Αρ.Πρωτ.: 20/25-1-2018

ΘΕΜΑ :

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης
Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με Εμψυχωτή – Συντονιστή
ενεργειών εμψύχωσης, όπως αυτές θα εξειδικευθούν στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ),
έχοντας υπόψη την με αρ. 3/2017 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης CLLD / LEADER
για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου,
Θερμαϊκού, Θέρμη, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα και την με αριθμό 3/2017 απόφαση της
Επιτροπής Διαχείρισης CLLD / LEADER για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και
τμήματος του Δήμου Δέλτα προτίθεται να προβεί στη σύναψη παροχής Ανεξάρτητων
Υπηρεσιών διάρκειας 12 μηνών με δημοσιογράφο που θα αναλάβει το ρόλο του
εμψυχωτή με αντικείμενο το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση, σε
συνεργασία με τον υπηρεσιακό πυρήνα των 2 ΟΤΔ που έχουν αναλάβει την υλοποίηση
των ανωτέρω αναφερόμενων Τοπικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης CLLD / LEADER, των
προβλεπόμενων σε κάθε πρόγραμμα ενεργειών εμψύχωσης.
Το αντικείμενο της Σύμβασης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τη συμμετοχή στο
σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εμψύχωσης, του τοπικού πληθυσμού
και στη συνέχεια το σχεδιασμό, το συντονισμό και συμμετοχή στην υλοποίηση των
παρακάτω ενεργειών, που θα περιλαμβάνονται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα:
-

Ενέργειες πληροφόρησης

-

Ενέργειες ευαισθητοποίησης

-

Διοργάνωση εκδηλώσεων (διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, ενημερωτικών
συναντήσεων, σχεδιασμού εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού, έντυπη και
ηλεκτρονική προβολή / δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις, δελτία τύπου (ραδιοφωνικά,
τηλεοπτικά, διαδίκτυο), κλπ.

-

Παρουσίαση αποτελεσμάτων τοπικών προγραμμάτων

-

Διαγωνισμός βράβευσης ιδεών και καλών πρακτικών

κλπ
Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει απευθείας μετά από την υποβολή και αξιολόγηση των
σχετικών προσφορών.
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Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας στο πλαίσιο των 2 Τοπικών
Προγραμμάτων ανέρχεται για το Πρόγραμμα στην περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης
και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας – Χορτιάτη και
Δέλτα, σε 11.700,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ και για το Πρόγραμμα στην περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και
τμήματος του Δήμου Δέλτα σε 8.100,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων
και πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Κριτήριο για την κατακύρωση της υπηρεσίας είναι η χαμηλότερη τιμή.
Προσφορές που θα είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης, ή που θα παρουσιάζουν
ουσιώδεις αποκλίσεις από την απαιτούμενη ποσότητα/ διάρκεια, θα απορρίπτονται.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
1. Μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης
2. Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το
συνημμένο σχέδιο. Η υπεύθυνη δήλωση, τα αποδεικτικά στοιχεία για τα ανωτέρω
αναφερόμενα τυπικά προσόντα και η οικονομική πρόσφορά θα πρέπει να συνοδεύουν
την εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Παρακαλούμε για την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας και την υποβολή της οικονομικής
σας προσφοράς, στο Πρωτόκολλο της ΑΝΕΘ μέχρι και την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018
και ώρα 15:00.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού
από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016 θα κληθείτε εφόσον επιλεγείτε για την υπογραφή της Σύμβασης να
προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
2. Βεβαίωση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας –
Θράκης, από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τιμωρηθεί
πειθαρχικά.
3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα.
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση του Πρόεδρου του ΔΣ της ΑΝΕΘ.
Για την ΑΝΕΘ,

Θωμάς Βράνος
Πρόεδρος Δ.Σ.
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