
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Κοινωφελής Επιχείρηση 
Δήμου Καλαμαριάς 
Αγ.Νικολάου-Μικρουλέα 
Θεσ/νικη τ.κ.55132 
Τηλ.& Fax 2310 455988 
 

Θεσσαλονίκη, 21/04/2015 
Αρ. Πρωτ.1767 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3 (ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ 

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ – ΦΟΡΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥΣ 
ΕΤΑΙΡΟΥΣ) ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 
«ΕΠΕΜΒΑΙΝΩ» με κωδικό ΟΠΣ 380372 

 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς ως Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 
(Α.Σ.) «ΕΠΕΜΒΑΙΝΩ», που υλοποιεί την Πράξη «Νέοι δρόμοι για την απασχόληση στο 
πολεοδομικό συγκρότημα της ανατολικής Θεσσαλονίκης», η οποία έχει ενταχθεί και 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, της Κατηγορίας Παρέμβασης 
1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: 
Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου, του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς πόρους, 

 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Ενδιαφερόμενους/ες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που πληρούν τις σχετικές 
προϋποθέσεις για την υποβολή προσφορών για την υλοποίηση της παραπάνω Δράσης. 
 
Οι ενέργειες αφορούν στα κάτωθι: 
 

 1 κοινή ραδιοφωνική παραγωγή σποτ σε μικτή ζώνη (100 φορές) 

 2 καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης  



 

Τα ανωτέρω θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην Αναθέτουσα το 

αργότερο έως 20/05/2015. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την παροχή της ανωτέρω  υπηρεσίας 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών είναι Δύο 

Χιλιάδες Τριακόσια ευρώ (2.300,00). Στο ποσό αυτό δε συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.  

 

Για τα παραδοτέα ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει την έγκυρη παράδοση στους 

χρόνους που του  υποδεικνύει η Αναθέτουσα αρχή ώστε να ανταποκρίνεται στους χρόνους 

με βάσει την εξέλιξη του έργου. 

 

Η αμοιβή θα καταβάλλεται μετά την παραλαβή των παραδοτέων, η οποία θα 

τεκμηριώνεται με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου από την Αναθέτουσα και την 

προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής καθώς και των εξοφλητικών 

παραστατικών των λοιπών κρατήσεων. 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους στα γραφεία της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλαμαριάς, Αγ. Νικολάου και Μικρουλέα, Καλαμαριά, 
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 55132 
Η υποβολή γίνεται  είτε  ιδιοχείρως ως  την 4 Μαΐου ημέρα Δευτέρα  ώρα 14:00, είτε με 

συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) έως την προηγουμένη της ανωτέρω 

ημερομηνίας. 

 
 

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Καλαμαριάς, 

Η Πρόεδρος 

 

 

 

Αντωνούδη Ολυμπία 

    

 

 

 

 


