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ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 4/2019

MEΛΕΣΗ

ΤΠΗΡΕΙΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΧΗ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ

CPV: 79951000-5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

18/02/2019

ΤΝΣΑΚΣΗ: Υ. Μηηπάκορ

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ
1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
3. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
4. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
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ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

CPV: 79951000-5
Απ. Μελέηηρ : 4/2019

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Η παξνχζα ππεξεζία αθνξά ζηε δηνξγάλσζε Φεθηαθνχ Δθπαηδεπηηθνχ εκηλαξίνπ
(Online Training) κε ζηφρν ηελ θαηλνηφκν πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ
Γήκνπ πάξηεο ζε ζεκαληηθά θνηλά ηνπ εμσηεξηθνχ (tour operators, travel agents,
Σαμηδησηηθά γξαθεία θαη Γεκνζηνγξάθνη). Με ην online εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην νη
ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ θαη λα κειεηήζνπλ απφ ηνλ
ππνινγηζηή ηνπο ην πξνζθεξφκελν ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη ηα ηνπξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ Γήκνπ πάξηεο θαη λα ιάβνπλ πηζηνπνίεζε γηα ηε γλψζε ηνπο αλαθνξηθά κε ηνλ
ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ.
Η δηελέξγεηα ηνπ Φεθηαθνχ Δθπαηδεπηηθνχ εκηλαξίνπ (Online Training)
πξνβιέπεηαη
ζην εηήζην πξφγξακκα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ γηα ην 2019 ην νπνίν εγθξίζεθε
κε ηελ αξ. 684/19-12-2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γηα ην νπνίν ν ΔΟΣ
καο παξείρε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ κε ην 16519/4-1-2019 έγγξαθφ ηνπ.
Η ππεξεζία ζα δηελεξγεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/08.08.2016): «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
Η αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή.
Ο ρξφλνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο είλαη δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζε 7.440,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α 24% θαη έρεη εληαρζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηνπ
Γήκνπ πάξηεο ζηνλ Κ.Α. 00-6442.004 κε ηίηιν «Οξγάλσζε εθδειψζεσλ-εκεξίδσλ» .

πάξηε 18 / 02 /2019
Ο ζπληάμαο
Υξήζηνο Μεηξάθνο

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
πάξηε
18/ 02 /2019
Η Πξντζηακέλε Γ/λζεο
Πξνγξακκαηηζκνχ & Αλάπηπμεο
Βηξγηλία Κνληνγεσξγάθνπ
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ΣΕΥΝΙΚΕ

CPV: 79951000-5
Απ. Μελέηηρ : 4/2019

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

.
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ:
Σν ςεθηαθφ ζεκηλάξην (Online training) γηα ην Γήκν πάξηεο ζα απνηειεί κηα ςεθηαθή
πιαηθφξκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί εηδηθά γηα ηνλ Γήκν θαη ε νπνία ζα πεξηέρεη κηα ζεηξά
απφ ελφηεηεο κε αληηθείκελν ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηνπ Γήκνπ πάξηεο αιιά θαη εκπεηξηθά
πξντφληα πνπ ζα επηιεγνχλ λα αλαδεηρζνχλ. Σν online training ζα απεπζχλεηαη
απνθιεηζηηθά ζε επαγγεικαηίεο ηνπξηζκνχ (travel agents, tour operator, ηνπξηζηηθά
γξαθεία, δεκνζηνγξάθνπο) ηνπ εμσηεξηθνχ. Η ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ ζεκηλαξίνπ ζα γίλεη κέζσ εμεηδηθεπκέλεο newsletter
θακπάληαο ε νπνία ζα απνηειεί έλα επηπιένλ εξγαιείν πξνψζεζεο ηνπ πξννξηζκνχ πάξηε
ζηα επηιεγκέλα θνηλά. Κάζε ελφηεηα ζα εκπεξηέρεη επεμεξγαζκέλν πιηθφ (θείκελνεηθφλεο, θνπίδ θαη βίληεν θαηά πεξίπησζε) ηα νπνία κε ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ
(multimedia) ζα πξνζθέξνληαη ζηνλ ρξήζηε. ην ηέινο φισλ ησλ ελνηήησλ νη
ζπκκεηέρνληεο ζα ππνβιεζνχλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ηέζη γλψζεο - απφθηεζεο
πηζηνπνίεζεο φπνπ νη επηηπρφληεο (travel agents, tour operator, ηνπξηζηηθά γξαθεία,
δεκνζηνγξάθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ) ζα ιακβάλνπλ ηίηιν εμεηδίθεπζεο (destination
specialist) ηνπ Πξννξηζκνχ πάξηε.
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΠΑΙΣΗΔΙ – ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑ∆ΟΥΟΤ:
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη :
• Σελ Οξγάλσζε / Τινπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ (Online Training)
κέζσ ςεθηαθήο πιαηθφξκαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί εηδηθά γηα ηνλ Γήκν πάξηεο.
• Σελ έξεπλα γηα ην πεξηερφκελν ηνπ on line training κε έκθαζε ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ
ηεο πάξηεο αιιά θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θηινμελίαο.
• Σε δεκηνπξγία πςειήο πνηφηεηαο πεξηερνκέλνπ γηα ην online training ζηελ αγγιηθή
γιψζζα.
• Σελ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ
ζεκηλάξην (Online Training), κέζα απφ 4 newsletter ηα νπνία ζα ηνπο απνζηαινχλ ζην
επαγγεικαηηθφ ηνπο email.
• Σε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ πιηθνχ, θείκελα, θσηνγξαθίεο, βίληεν (multimedia). Οη
θσηνγξαθίεο θαη ηα βίληεν πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ γηα ην ςεθηαθφ ζεκηλάξην ζα
παξαδνζνχλ ζηνλ αλάδνρν, γηα ηελ αλσηέξσ ρξήζε θαη κφλν, απφ ην Γήκν πάξηεο.

• Σελ απνζηνιή 4 ελεκεξσηηθψλ newletter ζηελ αγγιηθή γιψζζα (ζε travel agents,
touroperators, δεκνζηνγξάθνπο ηνπ εμσηεξηθνπ) πνπ ζα αθνξά ην online training ηνπ
Γήκνπ πάξηεο.
• Σε δηελέξγεηα ηέζη γλψζεσλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ online training γηα ηνλ Πξννξηζκφ
πάξηε.
• Σελ παξνρή βεβαίσζεο παξαθνινχζεζεο (πηζηνπνίεζεο) σο Destination Specialist ηνπ
ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ (Online Training) ζηνπο επηηπρφληεο.
• Σελ αμηνιφγεζε ηνπ
απνινγηζκφ ησλ δξάζεσλ.

ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ (Online Training)-

πάξηε 18 / 02 /2019
Ο ζπληάμαο
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/Α
1

Πεπιγπαθή ςπηπεζίαρ
Γηνξγάλσζε Φεθηαθνχ
Δθπαηδεπηηθνχ εκηλαξίνπ
(Online Training)

πάξηε 18 / 02 /2019
Ο ζπληάμαο

Μονάδα
μέηπηζηρ

Ποζόηηηα

θαη' απνθνπή

1

Δαπάνη
6.000,00

χλνιν

6.000,00

ΦΠΑ 24%

1.440,00

ύνολο δαπάνηρ

7.440,00
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΧΕΧΝ

Άπθπο 1 (Ανηικείμενο ηος έπγος)
Η παξνχζα ππεξεζία αθνξά ζηε δηνξγάλσζε Φεθηαθνχ Δθπαηδεπηηθνχ εκηλαξίνπ (Online
Training) κε ζηφρν ηελ θαηλνηφκν πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Γήκνπ
πάξηεο ζε ζεκαληηθά θνηλά ηνπ εμσηεξηθνχ (tour operators, travel agents, Σαμηδησηηθά
γξαθεία θαη Γεκνζηνγξάθνη). Με ην online εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην νη ζπκκεηέρνληεο ζα
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ θαη λα κειεηήζνπλ απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπο ην
πξνζθεξφκελν ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη ηα ηνπξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ πάξηεο
θαη λα ιάβνπλ πηζηνπνίεζε γηα ηε γλψζε ηνπο αλαθνξηθά κε ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ.
Άπθπο 2 (Διάπκεια ςπηπεζίαρ)
Ο ρξφλνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο είλαη δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Άπθπο 3 (Ιζσύοςζερ Διαηάξειρ)
Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: α) Σνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ-147
Α/8-8-16): Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), β) ηνπ Ν.3463/2006 «Νένο Γεκνηηθφο θαη
Κνηλνηηθφο θψδηθαο» θαη γ) ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
Άπθπο 4 (ςμβαηικά ζηοισεία)
πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη :
α. Σν ζπκθσλεηηθφ
β. Σερληθή έθζεζε
γ. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
δ. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο
ε. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ,
Άπθπο 5 (Σπόπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος)
Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε.
Άπθπο 6 (ύμβαζη)
Ο αλάδνρνο ζα ππνγξάςεη ζχκβαζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. Η ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή
ηεο.

Άπθπο 7 (Σεσνικέρ ικανόηηηερ- επαγγελμαηική εμπειπία)
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ απαξαίηεηε
εκπεηξία γηα ηελ έληερλε, άκεζε θαη απξφζθνπηε πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο.
Χο ηεθκήξηα ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ηα
αθφινπζα ζηνηρεία θαη έγγξαθα:
o Γηα ηνλ ππνςήθην αλάδνρν, ζχληνκν εηαηξηθφ πξνθίι πνπ λα θαηαδεηθλχεη ηελ
ηθαλφηεηα πινπνίεζεο ππεξεζηψλ ζπλαθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε εθείλεο
πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ.
o Γηα ηνλ ππνςήθην αλάδνρν, άδεηα ή αλαγγειία αζθήζεσο επαγγέικαηνο γηα
αηνκηθή επηρείξεζε ή ζεσξεκέλν θαηαζηαηηθφ γηα εηαηξεία ή θαηαρψξεζε ζηε
Γ.Ο.Τ, απφ φπνπ ζα πξνθχπηεη ε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
o Γηα ηνλ ππνςήθην αλάδνρν, θαηάινγνο ηνπιάρηζηνλ δχν(2) έξγσλ κε ππεξεζίεο
παξφκνηεο ζε εχξνο θαη θχζε κε ηηο αλσηέξσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη κε
παξάζεζε ησλ εκεξνκεληψλ θαη ησλ επσλπκηψλ ησλ παξαιεπηψλ (ηνπ δεκφζηνπ ή
ηδησηηθνχ ηνκέα) θαη κε ζπλεκκέλα ζρεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα (είηε ζπκβάζεηο
θαη βεβαηψζεηο παξαιαβήο απφ ηνπο αξκφδηνπο δεκφζηνπο θνξείο είηε ηηκνιφγηα θαη
ζπκθσλεηηθά θαηαηηζέκελα ζε αξκφδηεο ΓΟΤ απφ ηδησηηθνχο θνξείο).
Άπθπο 8 (Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ )
Όπσο πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε.
Άπθπο 9: (Παπαλαβή επγαζιών)
Η βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ
Ν.4412/16.
Άπθπο 10: (Σπόπορ Πληπωμήρ)
Ο αλάδνρνο ζα πιεξσζεί ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ Ν.4412/2016 θαη κε ηελ
επηθχιαμε ησλ ππνινίπσλ άξζξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξσκή θαη πεξηιακβάλνληαη ζηε
ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. Η πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο
πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά
Άπθπο 11: (Κπαηήζειρ)
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φιεο ηεο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη, εθηφο ηνπ ΦΠΑ κε ηνλ
νπνίν βαξχλεηαη ν Γήκνο.
Άπθπο 11 (Επίλςζη διαθοπών)
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
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