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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου: “Κατασκευή –
εγκατάσταση-απεγκατάσταση περιπτέρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA” του έργου «τουριστική Προβολή της Π.Κ.Μ.», η οποία 
θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 12 Νοεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη” 
 
                                                             
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
2.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του οποίου η τροποποίηση 
εγκρίθηκε με την αριθμ.81320 & 77909/1-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης  (Φ.Ε.Κ.4302/Β/30-12-2016) 
 
3.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
 
4.Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
  
5.Το Π.Δ.80/2016  Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες  (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016) 

6.Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις” 

7.Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” , όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014) 

8.Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμ.57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄/23.5.2017) 
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

9.Την αριθμ.1266/18-07-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης 
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10.Το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ. Έτους 2017, όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθμ.5/9-1-2017 
(Α.Δ.Α: ΩΝΜΓ7ΛΛ-ΥΙΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.  
 
11.Το αρ.πρωτ.640/24-01-2017 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που αφορά στην παροχή 
σύμφωνης γνώμης επί του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ. Έτους 2017 
 
12.Τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικού έτους 2017 
 
13.Την αριθμ.300031/7364/21-07-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 2672), (ΑΔΑ:6Η2Σ7ΛΛ-Φ40) η  

οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας με α/α 2474 συνολικού ποσού Είκοσι Τεσσάρων Χιλιάδων Οκτακοσίων Ευρώ (24.800,00€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΚΜ οικονομικού έτους 2017 

(Πρόγραμμα Ποσοστού Επενδυτικών Δαπανών ΚΑΠ ευθύνης ΠΚΜ 2017) και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 

02.21.00.725.9899.ια.01-Τουριστκή Προβολή ΠΚΜ  
 
14.Το αριθμ.330257(500)/07-08-2017 έγγραφο της Δ/σης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-

Τμήμα Τουριστικής Προβολής & Προώθησης  

 

15.Τη με αριθμ. 156/16-06-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 

2142/Β΄/22-6-2017) περί μεταβίβασης αρμοδιότητας της απευθείας ανάθεσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο 

στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ.    

 
 
     Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του  

Ν.4412/2016, του έργου: “Κατασκευή –εγκατάσταση-απεγκατάσταση περιπτέρου για τη συμμετοχή της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA” του έργου 

«τουριστική Προβολή της Π.Κ.Μ.», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 12 Νοεμβρίου 

2017 στη Θεσσαλονίκη ” με κριτήριο αξιολόγησης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016.  

    Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι Τεσσάρων Χιλιάδων Οκτακοσίων 

Ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (είκοσι χιλιάδων ευρώ, 20.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.). 

 

Η παρούσα  Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

       
                                       1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

  

   Η  κατασκευή, τοποθέτηση, εγκατάσταση και απεγκατάσταση περιπτέρου (100τ.μ), για τη συμμετοχή της Π.Κ.Μ. στη 

Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA” που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 10-12 Νοεμβρίου 2017, 

σύμφωνα με τον Άξονα Α΄ με τίτλο «Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού» του Προγράμματος Τουριστικής 

Προβολής έτους 2017. 
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Η κατασκευή του περιπτέρου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:  
 
Διαστάσεις περιπτέρου  
12,5m Χ 8m = 100 m2 
 
Δάπεδο 
Υπερυψωμένο δάπεδο ύψους  8εκ. έως 10εκ.,  96τμ. (8,0μμ*12,0μμ). Η επίστρωση δαπέδου είναι με τεχνητό 
χλοοτάπητα υψηλής ποιότητας. 
 Led floor 10 τμ. το οποίο θα τοποθετηθεί στο ήδη υπάρχον δάπεδο των 96τμ. Το led floor θα αναπαράγει εικόνες 
της Ελληνικής υπαίθρου και φύσης οι οποίες θα δοθούν από την Π.Κ.Μ. 
 
Στοιχεία κατασκευών και αποθήκη 
Συστοιχία βουνών 3 τεμ. ‘3d’ από mdf υψηλής ποιότητας με μικρότερο ύψος 0,75εκ και μέγιστο ύψος 3,60μ, 
βαμμένα σε διάφορες αποχρώσεις του πράσινου.  
Στην όψη του ψηλότερου βουνού ‘3d’ διαστάσεων 2,00*3,00*2,50μ., τοποθετείται  θάλαμος – αίθουσα προβολών 
με led wall οθόνες υψηλής ανάλυσης εσωτερικά ενωμένες και χωρίς κενό (εμπρός, δεξιά και αριστερά) που θα 
προβάλλουν ενιαία θεματικά video με περιμετρική διάταξη. Εξωτερικά ο θάλαμος θα είναι καλυμμένος με 
πανοραμικές εικόνες της Π.Κ.Μ. (οι φωτογραφίες θα διατεθούν από την αναθέτουσα αρχή). 
 
Δημιουργία τοιχίου στην είσοδο του περιπτέρου για την υποδοχή νεροκουρτίνας. Στην όψη τοποθετείται TV 50’’.  Η 
αντλία της νεροκουρτίνας, θα πρέπει να αποκρύπτεται και να είναι εύκολη η πρόσβαση του μηχανισμού της σε 
περίπτωση βλάβης. 
Αποθήκη 5τμ. και ύψους 2,5μ.  Η αποθήκη θα είναι πλήρως εξοπλισμένη με: 
Κάδο απορριμμάτων 
Ψυγείο 120-140Lt 
Κρεμάστρα παλτό 
Ραφιέρες για έντυπο υλικό 
 
Εξοπλισμός και έπιπλα 
2 Τραπέζια καθήμενων 1,60*0,75 (κατά προσέγγιση) τύπου ‘πικ-νικ’ από φυσικό ξύλο και βαμμένα με λούστρο 
διάφανο.  
4 πάγκοι καθήμενων 1,60*0,45 (κατά προσέγγιση)  τύπου ‘πικ-νικ’ από φυσικό ξύλο και βαμμένα με λούστρο 
διάφανο. 
Δύο κάσκες VR με τον ανάλογο εξοπλισμό (κινητό τηλέφωνο υψηλής ανάλυσης με γυροσκόπιο, κτλ), οι οποίες θα 
προβάλλουν video 360ο, που θα διατεθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
Δύο (2) περιστρεφόμενα σκαμπώ και τραπεζάκι τοποθέτησης συσκευών. 
Έπιπλο πληροφοριών 1,50*0,55*0,95υ (κατά προσέγγιση) από mdf λακαριστό ματ. Το έπιπλο ‘περιβάλλεται’ από 
μικρή συστοιχία βουνών ‘3d’ με κρυφό φωτισμό Led θερμό. 
Έπιπλο πληροφοριών 1,00*0,60*0,80υ (κατά προσέγγιση) από mdf λακαριστό ματ.  
Στο έπιπλο εντοιχίζεται touch screen 24’’. Το έπιπλο ‘περιβάλλεται’ από μικρή συστοιχία βουνών ‘3d’ με κρυφό 
φωτισμό Led θερμό. 
 
Καλλωπιστικά φυτά 
Γενικά, το περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα ‘προβάλει’ την ομορφιά της Ελληνικής φύσης και 
δη της Μακεδονίας. Θα τοποθετηθούν φυσικά καλλωπιστικά δένδρα σε μεγάλα κασπώ, φυσικοί θάμνοι, βότανα της 
Ελληνικής φύσης σε γλάστρες ή ζαρντινιέρες. 
Ενδεικτικά:  
4 καλλωπιστικά δέντρα σε ύψος 2,50 έως 3,50μ. 
6 θάμνοι  
4-6 γλάστρες με Ελληνικά βότανα 
 
Επιγραφές/Εκτυπώσεις 
Επιγραφή με το λογότυπο της Π.Κ.Μ  αναρτημένη από τις τράσες 4,50*1,30 ύψος, αμφίπλευρης εκτύπωσης. 
Λογότυπο της Π.Κ.Μ στην όψη του επίπλου με την touch screen. 
Λογότυπο της Π.Κ.Μ στην όψη του επίπλου του επίπλου πληροφοριών. 
Λογότυπο της Π.Κ.Μ στην πλάγια όψη του επίπλου πληροφοριών (στην όψη του βουνού). 
Λογότυπο της της Π.Κ.Μ στην όψη του βουνού ‘3d’ με το μέγιστο ύψος. 
Λογότυπο του ΕΟΤ στην όψη του επίπλου του επίπλου πληροφοριών. 
Λογότυπο του ΕΟΤ στην όψη της αποθήκης. 
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Τράσες/Φωτισμός 
Τράσες αναρτημένες από την οροφή του hall. Στις τράσες θα τοποθετηθεί γενικός φωτισμός θερμός.  
 
Οπτικοακουστικά 
Led floor 10τμ. 
1 TV 50’’ 
1 Touch screen 24’’ σε σύνδεση με laptop 
1 Projector 
10 Ρομποτικές κεφαλές 
Ηχητική κάλυψη 

 

. 

          1.1.Αντικείμενο του αναδόχου είναι τα εξής: 
 

1. Να αναλάβει το κόστος τοποθέτησης οπτικοακουστικού εξοπλισμού, προβολικών συστημάτων  και παραγωγών 
υλικού προβολής. 
 
2. Να αναλάβει το κόστος καλωδίωσης, ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και των φωτιστικών σωμάτων που είναι 
απαραίτητα για τον σωστό φωτισμό όλου του περιπτέρου. 
 
3. Να αναλάβει τη μεταφορά του οπτικοακουστικού εξοπλισμού και την επιστροφή του,  τη δοκιμή λειτουργίας 
του, τη φύλαξή του για όλο το διάστημα της προετοιμασίας και της διάρκειας της έκθεσης σε ασφαλές  χώρο εντός 
του εκθεσιακού κέντρου.  
 
4. Όλα τα υλικά θα είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν 
υλικά ή εξοπλισμός τα οποία παρουσιάζουν φθορά από προηγούμενη χρήση, ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα, πριν 
την έναρξη της έκθεσης, στην αντικατάστασή τους. 
 
5. Να παραδώσει το περίπτερο καθ’ όλα έτοιμο την παραμονή της έναρξης της έκθεσης. 
 
6. Να παρέχει τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, με ανθρώπινο δυναμικό  και άμεση 
αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού, για: 
α) την καλή λειτουργία του περιπτέρου και  
β) τη ρύθμιση των προβολικών συστημάτων και τη ροή των προβολών του οπτικοακουστικού  υλικού (η τεχνική 
υποστήριξη θα είναι διαρκής καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης). 
 
7. Οι κατασκευές και τα περίπτερα να είναι ασφαλισμένα προς τρίτους στην περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από 
αστοχία στα υλικά ή τις κατασκευές. 
 
8. Να υπάρχει μέριμνα για άμεση αντικατάσταση και επισκευή όσων υλικών ή διακοσμητικών στοιχείων 
καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της έκθεσης (περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις κλοπής), για την καθαριότητα 
του χώρου κατά την παράδοση και για το μοντάρισμα / ξεμοντάρισμα της κατασκευής. 
 
9. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να έχει ολοκληρώσει το έργο έως τις 12:00μμ της προηγούμενης 
ημέρας πριν την έναρξη της έκθεσης. 
 
10. Μετά το πέρας της έκθεσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε 
ηλεκτρονική μορφή, φωτογραφίες από το περίπτερο σε λειτουργία (κοντινά – μακρινά πλάνα/ γενική άποψη). 
 
11. Η κατασκευή θα υλοποιηθεί βάσει των ειδικών προδιαγραφών που απαιτεί ο εκθεσιακός χώρος της έκθεσης 
(π.χ. βραδυφλεγή υλικά, υδατοδιαλυτά χρώματα κ.λ.π.), και ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη το εγχειρίδιο 
των τεχνικών προδιαγραφών της έκθεσης στις περιπτώσεις που αυτό είναι διαθέσιμο έως την ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών  στην ιστοσελίδα της έκθεσης. 
 
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(τηλ. 2313-325599 και 2313-325463) για τη ρύθμιση των λεπτομερειών και τυχόν αναπροσαρμογές του 
σχεδιασμού του περιπτέρου. 
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                                                              2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η  κατασκευή, τοποθέτηση, εγκατάσταση και απεγκατάσταση περιπτέρου (100τ.μ) αφορά τη συμμετοχή της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA” του έργου «τουριστική Προβολή 

της Π.Κ.Μ.», θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 12 Νοεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη.   

 

                                             3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι Τεσσάρων Χιλιάδων Οκτακοσίων Ευρώ 

(24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (είκοσι χιλιάδων ευρώ, 20.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.), η οποία 

βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΚΜ οικονομικού έτους 2017 (Πρόγραμμα Ποσοστού Επενδυτικών Δαπανών ΚΑΠ 

ευθύνης  ΠΚΜ 2017) και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.21.00.725.9899.ια.01-Τουριστκή Προβολή ΠΚΜ. 

Η πληρωμή της αμοιβής θα  καταβληθεί με τη λήξη της σύμβασης μετά την ολοκλήρωση και παράδοση των 

ανατεθειμένων υπηρεσιών και τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής, κατόπιν προσκόμισης των 

απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, αφού 

πραγματοποιηθούν  οι νόμιμες  κρατήσεις. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Ο Ανάδοχος 

επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η 

οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται 

δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, 

αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 

δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά 

τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.          

      

          4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  

Ο φάκελος κάθε Προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος και απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη 

διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και την ένδειξη Προσφορά σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου: “Κατασκευή –εγκατάσταση-απεγκατάσταση 

περιπτέρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 

“PHILOXENIA” του έργου «τουριστική Προβολή της Π.Κ.Μ.», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 10  

έως τις 12 Νοεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη”, και να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας 

Πρόσκλησης, περιλαμβάνει τους ακόλουθους ανεξάρτητους (2) δύο υποφακέλους με τους κατωτέρω τίτλους:  
  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ) 

  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ) 

Α.Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»   
Στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου ο οποίος περιέχει ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ τα εξής:  
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α) Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο 

προσωπικό ώστε να  αποδείξει ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει 

επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. 

β) Πιστοποιητικό ότι είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου. 

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 

τους  δεν έχουν καταδικαστεί  με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά ορίζονται στις 

διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή 

εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  

δ) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση.  

ε)  Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

στ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου:  

Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η 

νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις 

τυχόν τροποποιήσεις τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με 

την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή 

κοινοπραξία.  
 
(Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να προσκομίζεται για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για 

τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)] 

Συγκεκριμένα απαιτούνται τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα: 

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες: 

 Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει η σύσταση 
καθώς και η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού   

 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να προκύπτουν τα 
πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, μαζί µε τα 
αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης  ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ  

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης: 

 Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού  

 Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού 

 ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ): 

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν τροποποίησης   

ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
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Για τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες: 

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν τροποποίησης  

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: 

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι: 

α)Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων 

ή των ακριβών αντιγράφων τους και 

β)Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα, υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Σημειώνεται ότι για τα δικαιολογητικά (γ) και (δ) εάν η κατάθεση εντός της οριζόμενης με την 

παρούσα πρόσκληση καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών δεν είναι δυνατή, 

μπορεί να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν 

τελεί υπό τις εν λόγω καταστάσεις  και στη συνέχεια θα πρέπει να  προσκομισθούν τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά. 

 

Η Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή ή τα 

ΚΕΠ υποβάλλεται:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε, O.E. και Ε.Ε.), 

από τους διαχειριστές,  

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 Β.Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος  

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ  

για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και µε 

ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.   

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά 

καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην 

προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον  προδιαγεγραμμένο χρόνο 

και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα µε την προσφορά του και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 180 ημερολογιακές ημέρες από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος 

για ίσο διάστημα. Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών δύνανται να ζητηθούν εγγράφως οι 

όποιες πρόσθετες διευκρινήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Ν.4412/2016 προκειμένου να 

κριθεί το αποδεκτό ή μη της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς.         
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5.ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (άρθρο 86 του Ν.4412/2016) 
 
                                                                            
                                           
                                                   6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

  Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, 

ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), μέχρι τις 10-10-2017, ημέρα  

Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  26ης Οκτωβρίου 64, 

Τ.Κ.: 54627, Θεσ/νίκη. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία, 

μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, οπότε και θα πραγματοποιηθεί 

αποσφράγιση προσφορών δημόσια με την συνδρομή των αρμόδιων υπαλλήλων της Δ/νσης Τουρισμού της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Tμήμα Τουριστικής Προβολής & Προώθησης, όπου μπορούν να παρίστανται οι 

προσφέροντες οι ίδιοι ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. 

  Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και 

σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο παρόν.  

 Για περαιτέρω πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα :  

Για το προς ανάθεση έργο: στα τηλ. 2313 325599, 2313 325463, Δ/νση Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας-Tμήμα Τουριστικής Προβολής & Προώθησης 

 Για λοιπά θέματα: στο τηλ. 2313 319136 Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.                                                            
 
 
           

                                                                     Με Εντολή Π.Κ.Μ. 
                                                                                                    Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

                                     
 
 

                                                                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                                              
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