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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 320)
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης στο Δήμο 
Νέας Σμύρνης»

ΤΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 
«ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΟΠΣ 457556

Αθήνα, 04/09/2014 
Αρ. Πρ: 1591/390ΓΠ 

Αντικείμενο της σύμβασης: Διοργάνωση  εκδηλώσεων του μόνιμου Forum με τοπικούς και 
περιφερειακούς φορείς καθώς και εύρεση και καταλογοποίηση τοπικών φορέων στα Πλαίσια της 
Πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»

Διαδικασία: Λήψη τριών προσφορών.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την παροχή της 
ανωτέρω υπηρεσίας.

Συνολικός Προϋπολογισμός:  Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους 
(ΟΠΣ 457556).  Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό 
των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ) που αντιστοιχεί στον 
προϋπολογισμό της δράσης.
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Διάρκεια του έργου- Ποσό ανά ενέργεια:

Α/Α
Δράση Ποσότητα

Προϋπολογισμός 
συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ (€)

Χρόνος Παραδοτέου

1

Διοργάνωση  
εκδηλώσεων του 

μόνιμου Forum με 
τοπικούς και 

περιφερειακούς 
φορείς καθώς και 

εύρεση και 
καταλογοποίηση 
τοπικών φορέων

4 4.500,00 € Έως 31/12/2014

2
Καταχωρήσεις σε 

έντυπα ΜΜΕ
2 800,00 € Έως 31/12/2014

3
Καταχωρήσεις σε 
ηλεκτρονικά ΜΜΕ

2 700,00 € Έως 31/12/2014

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  11.09.2014, ώρα 15:00 μ.μ.

Τόπος υποβολής προσφορών:
Εθνικό Κέντρο Ερευνών (ΕΚΚΕ)
Κρατίνου 9 και Αθηνάς, Πλατεία Κοτζιά
Δευτέρα έως Παρασκευή  
Ώρες: 09:00-15:00
Η υποβολή γίνεται με παρουσία.

Πληροφορίες - Διευκρινίσεις: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την παρούσα πρόσκληση: 
α) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Για τον άνθρωπο και το 
Περιβάλλον http://www.neasmyrnitopsa.gr/
β) σε έντυπη μορφή στα γραφεία του  ΕΚΚΕ  , Κρατίνου 9 και Αθηνάς, Πλατεία Κοτζιά. 

Στοιχεία της Πράξης που υλοποιεί η Α.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

http://www.neasmyrnitopsa.gr/
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Η Πράξη «Τοπικό Σχέδιο Δράσης Για Την Προώθηση Της Απασχόλησης στο Δήμο Νέας Σμύρνης» 
στοχεύει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξη νέας επιχειρηματικότητας (δημιουργία 
κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, νέων επιχειρήσεων) για 78 
ωφελουμένους: 

Εκ των οποίων:
 αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των νέων 

επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων): 60 ωφελούμενοι
 αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν  σε επιχειρήσεις: 6 ωφελούμενοι
 αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον 

ιδιωτικό τομέα: 7 ωφελούμενοι
 αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα: 3 ωφελούμενοι
 αριθμός νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα εκτελέσουν έργο σχετικό με το 

αντικείμενο της πράξης, εντός τριμήνου: 2 ωφελούμενοι
 αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: 6 Κοινωνικές Επιχειρήσεις / 60 

απασχολούμενοι
 αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους: 60 θέσεις 

απασχόλησης
 αριθμός ωφελουμένων γυναικών: 45 ωφελούμενες
 αριθμός ωφελουμένων νέων (κάτω των 25 ετών): 30 ωφελούμενοι

Οι φορείς που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου είναι:

 LEARN A.E. (Συντονιστής Εταίρος)

 Δήμος Νέας Σμύρνης

 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

 Asset Τεχνολογική

Για την υλοποίηση του έργου, οι προαναφερόμενοι φορείς δημιούργησαν αστική μη κερδοσκοπική 

εταιρία (Αναπτυξιακή Σύμπραξη) με τίτλο "ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 

Η υλοποίηση της Πράξης περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

 Μελέτη Αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης της Τοπικής Αγοράς Εργασίας (Δράση 1), 
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 Δικτύωση των Φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης σε One Stop Shop (Δράση 2), 
 Δικτύωση των Φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς φορείς (Δράση 3), 
 Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Συμπράξεις (Δράση 4), 
 Κατάρτιση των Ωφελουμένων (Δράση 5), 
 Προσέγγιση και Κινητοποίηση Ομάδων Στόχου (Δράση 6), 
 Επαγγελματική Συμβουλευτική και Υποστήριξη στην Απασχόληση (Δράση 7), 
 Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας για την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων και Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων (Δράση 8), 
 Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Υποστήριξης προς τους Εργοδότες (Δράση 9), 
 Δημοσιότητα Σχεδίου και Ευαισθητοποίηση (Δράση 10) και 
 Συντονισμό και Διαχείριση της Πράξης (Δράση 11).

Περιγραφή του έργου

Το προς ανάθεση έργο αφορά τα ακόλουθα:
την οργάνωση τεσσάρων  εκδηλώσεων του Forum με τοπικούς και περιφερειακούς 

φορείς, καταλογοποίηση τοπικών φορέων καθώς και τέσσερις Δημοσιεύσεις - 
Καταχωρήσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο

1) Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την διοργάνωση τεσσάρων εκδηλώσεων σε χρόνο που θα του υποδείξει 
το Εθνικό Κέντρο Ερευνών (ΕΚΚΕ). Για την ομαλή απρόσκοπτη και επιτυχημένη διοργάνωση της 
κάθε Εκδήλωσης ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για:

 Δέσμευση του χώρου, χωρητικότητας μέχρι 40 ατόμων. Ο χώρος διαθέτει την κατάλληλη 
υποδομή ώστε να καλύψει τις ανάγκες της εκδήλωσης (δυνατότητα ηχογράφησης, 
μαγνητοσκόπησης της εκδήλωσης, οθόνες προβολής).   

 Εξασφάλιση πρόσθετου οπτικοακουστικού εξοπλισμού πέρα από τον προεγκατεστημένο 
στην αίθουσα. Ο πρόσθετος αυτός εξοπλισμός θα χρειαστεί για τις παρουσιάσεις των ομιλητών 
(φορητοί, υπολογιστές, μηχανές προβολής, οθόνες προβολής κλπ.), την οπτικοακουστική 
κάλυψη (κάμερες, μικρόφωνα), και τη μετάφραση (εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί) 

 Τροφοδοσία (Catering) για περίπου 40 άτομα καθ’ όλη τη διάρκεια των Εκδηλώσεων. Οι 
προτάσεις του Αναδόχου αναφορικά με το catering θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

i) Διαλλείματα για καφέ (Coffeebreaks)
ii) Αναψυκτικά

 Φωτογραφικό υλικό εκδήλωσης. Προβλέπεται η φωτογραφική κάλυψη του Συνεδρίου καθ’ όλη 
τη διάρκειά της. Φωτογραφίες του Συνεδρίου θα φιλοξενηθούν στο site της Α.Σ.
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i) Βιντεοσκόπηση Συνεδρίου.

 Εκτύπωση  Προγραμμάτων Ημερίδας, η σύνταξη των οποίων θα δοθεί από το Εθνικό Κέντρο 
Ερευνών (ΕΚΚΕ).

 Διάθεση μπλοκ και στυλό 

 Δημιουργία γενικού χρονοδιαγράμματος προβλεπόμενων και απαραίτητων ενεργειών για την 
ολοκληρωμένη προβολή και οργάνωση των Εκδηλώσεων. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα 
αποτελεί τον βασικό οδηγό για την διοργάνωση των Εκδηλώσεων.

 Οργάνωση και συντονισμό του χώρου 

 Επαφές με αντιπροσώπους για την προμήθεια οπτικοακουστικών μέσων και μικροφωνικών 
εγκαταστάσεων εάν αυτές δεν διατίθενται ήδη στο χώρο που τελικά θα επιλεγεί. 

 Τεχνική υποστήριξη για την εγκατάσταση των οπτικοακουστικών μέσων και των διαφόρων 
κατασκευών.  

 Επιμέλεια της γενικής διακόσμησης της αίθουσας. (διαμόρφωση panel, καρέκλες κ.λ.π.). 

 Οργάνωση & επιμέλεια coffeebreaks και γευμάτων εντός του χώρου. 

 Γραμματειακή Υποστήριξη της κάθε Εκδήλωσης. Για τη γραμματειακή υποστήριξη κατά τη 
διάρκεια του Συνεδρίου προβλέπεται: 

i) Παροχή γραμματείας 

ii) Διανομή του έντυπου υλικού στους προσκεκλημένους. 

iii) Διαχείριση των προεγγραφών 

iv) Σήμανση Χώρου. 

2) Εύρεση και καταλογοποίηση των τοπικών φορέων / υπηρεσιών

3) 2 Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ

4) 2 Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ

Το Εθνικό Κέντρο Ερευνών  αναλαμβάνει για την συγκεκριμένη ενέργεια τα ακόλουθα:

1. Επικοινωνία / αλληλογραφία (ταχυδρομείο, φαξ και e-mail) με τους ομιλητές 

2. Σύνταξη Προγράμματος Εκδήλωσης 

3. Αποστολή Προσκλήσεων σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή 

4. Δημιουργία Δελτίου Τύπου.

5. Σύνταξη Κειμένου για τις καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ
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Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες / 
συμπράξεις / ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην 
υλοποίηση παρόμοιων έργων. 

Τιμές προσφορών: Οι τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ και να αναγράφονται ολογράφως και 
αριθμητικώς. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς 
και κάθε άλλη δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.), ο οποίος βαρύνει το έργο. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.. 

Περιεχόμενο προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται σε ένα αριθμημένο ανά σελίδα αντίτυπο, εντός σφραγισμένου φακέλου. 
Συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα εκτός πιθανά αναγκαίων τεχνικών όρων που μπορεί να είναι 
στην αγγλική. Δεν γίνονται δεκτές χειρόγραφες προσφορές Το συνολικό τεύχος της προσφοράς φέρει 
μονογραφή του προσφέροντος σε κάθε σελίδα.

Οι προσφορές υποχρεωτικά περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 Παρουσίαση του αναδόχου: επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, όνομα του νομίμου 
εκπροσώπου για την προσφορά,  νομική μορφή, έτος ίδρυσης, δραστηριότητες, πελατολόγιο

 Οικονομική προσφορά την οποία υπογράφει και σφραγίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος και στην 
οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς (χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ) το κόστος που αφορούν τις 
ενέργειες της συγκεκριμένης Δράσης σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Αριθμός και Περιγραφή παραδοτέων Μονάδα Τιμή
χωρίς ΦΠΑ

Τιμή
με ΦΠΑ 23%

Διοργάνωση  εκδηλώσεων του 
μόνιμου Forum με τοπικούς και 
περιφερειακούς φορείς καθώς και 
εύρεση και καταλογοποίηση τοπικών 
φορέων

4 ……….. €
(….ολογράφως…)

……….. €
(….ολογράφως…)

Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ 2 ……….. €
(….ολογράφως…)

……….. €
(….ολογράφως…)

Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ 2 ……….. €
(….ολογράφως…)

……….. €
(….ολογράφως…)

Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ. 
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Ο φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής ενδείξεις:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 3: 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 320)

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης στο Δήμο Νέας Σμύρνης» 
ΤΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 

ΟΠΣ 457556

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11.09.2014

Ανάδειξη αναδόχου-υπογραφή σύμβασης: Η ανάδειξη Αναδόχου γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των 
εμπρόθεσμα κατατεθειμένων προσφορών βάσει της πιο συμφέρουσας από οικονομικής άποψης 
προσφοράς, από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών του 
ΕΚΚΕ. Ο Ανάδοχος ενημερώνεται εγγράφως για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και καλείται να 
υπογράψει σύμβαση μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Ερευνών (ΕΚΚΕ) και του Αναδόχου, η οποία θα 
ρυθμίζει τους ειδικότερους όρους συνεργασίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

 


