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ΠΡΟΣ:
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΡΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ»
Ο Δήμος Σερρών διενεργεί την Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης δράσεων δημοσιότητας
και ευαισθητοποίησης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών, σύμφωνα με
την αριθ. 1/2020 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης,
Ποιότητας και Αποδοτικότητας, προϋπολογισμού 5.808,16 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ. Με την αριθ. 1008/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών
εγκρίθηκε η τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης
γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο Σερρών» και με την αριθ. 174/2019 Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αποδοχή της επιπλέον χρηματοδότησης της εν λόγω
Πράξης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές για την ανάθεση της εν
λόγω παροχής υπηρεσιών.
Αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών
Η παροχή υπηρεσιών αφορά στην υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας και
ευαισθητοποίησης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών του Δήμου Σερρών
στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης
γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο Σερρών» (Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020), η
οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Οι
δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης θα υλοποιηθούν στο έτος 2020. Συγκεκριμένα,
μέσα από την παροχή αυτή, θα παρασχεθούν:
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
1. Διοργάνωση/υλοποίηση μουσικής εκδήλωσης (στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας
της γυναίκας/8 Μαρτίου)
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2. Υποστήριξη στην υλοποίηση λοιπών εκδηλώσεων (ημερίδα με θέμα την
εργασία/απασχόληση/Μάιος 2020 & έκθεση φωτογραφίας στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας για τη Βία κατά των γυναικών/Νοέμβριος 2020)
3. Εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου
που περιγράφονται αναλυτικά στη με αριθμό 1/2020 Μελέτη παροχής υπηρεσιών του
Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας.
Υποβολή Προσφορών
Θα ληφθούν υπόψη αποκλειστικά οι προσφορές για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών
που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την Παρασκευή 21/2/2020, στις 12:00, στη
διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ/Τμήμα Πρωτοκόλλου, Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες.
Διάρκεια της παροχής υπηρεσιών
Η διάρκεια της εν λόγω παροχής υπηρεσιών ανέρχεται από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης έως και την παράδοση του τελευταίου παραδοτέου με την εκδήλωση του
Νοεμβρίου 2020.
Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των
5.808,16€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7341.005 του
προϋπολογισμού του Δήμου.
Η χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει από το Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία
2014-2020 (με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που θα φέρει ο οριστικός ανάδοχος είναι τα κάτωθι:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Υπεύθυνη δήλωση από τον ανάδοχο από την οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος δεν
έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ.1, άρθρο 73
του Ν.4412/2016 (ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).
-Των φυσικών προσώπων
-Των ομόρρυθμων εταίρων ως εξής:
Διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.
Διαχειριστών για Ε.Π.Ε.
Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και των μελών για Α.Ε.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
-Των προέδρων και τα μελών του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών
-Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τους φόρους και τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) (ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).
-Των φυσικών προσώπων
-Των εταιρειών(με κατάσταση προσωπικού),
-Των ομόρρυθμων εταίρων ως εξής:
Διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.
Διαχειριστών για Ε.Π.Ε.
Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και των μελών για Α.Ε.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
-Των προέδρων και τα μελών του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών
-Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
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Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (ελλήνων ή αλλοδαπών
πολιτών).
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα προσκομισθούν προ της υπογραφής Σύμβασης.
Τιμή προσφοράς – δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή από όλες
τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων στη διαδικασία. Τον μειοδότη βαρύνουν
όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Υποχρεώσεις Δήμου
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ υποχρεούται ως ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ στην παροχή όλων των διαθέσιμων
στοιχείων για την υλοποίηση του Έργου Παροχής Υπηρεσιών.
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Καθ’ όλη τη διάρκεια του «Έργου» ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις
της σχετικά με την εκτέλεση του «Έργου».
Παράδοση και οριστική παραλαβή
Η ποσοτική και ποιοτική βεβαίωση των εργασιών γίνεται από την αρμόδια τριμελή
επιτροπή του Δήμου. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται σταδιακά και θα αρχίσουν μετά
την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας.
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με την παράδοση των εργασιών,
όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθμό 1/2020 Μελέτη, εφόσον εκδοθεί ισόποσο
τιμολόγιο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΠΥΡIΔΩΝ ΜΙΣΙΡΛHΣ

Συνημμένα:
Η με αριθ. 1/2020 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης, Ποιότητας, και Αποδοτικότητας.
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