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ΜΕΛΕΤΗ
Για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο
Υπηρεσίες προβολής - προώθησης eOUTLAND
(πρόσθετες δράσεις)
για τις ανάγκες του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – δ.τ. ΔΥΟΠΠ», στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού
Έργου «eOutland», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα –
Βουλγαρία 2014-2020».
Ακριβές αντίγραφο
signed by
STERGIOS Digitally
STERGIOS PRALAKIDIS
2021.06.09
PRALAKIDIS Date:
11:07:16 +03'00'

Στέργιος Πραλακίδης
Στέλεχος Διεύθυνσης Προγραμματισμού,
Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Θέρμης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
−

Τεχνική Έκθεση

−

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

−

Προϋπολογισμός
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Υπηρεσίες προβολής - προώθησης
eOUTLAND (πρόσθετες δράσεις)
Προϋπολογισμός: 9.000,00 €
Διεύθυνση: Τριάδι, Δημοτικό Κατάστημα, 57001 Θέρμη
Τηλέφωνο: 2313300711
Ιστοσελίδα: www.dyopp.gr
Ηλ. Ταχυδρομείο: dyopp.net@gmail.com

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών προβολής και
προώθησης (πρόσθετες δράσεις) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «Η
προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές NATURA 2000 και άλλες προστατευόμενες
περιοχές από φυσικούς κινδύνους μέσα από ένα πιστοποιημένο πλαίσιο για τη διασυνοριακή
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την υποστήριξη των εθελοντών πολιτικής προστασίας,
βασισμένο στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες» (eOUTLAND), του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014-2020, με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο και τους εθνικούς πόρους των
συμμετεχόντων χωρών. Ειδικότερα αφορά υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης των πρόσθετων
δράσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του έργου.
Η υπηρεσία είναι προϋπολογισμού 9.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% (7.258,06 € πλέον ΦΠΑ ίσο
με 1.741,94 €). Το σύνολο του ποσού θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό Κ.Α.
61.00.01.0007 του οικονομικού έτους 2021, με τίτλο « Υπηρεσίες προβολής - προώθησης
eOUTLAND (πρόσθετες δράσεις)» -[79342200-5]-Υπηρεσίες προώθησης- και θα εκτελεστεί
σύμφωνα με το Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τον Ν. 3463/2006 (νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).

Τριάδι, 9/6/2021
Η συντάξασα

Θεωρήθηκε

Ιωάννα Παντελίδου
Υπεύθυνη έργου eOutland

Βασίλειος Μωυσίδης
Διαχειριστής ΔΥΟΠΠ
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Θεσσαλονίκης για δράσεις Πολιτικής Προστασίας
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eOUTLAND (πρόσθετες δράσεις)
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Διεύθυνση: Τριάδι, Δημοτικό Κατάστημα, 57001 Θέρμη
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1° - Αντικείμενο της υπηρεσίας.
Ο γενικός στόχος του έργου "eOutland" είναι η προστασία περιοχών του δικτύου NATURA
2000 και άλλων προστατευόμενων περιοχών από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές υπαίθρου
και πλημμύρες) μέσα από ένα πιστοποιημένο πλαίσιο εκπαίδευσης και υποστήριξης των
εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας που θα στηρίζεται σε μια κοινή διασυνοριακή
βάση. Βασικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της διασυνοριακής
βιοποικιλότητας συγκεκριμένων προστατευόμενων περιοχών και στις δύο χώρες (Ελλάδα και
Βουλγαρία) απέναντι σε φυσικές καταστροφές ή στις ειδικές συνθήκες που λαμβάνουν χώρα
μετά από κάποια φυσική καταστροφή όπως πυρκαγιές υπαίθρου και πλημμύρες.
Το έργο eOUTLAND περιλαμβάνει επίσης τους παρακάτω ειδικούς στόχους: (α) την
εγκαθίδρυση μιας επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ ΔΥΟΠΠ (Ελλάδα) και του συλλόγου
"Μαρίτσα" (Βουλγαρία), (β) τη δημιουργία ενός ισχυρού, πιστοποιημένου και κοινού
διασυνοριακού εκπαιδευτικού συστήματος για τους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας που
ασχολούνται με τη διαχείριση φυσικών καταστροφών όπως πυρκαγιών υπαίθρου και
πλημμυρών, (γ) την αξιοποίηση επιστημονικών και τεχνικών εργαλείων και μέσων από τους
εμπλεκόμενους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας της διασυνοριακής περιοχής, (δ) τον
εξοπλισμό με κατάλληλα μέσα των εμπλεκόμενων εθελοντών και (ε) την καθιέρωση μιας
κοινής προσέγγισης στη διασυνοριακή περιοχή σχετικά την προστασία του περιβάλλοντος
από φυσικές καταστροφές με την εμπλοκή των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.
To ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΥΟΠΠ, είναι ο Συντονιστής Εταίρος του ανωτέρω έργου με λοιπούς εταίρους από την
Ελλάδα το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και από τη Βουλγαρία τον Περιφερειακό Σύλλογο Δήμων
"Μαρίτσα", τη Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών/ Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τεχνολογιών
Επικοινωνίας και το Δήμο Ζλάτογκραντ.
Το έργο "eOUTLAND" περιλαμβάνει τεχνικές και επιστημονικές δραστηριότητες,
δραστηριότητες δημόσιας ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων καθώς και
διασυνοριακές κοινές ενέργειες και ενέργειες προμήθειας εξοπλισμού.
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Ημερομηνία έναρξης του έργου είναι η 02/10/2017 και ολοκλήρωσης αρχικά η 01/10/2019.Ο
αρχικός συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε 1.207.821,83 € εκ των οποίων
τα 648.357,45 € αφορούν τη συμμετοχή της ΔΥΟΠΠ.
Σύμφωνα με τις πρόσθετες δράσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του έργου eOUTLAND (MIS
5011437) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας
2014-2020, ο προϋπολογισμός του έργου πλέον ανέρχεται στο ποσό των 1.670.413,38 €, με
το επιλέξιμο ποσό για τη ΔΥΟΠΠ να ανέρχεται πλέον στο ποσό των 801.814,41 €. Οι
πρόσθετες δαπάνες που αφορούν τη ΔΥΟΠΠ έχουν προϋπολογισμό ίσο με 179.000,00 € και
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως 2/12/2021.
Η συγγραφή αυτή αφορά στην παροχή υπηρεσιών προβολής - προώθησης για τις πρόσθετες
δράσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου «eOUTLAND».
Ειδικότερα
περιλαμβάνει παραγωγή animated promo videos και ραδιοφωνικά/τηλεοπτικά σποτ έτοιμα
προς προβολή, κάλυψη με βίντεο και μοντάζ/σπικάζ από τις εκπαιδεύσεις για την παραγωγή
επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού, σταθερή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
πρότυπες εκδηλώσεις («ημέρα εθελοντή», «γίνε εθελοντής για μία μέρα», εκδηλώσεις σε
παιδικές κατασκηνώσεις με συμμετοχή εθελοντών πολιτικής προστασίας κτλ),υλοποίηση του
1ου Συνέδριο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Κεντρικής και Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και τις απαραίτητες μεταφράσεις.

Δημιουργία υλικού προβολής
Animated promo videos / TV, Radio spots / Social Media

# Δημιουργία και παραγωγή προωθητικού βίντεο έως 30 δευτερολέπτων
# Δημιουργία και παραγωγή προωθητικού ραδιοφωνικού spot έως 30 δευτερολέπτων
# Προώθηση Έργου στις πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης Facebook, Twitter και LinkedIn

Κάλυψη εκπαιδεύσεων για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
Training coverage for creating educational material

# Βιντεοσκόπηση, μοντάζ και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού από εκπαιδεύσεις και
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για τη συλλογή και δημιουργία επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού

Πρότυπες εκδηλώσεις
Event Organization

# Οργάνωση και υποστήριξη ενημερωτικών εκδηλώσεων
# Κάλυψη και συλλογή οπτικοακουστικού από ενημερωτικές εκδηλώσεις

1ο Συνέδριο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Κεντρικής και
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Civil Protection Volunteer Conference

# Οργάνωση και προετοιμασία Συνεδρίου (Δημιουργία και διανομή Πρόσκλησης, Δημιουργία
Ατζέντας Συνεδρίου κ.α.)
# Υποστήριξη Συνεδρίου (Παροχή/λειτουργία ηχητικών και εποπτικών μέσων, τοποθέτηση
banner προώθησης Έργου κ.α.)
# Υποστήριξη Συνέδρων (Γραμματειακή υποστήριξη, Διανομή υλικού Συνεδρίου –
Φάκελος/Μπλοκ Σημειώσεων/Στυλό κ.α.)
# Catering 50 ατόμων (περιλαμβάνει καφέ, νερό, αναψυκτικά, βουτήματα κ.α.)
The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and
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Μεταφράσεις
Translations

# Ζωντανή Μετάφραση από την Ελληνική στη Βουλγάρικη γλώσσα και αντίστροφα κατά τη
διάρκεια του Συνεδρίου.
Άρθρο 2° - Απαιτούμενα προσόντα.
Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο
Μητρώο Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για το τρέχον έτος
και για τα δύο τελευταία έτη πριν την υποβολή της προσφοράς.
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία κατά την τελευταία πενταετία σε τουλάχιστον πέντε (5)
συμβάσεις σε συναφείς δράσεις στο αντικείμενο προβολής και δημοσιότητας στο πλαίσιο
έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε.

Ως στοιχείο τεκμηρίωσης νοείται η σύμβαση/συμφωνία.
β) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε
πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις της υπηρεσίας, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης,
επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου
θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία,
τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα.
Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτει:
Υπεύθυνος Ομάδας Έργου:
•

Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών (ΑΕΙ) ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ

•

10ετή επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ή/και διοίκηση έργων στο πλαίσιο έργων
συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε.

Τριμελής Ομάδα Έργου:
•

Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών (ΑΕΙ) ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ με 5ετή επαγγελματική
εμπειρία στην υλοποίηση ή/και διοίκηση έργων στο πλαίσιο έργων

•

Έναν υπεύθυνο δημιουργικού με 10ετή επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα με
πτυχίο γραφιστικής.

•

Έναν υπεύθυνο με τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση συναφών
έργων και τουλάχιστον 5ετή στην οργάνωση συνεδρίων – ημερίδων

Τα στελέχη, που θα απασχοληθούν, θα αναφέρονται ονομαστικά και θα παρατίθενται για το
καθένα τα εξής στοιχεία:
−

Βιογραφικό Σημείωμα,
The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and
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−

Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της Ομάδας Έργου, για εκείνα τα μέλη που δεν ανήκουν
στο τακτικό προσωπικό του υποψηφίου Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της
παρούσης, στην οποία αναλαμβάνεται η δέσμευση συμμετοχής στην προσδιορισθείσα
θέση.

−

Οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες
τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες.

Τέλος, ο οικονομικός φορέας καλείται να πραγματοποιήσει αναλυτική παρουσίαση της
επιχειρηματικής του δομής και των τομέων δραστηριότητας και κλάδων εξειδίκευσης.
Άρθρο 3° - Διατάξεις που ισχύουν.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
1. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της
μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
2. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
4. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α)
5. Τα άρθρα 681 του Αστικού Κώδικα.
6. Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β’3521) : Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς».
7. Το ισχύον καταστατικό του «Δίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την
Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε Θέματα Φυσικών
Καταστροφών - ΔΥΟΠΠ» με αρ. ΓΕΜΗ 132735606000.
8. Το με αριθμ. 12/5-1-2021 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΔΥΟΠΠ σχετικά
με την αποδοχή και έγκριση υλοποίησης πρόσθετων δράσεων στο πλαίσιο του έργου
eOUTLAND (MIS 5011437) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014-2020.
9. Την με αριθμό B2.6d.06/2-10-2017 σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ
της ΔΥΟΠΠ (Leader) και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Εδαφικής
Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
10. Τους όρους του από 2/10/2017 συμφώνου συνεργασίας (Partnership Agreement) της
ΔΥΟΠΠ με τους εταίρους (α) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, (β) Περιφερειακός Σύνδεσμος
Δήμων Βουλγαρίας "Μαρίτσα", (γ) Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών/ Ινστιτούτων
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και (δ) και Δήμος Ζλάτογκραντ Βουλγαρίας, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
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Άρθρο 4° - Συμβατικά τεύχη.
Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών" και την με αριθμό B2.6d.06/2-10-2017 σύμβαση
χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της ΔΥΟΠΠ (Leader) και της Διαχειριστικής
Αρχής του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 20142020.
Άρθρο 5° - Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που καθορίζει το υπ’ αρ. 12/51-2021 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΔΥΟΠΠ, και σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών".
Άρθρο 6° - Σύμβαση.
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο έγκριση ανάθεσης αυτής, υποχρεούται να
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε
μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης της υπηρεσίας η
οποία θα του κοινοποιηθεί από το αρμόδιο τμήμα. Η διάρκειά της θα είναι έως και την
ολοκλήρωση του έργου eOUTLAND, ήτοι 02/12/2021.
Άρθρο 7° - Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας.
Ο ανάδοχος θα απασχολείται και στις εγκαταστάσεις του φορέα στο Τριάδι του Δήμου
Θέρμης, όταν αυτό απαιτείται από τις ανάγκες του προγράμματος.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως την
2/12/2021, ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη
σύμβασης σε κάθε περίπτωση θα ακολουθήσει την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
«eOUTLAND».
Άρθρο 8° - Παραλαβή υπηρεσιών
Ο ανάδοχος για τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει να εκτελέσει, υποχρεούται να υποβάλλει
τμηματικά, εκθέσεις παροχής υπηρεσιών (αναφορά ενεργειών).
Η παραλαβή των ανατιθέμενων εργασιών θα γίνει από την οικεία επιτροπή. Εάν κατά την
παραλαβή διαπιστωθούν αποκλίσεις από την προσφορά του αναδόχου, η επιτροπή
παραλαβής μπορεί να προτείνει την αποκατάστασή τους.
Άρθρο 9° - Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις, που θα ισχύουν την ημέρα σύναψης της σύμβασης εκτέλεσης της εργασίας. Ο
Φ.Π.Α. βαρύνει τη ΔΥΟΠΠ.
Άρθρο 10ο - Τρόπος πληρωμής.
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σε 7.258,07
ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται με
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την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον πιστοποιηθεί η ορθότητα και η
καταλληλότητά του από την αρμόδια επιτροπή.
Είναι δυνατή η τμηματική καταβολή του συμβατικού ποσού, με την ολοκλήρωση κάθε
πακέτου εργασίας.

Άρθρο 11° - Έκπτωση του αναδόχου.
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί
να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016)
"Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".

Τριάδι, 9/6/2021
Η συντάξασα

Θεωρήθηκε

Ιωάννα Παντελίδου

Βασίλειος Μωυσίδης

Υπεύθυνη έργου eOUTLAND

Διαχειριστής ΔΥΟΠΠ
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Θεσσαλονίκης για δράσεις Πολιτικής Προστασίας
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Υπηρεσίες προβολής - προώθησης
eOUTLAND (πρόσθετες δράσεις)
Προϋπολογισμός: 9.000,00 €
Διεύθυνση: Τριάδι, Δημοτικό Κατάστημα, 57001 Θέρμη
Τηλέφωνο: 2313300711
Ιστοσελίδα: www.dyopp.gr
Ηλ. Ταχυδρομείο: dyopp.net@gmail.com

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Παραδο
τέα

Τίτλος

Προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ

Προϋπολογισμός
με ΦΠΑ

1.258,06 €

301,94 €

1.560,00 €

1.000,00 €

240,00 €

1.240,00 €

1.000,00 €

240,00 €

1.240,00 €

3.000,00 €

720,00 €

3.720,00 €

1.000,00 €

240,00 €

1.240,00 €

Δημιουργία υλικού προβολής
D2.1.5

D2.1.5

D2.1.5

D2.1.5

Animated promo videos / TV, Radio spots /
Social Media

Κάλυψη εκπαιδεύσεων για τη δημιουργία
εκπαιδευτικού υλικού
Training coverage for creating educational
material

Πρότυπες εκδηλώσεις
Event Organization

1ο Συνέδριο Εθελοντών Πολιτικής
Προστασίας των Δήμων Κεντρικής και
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Civil Protection Volunteer Conference

D2.1.5

Μεταφράσεις
Translations

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9.000,00 €
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