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Αρ. Πρωτ.3372 
Εύλαλο, 02-04-2015 

 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για  την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια 
της δράσης 22 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(INFO DESK)», 
κατηγορία δράσεων 327 Ενέργειες Ενηµέρωσης Ευαισθητοποίησης, της 
πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηµατικότητας στον 
τοµέα της Κοινωνικής Μέριµνας. Κοινωνική ΟΙΚΟΝοµία – Εργασιακή 
Σταθερότητα (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.)» και µε κωδικό ΟΠΣ 376943 που 
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ και εθνικούς πόρους και υλοποιείται στα 
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013. 
 
Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ 
(3.450,00€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. 
 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ, ο οποίος αποτελεί εταίρο της Αναπτυξιακής Σύµπραξης 
«Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.» δυνάµει: 
 

• Του Ν.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
 
• Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
 

• Της µε Αρ. Πρωτ. 7662/23-10-2012 (ορθή επανάληψη 12-11-2012) απόφαση 
ένταξης της Πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης και της 
Επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της Κοινωνικής Μέριµνας. Κοινωνική 
ΟΙΚΟΝοµία – Εργασιακή Σταθερότητα (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.)» και µε κωδικό ΟΠΣ 
376943, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 
2007-2013. 

 
• Της µε αρ.1/01-04-2013  απόφαση του ∆.Σ. της Αναπτυξιακής Σύµπραξης 

«K.OIKON.Ε.Σ.» για την υλοποίηση της Πράξης µε ίδια µέσα 
 

• Του µε Αρ. 7849/10-05-2012 (Αρ.Απόφασης 50/2012, Α∆Α: Β491ΩΗΨ-ΞΞΘ) 
πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δηµοτικού Συµβουλίου Τοπείρου για την 



 

συµµετοχή του ∆ήµου Τοπείρου στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη 
«Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.» 
 

• Την υπ.αρ.36/2015 απόφαση του ∆.Σ. Τοπείρου για εγγραφή του κόστους στο 
πρόγραµµα του ∆ήµου 

 
 
και στα πλαίσια της δράσης: 20 «Λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης (Info Desk)», 
κατηγορία δράσεων 327 Ενέργειες Ενηµέρωσης Ευαισθητοποίησης προτίθεται να 
προβεί στην ανάθεση της παρακάτω υπηρεσίας: 
 
α/α Είδος Ποσότητα Ποσό 

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (INFO DESK) 1 3.450,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.450,00 € 
 
Περιγραφή 
 
Η δράση αυτή αφορά την δηµιουργία γραφείου Πληροφόρησης (info desk) του έργου 
που θα είναι από τα σηµαντικότερα επικοινωνιακά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν 
για την ενηµέρωση σχετικά µε το έργο. Το γραφείο πληροφόρησης θα λειτουργήσει 
στην έδρα του ∆ήµου Τοπείρου.  
 
Το γραφείο πληροφόρησης θα καλύψει τα παρακάτω:  
 
- Ενηµερώνει τους δυνητικούς δικαιούχος, αναφορικά µε τις δράσεις του έργου  
- Ενηµερώνει το κοινό γενικά, αναφορικά µε το έργο που υλοποιείται και τις ωφέλειες 
που προκύπτουν από αυτό 
- Εξυπηρετεί τους ενδιαφερόµενους που προσέρχονται αυτοπροσώπως στο Γραφείο 
συµπεριλαµβανοµένου και της παράδοσης σε αυτούς κατάλληλου έντυπου ή 
ψηφιακού υλικού 
- Εξυπηρετεί τηλεφωνικά τους ενδιαφερόµενους που καλούν το τηλεφωνικό κέντρο 
του Γραφείου και τους παρέχει κατάλληλες οδηγίες και πληροφόρηση 
- Εξυπηρετεί τους ενδιαφερόµενους που αποστέλλουν ερωτήµατα ή ζητούν 
πληροφορίες στη διαδικτυακή διεύθυνση του έργου 
- Εξυπηρετεί τους ενδιαφερόµενους που ζητούν πληροφόρηση µε άλλα µέσα όπως 
fax, επιστολές κλπ] καταγράφει τα ερωτήµατα και τη θεµατολογία που απασχολούν 
το κοινό ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της πληροφόρησης που αφορά το έργο 
- Αποτελεί τον τοπικό σύνδεσµο του προγράµµατος µε τις επιχειρήσεις και τους 
φορείς της περιοχής και αναλαµβάνει να προωθήσει του ωφελούµενους του έργου µε 
ενηµέρωση των επιχειρήσεων για την επιδότηση της απασχόλησης. 
- Στηρίζει ενεργά την επιχειρηµατικότητα συµµετέχοντας και ενισχύοντας την 
δικτύωση των επιχειρήσεων που θα δηµιουργηθούν µέσα από το πρόγραµµα, µε το 
κοινό και τις επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης του (προώθηση προϊόντων και 
υπηρεσιών, προβολή κ.α.) 
 
 
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων 
ευρώ (3.450,00€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
 
∆ιάρκεια του έργου: Το Γραφείο Πληροφόρησης θα λειτουργήσει κατ’ελάχιστον για 
συνολική διάρκεια τριών µηνών µε καταληκτική ηµεροµηνία λειτουργίας την 
31/07/2015. Το γραφείο θα στελεχωθεί από ένα άτοµο, υπάλληλο του αναδόχου, το 



 

οποίο θα παρέχει υπηρεσίες ενηµέρωσης κάθε µέρα (εργάσιµες ηµέρες µε βάση το 
πρόγραµµα του ∆ήµου), από τις 9:00 π.µ. έως και τις 2:00 µ.µ. (πεντάωρη 
απασχόληση κατ’ελάχιστον). 
 
Η πληρωµή της προµήθειας θα γίνει µετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
παραδοτέων. 
Κριτήριο επιλογής αποτελεί η οικονοµικότερη προσφορά σε συνδυασµό µε την 
κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών όπως τίθενται στο επισυναπτόµενο τεχνικό 
παράρτηµα. 
 
∆ικαίωµα υποβολής προσφοράς έχουν: Α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε 
αντικείµενο απασχόλησης την παροχή, σχετικών µε το αντικείµενο, υπηρεσιών, οι 
οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, Β) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα ως κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων και διαθέτουν την αποδεδειγµένη εµπειρία σε 
υλοποίηση ανάλογων αντικειµένων. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισµένο 
φάκελο, στα γραφεία του ∆ήµου Τοπείρου µέχρι την Πέµπτη 09-04-2015 και ώρα 
13:00. 
 
Το περιεχόµενο της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει, επί ποινή αποκλεισµού, 
επιστολή υποβολής προσφοράς και συµπληρωµένα τα έντυπα του παραρτήµατος, 
αποκλειστικά στη µορφή που παρατίθενται. Επικουρικά, δύνανται οι συµµετέχοντες 
να προσκοµίσουν και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν ότι θα τεκµηριώσει µε 
καλύτερο τρόπο την προσφορά τους. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα 
γραφεία του ∆ήµου Τοπείρου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, καθώς και στα 
τηλ 2541041677 
 
Υπεύθυνος για την προµήθεια είναι ο κος Γρηγοριάδης Γεώργιος 
 
                                                                         
 

                                                                                       Ο ∆ήµαρχος Τοπείρου 
 
 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ 
 
 
 

                                                                                              
 
 
 
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

 
Επιθυµητά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Συµµόρφωση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 
Παρατηρήσεις 

1 Άτοµο για γραµµατειακή υποστήριξη – ενηµέρωση κοινού και 
ενδιαφεροµένων. 
 

  

∆ιάρκεια λειτουργίας ενηµερωτικού γραφείου: 3 Μήνες 
 

  

Ώρες λειτουργίας: 09:00 έως 14:00 τις µέρες που λειτουργούν τα 
γραφεία του ∆ήµου 
 

  

Υλικοτεχνική κάλυψη απαιτήσεων της θέσης εργασίας που 
περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα κάτωθι: 

- Σύγχρονο Φορητό ή Σταθερό Η/Υ µε δυνατότητα 
σύνδεσης στο Internet και υποστήριξης online συνοµιλίας 
(κάµερα, µικρόφωνο κτλ) 

- Αυτόνοµη σύνδεση στο internet (3g stick εφόσον 
απαιτηθεί) 

- Σύγχρονη τηλεφωνική συσκευή 
- Κάλυψη αναγκών σε έντυπο υλικό (φόρµα επικοινωνίας 

και εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενηµερωτικά έντυπα που 
θα παραχθούν κατά την υλοποίηση της δράσης κ.α.)  

 

  

 
 

Ο προσφέρων 
(υπογραφή & σφραγίδα) 



 

ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

α/α Είδος Ποσότητα Τιµή χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Τιµή µε 
Φ.Π.Α. 

1 Λειτουργία Γραφείου 
Πληροφόρησης (Info Desk) 3 Μήνες   

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  

 
 
 

Ο προσφέρων 
(υπογραφή & σφραγίδα) 

 
 
 
 

Ο ∆ήµαρχος Τοπείρου 
 
 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ 
 

 


