
συμμετεχόντων
Φάκελοι

Ποιότητα
ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ: 1 Ανθοσύνθεση για το πάνελ
της Αίθουσας
catering
Χάρτινοι φάκελοι με λάστιχο

συμμετεχόντων
Αυτοκόλλητα
φακέλων

4 στο Α4 σχεδιασμός εκτύπωση

Ποσότητα
1
60 άτομα
100 τμχ
110 τμχ

Παροχή αναλώσιμων υλικών

1.5.1

Στυλό

100τμχ

1.5.2

Λευκές σελίδες Α4

1 πακέτο

CD Υλικό
1.6

Παρουσιάσεις
Ημερίδας

Εγγραφή και αναπαραγωγή CD με το υλικό και το
περιεχόμενο παρουσίασης της Ημερίδας

2. Υπηρεσίες Δημοσιοποίησης και Προβολής της Ημερίδας
Έντυπο
δημοσιοποίησης 2.1

προβολής
Πρόσκληση Πρόγραμμα

Σχεδιασμός και εκτύπωση Α4 διπλής όψης, ξάκρισμα
και δίπλωμα

250τμχ

Ηλεκτρονική αποστολή και αποστολή με ΕΛΤΑ
Φάκελος πρόσκλησης

11

Αφίσα
2.2

Δημοσιοποίησης
προβολής της
Ημερίδας

Σχεδιασμός – Εκτύπωση-Διανομή Αφίσας 3πτυχο
φυλλάδιο Α4 διπλής όψης έγχρωμη εκτύπωση,

25 τμχ

ξάκρισμα περιμετρικά δίπλωμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
A/A

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ

%

Συνολική τιμή

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ

προσφοράς στο

€

σύνολο της
αιτούμενης
ποσότητας
€

1.1

Στολισμός Αίθουσας

1

45

23

55,35 €

1.2

Εστίαση συμμετεχόντων

60

3,50 €

23

258,30 €

1.3

Φάκελοι συμμετεχόντων

100

1€

23

123,00 €

1.4

Αυτοκόλλητα φακέλων

100

0,50 €

23

61,50 €

1.5

Παροχή αναλώσιμων

100

0,80 €

23

98,40 €

1 πακέτο Α4

3€

23

3,69€

100

1,00 €

23

123,00 €

υλικών
1.5.1

Παροχή αναλώσιμων
υλικών στυλό

1.5.2

Παροχή αναλώσιμων
υλικών Λευκές σελίδες

1.6

CD Υλικό Παρουσιάσεις
Ημερίδας
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2.1

Έντυπο

250

2,00 €

23

615.00 €

25

2,50 €

23

76.87

δημοσιοποίησης προβολής Πρόσκληση Πρόγραμμα
2.2

Αφίσα Δημοσιοποίησης
προβολής της Ημερίδας

1.415,11€
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