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Αρ. Πρωτ.3373 
Εύλαλο, 02-04-2015 

 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για  την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια 
της δράσης  6 «∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(WORKSHOP), κατηγορία δράσεων 320 ∆ικτύωση, 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 πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ 
(5.750,00€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. 
 
Ο δήµος Τοπείρου, 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 ∆.Σ.Τοπείρου για εγγραφή του κόστους στο 

πρόγραµµα του ∆ήµου 
 
 
στα πλαίσια της δράσης 6 «∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (WORKSHOP)», κατηγορία δράσεων 320 ∆ικτύωση 
προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της παρακάτω υπηρεσίας:: 
 
α/α Είδος Ποσότητα Ποσό 

1 ∆ιοργάνωση Εργαστηρίων 
Επιχειρηµατικότητας (Workshops) 2 5.750,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.750,00 € 
Περιγραφή 
 
Σκοπός της συγκεκριµένης ενέργειας είναι η ανάπτυξη και η λειτουργία δύο (2) 
ανοικτών επιχειρηµατικών εργαστηρίων. Σκοπός είναι τα εργαστήρια αυτά να 
δράσουν ως καταλύτης και κόµβος συναναστροφής των δυνητικά ωφελουµένων της 
Πράξης µε επιχειρήσεις, καταξιωµένους επιχειρηµατίες, νέους επιστήµονες και την 
τοπική κοινωνία µε σκοπό να δοθεί η δυνατότητα επίλυσης ερωτηµάτων, ανταλλαγής 
εµπειριών και επίλυσης πρακτικών ζητηµάτων που θα δώσουν ώθηση στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη επιχειρηµατικών συνεργειών για την αντιµετώπιση 
της ανεργίας και την προώθηση της επιχειρηµατικότητας στην τοπική κοινωνία. 
 
Πιο συγκεκριµένα, στα Workshops θα δοθεί η δυνατότητα στους ωφελούµενους του 
προγράµµατος: 
▪ Να συνεργαστούν µε εκπροσώπους επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό µε 
εξειδικευµένες δεξιότητες, οι οποίες παρέχονται από το πρόγραµµα κατάρτισης της 
Πράξης. 
▪ Να συναναστραφούν µε άλλους συναδέλφους τους που συµµετέχουν ενεργά στην 
αγορά εργασίας και να οδηγηθούν ευαισθητοποιηµένοι πλέον στην 
αυτοαπασχόληση. 
 
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων επτακοσίων 
πενήντα ευρώ (5.750,00 €), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
 
∆ιάρκεια του έργου: Η δράση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 60 ηµερών από 
την υπογραφή της σύµβασης. Η περίοδος αυτή περιλαµβάνει και τον έλεγχο των 
τελικών παραδοτέων της δράσης µέχρι την οριστική τους παραλαβή. 
 
Η πληρωµή της προµήθειας θα γίνει µετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
παραδοτέων. 
 
Κριτήριο επιλογής αποτελεί η χαµηλότερη οικονοµική 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, στο  Εύλαλο Ξάνθης, 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 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ Ι 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

 
Επιθυµητά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Συµµόρφωση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 
Παρατηρήσεις 

∆ηµιουργία και διανοµή δύο (2) ∆ελτίων Τύπου σχετικά µε την 
υλοποίηση κάθε εργαστηρίου (σύνολο 4) 

  

Ενοικίαση Αίθουσας πραγµατοποίησης του Φόρουµ (εφόσον 
απαιτηθεί) 

  

∆ηµιουργία φακέλου ενηµερωτικού υλικού (ανά workshop) 
• Folder  
• Στυλό (50 τεµάχια) 
• Μπλοκ σηµειώσεων Α4, 25 σελίδων, ασπρόµαυρα, 50 τεµάχια 
• Πρόγραµµα εκδήλωσης σε έγχρωµη εκτύπωση Α4, 50 τεµάχια 
• Ενηµερωτικό υλικό (σηµειώσεις εισηγητών, κ.ο.κ.), 50 τεµάχια 
 

  

∆ηµιουργία και αναπαραγωγή ενηµερωτικής Αφίσας για τη δράση  
• Μέγεθος Α3 
• 4χρωµία 
• Αντίτυπα 50 (25 για κάθε εργαστήριο) 
 

  

∆ηµιουργία κι αναπαραγωγή πρόσκλησης 
• 4χρωµία 
• Αντίτυπα 100 (50 για κάθε εργαστήριο) 
• Πρόσκληση και σε ψηφιακή µορφή 
 

  

∆ηµιουργία κι αναπαραγωγή banner για το χώρο διεξαγωγής της 
δράσης, µε τα εξής χαρακτηριστικά: 
• Roll-up µηχανισµός στήριξης και εκτύπωση σε µουσαµά, 

διάστασης 0,80Χ2m 
• 1 τεµάχιο 

 

  

Φωτογραφική κάλυψη των εργαστηρίων. 
 

  

Παροχή 2 Coffee Break για 50 άτοµα έκαστο που θα 
περιλαµβάνει: 
• Ροφήµατα (καφέ, νερό, τσάι, αναψυκτικά, χυµό κτλ) 
• Ποικιλία βουτηµάτων/ σνακ 
• Ποικιλία Σάντουιτς 

  

Κάλυψη αναγκών σε σχετικό ηλεκτρονικό και µη εξοπλισµό 
(laptops, projectors, πίνακες κ.α.) 

  

Ο ανάδοχος διαθέτει ανάλογη εµπειρία σε υλοποίηση ανάλογων 
αντικειµένων 

  

 
                  

   Ο προσφέρων 
 

(υπογραφή & σφραγίδα) 
 
 
 



 

ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

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

Τιµή µε 
Φ.Π.Α. 

1 
∆ιοργάνωση Εργαστηρίων 
Επιχειρηµατικότητας 

(Workshops) 
2   

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο προσφέρων 
 

(υπογραφή & σφραγίδα) 


