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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Έντυπου 

υλικού  των θεσμοθετημένων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2018» 

 
 
                                                             
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.2465/05-12-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης 
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10.Την αριθμ.499812/11552/15-12-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 3567), (ΑΔΑ:Ω0867ΛΛ-Κ1Ε) η  

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

Κεντρικής Μακεδονίας με α/α 3409 συνολικού ποσού Έντεκα Χιλιάδων Εκατόν Εξήντα Ευρώ (11.160,00€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% -ΚΑΕ 02.21.01.721.0845.α.01  

11.Το αριθμ.498433(775)/24-11-2017 έγγραφο του  Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

12.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, της προμήθειας «Έντυπου υλικού των θεσμοθετημένων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας για το έτος 2018» 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 Έντεκα Χιλιάδων Εκατόν Εξήντα Ευρώ 

(11.160,00€)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (εννέα χιλιάδες ευρώ, 9.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.). 

 

Η παρούσα  Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

       
                                       1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

  

Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου-Δημοσίων-Διεθνών Σχέσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι επιφορτισμένο με 

την οργάνωση και διαχείριση θεσμοθετημένων εορτών και επετείων, εθνικής και τοπικής σημασίας στη Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών. Για την πραγματοποίηση τους, απαιτείται η 

προμήθεια υλικών ή παροχή υπηρεσιών ανάλογα με το είδος και το εύρος της κάθε εκδήλωσης.  

Για το έτος 2018, απαιτείται η προμήθεια έντυπου υλικού (προσκλήσεις μίας ή δύο όψεων, επίσημες επιστολές και 

φακέλους κ.α.), για την υλοποίηση των κάτωθι θεσμοθετημένων εκδηλώσεων : 

 
1) 1η του Νέου Έτους 
2) 27η Ιανουαρίου, ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραιών μαρτύρων και ηρώων του ολοκαυτώματος 
3) Εορτασμός Εθνικής Επετείου της 25ης  Μαρτίου 1821 (παρέλαση) 
4) 19η Απριλίου, ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης   
5) 24η Απριλίου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων  
6) 9η Μαΐου, ημέρας λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (Ζειτελινκ)  Συμμαχικά 

 Νεκροταφεία.  
7) 21ης Ιουνίου, επέτειος της ιστορικής μάχης του Λαχανά και της απελευθέρωσής του το έτος 1913, ως δημόσια 

εορτή τοπικής σημασίας για τον Δήμο Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης 
8) 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου  
9) 14η Σεπτεμβρίου, ημέρα μνήμης της γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας  
10)  30η Σεπτεμβρίου, ημέρα  Εθνικών Ευεργετών 
11)  13η Οκτωβρίου, ημέρα Μακεδονικού Αγώνα 
12)  24η Οκτωβρίου, ημέρα Ηνωμένων Εθνών 
13)  26η Οκτωβρίου, Επίσημη Δοξολογία   
14)  27η Οκτωβρίου, μαθητική παρέλαση 
15)  27ης Οκτωβρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για τον Δήμο  Λαγκαδά. 
16)  28η Οκτωβρίου, Επέτειος του ΟΧΙ (παρέλαση) 
17)  30η Οκτωβρίου, Επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής 
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18)  11η Νοεμβρίου, υπογραφή ανακωχής και λήξης του  Πρώτου Παγκοσμίου  Πολέμου-(Ζέϊτελικ) Συμμαχικά     

Νεκροταφεία  
19)  21η Νοεμβρίου, ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων 
20)  Τέλος Νοεμβρίου, εορτασμός Εθνικής Αντίστασης 

 
 

  Το έντυπο υλικό θα έχει  τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 
  1) Φάκελος επίσημης πρόσκλησης. Οι φάκελοι επίσημων προσκλήσεων έχουν  διάσταση, μήκος 22 εκατοστά και 

ύψος έντεκα εκατοστά (22Χ11), χαρτί ακουαρέλα AVORIO, 120gr/m2, χρώμα κρεμ, με αδιαφάνεια ώστε να μην 

επιτρέπεται να διαβάζονται  χαρακτήρες  του περιεχομένου του φακέλου, στην εμπρόσθια πλευρά του, επάνω αριστερά  

εκτυπωμένο το εθνόσημο (το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας) και κάτω από αυτό το λογότυπο της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας με κεφαλαία γράμματα και στην οπίσθια πλευρά του δεν φέρει αυτοκόλλητη ταινία. 

  2) Επίσημη επιστολή. Διάσταση  μήκος 29,5 εκατοστά και ύψος 21 εκατοστά (29,5X21), σε χαρτί ακουαρέλα AVORIO, 

300gr/m2, φέρει στην επάνω πλευρά (κεφαλίδα) με στοίχιση στο κέντρο το εθνόσημο και κάτω από αυτό, με κεφαλαία 

γράμματα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», και στο υποσέλιδο στοιχεία της 

ταχυδρομική διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

  3) Πρόσκληση εκδήλωσης. Διάσταση μήκος 29 εκατοστά και ύψος 20 εκατοστά (29Χ20), σε χαρτί ακουαρέλα 

AVORIO, 300gr/m2, εκτύπωση τετραχρωμία, Α και Β όψη, με ειδικές εργασίες αρίθμησης, πίκμασι και δίπλωμα, με 

σχεδιασμό και θεματολογία σχεδίων-εικόνων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε εκδήλωσης. 

4) Πρόσκληση εκδήλωσης. Διάσταση μήκος 21 εκατοστά και ύψος 14 εκατοστά, χαρτί ακουαρέλα AVORIO, 

300gr/m2,εκτύπωση τετραχρωμία, με αρίθμηση, σχεδιασμό και θεματολογία σχεδίων-εικόνων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της εκδήλωσης. 

 

 Για τις εκδηλώσεις των Εθνικών επετείων και παρελάσεων της 26ης-28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου 

απαιτούνται επιπλέον τα κάτωθι υλικά : 

     α) Πρόγραμμα παρέλασης. Διάσταση μήκος 35 εκατοστά και ύψος 25 εκατοστά (35Χ25), χαρτί ακουαρέλα 

AVORIO, 300gr/m2, εκτύπωση τετραχρωμία, Α και Β όψη, με ειδικές εργασίες πίκμασι και δίπλωμα, με σχεδιασμό και 

θεματολογία σχεδίων-εικόνων του ανωτέρω προγράμματος. 

    β) Πρόγραμμα εορτασμού Εθνικής επετείου. Διάσταση μήκος 31 εκατοστά και ύψος 22,5 εκατοστά, χαρτί 

ακουαρέλα AVORIO, 300gr/m2, εκτύπωση τετραχρωμία, Α και Β όψη, με ειδικές εργασίες αρίθμησης, πίκμασι και δίπλωμα, 

με σχεδιασμό και θεματολογία σχεδίων-εικόνων του ανωτέρω προγράμματος. 

   γ) Πρόσκληση Δοξολογίας. Διάσταση μήκος 21 εκατοστά και ύψος 14 εκατοστά, χαρτί ακουαρέλα AVORIO, 

300gr/m2,εκτύπωση τετραχρωμία, με αρίθμηση, σχεδιασμό και θεματολογία σχεδίων-εικόνων της πρόσκλησης. 

   δ) Προσκλήσεις θέσεων επισήμων-παρέλαση. Διάσταση μήκος 17 εκατοστά και ύψος 12 εκατοστά,  χαρτί 

οπαλίνα, 250gr/m2, Α και Β όψη, εκτύπωση τετραχρωμία, σε έξι (6) τουλάχιστον διαφορετικά χρώματα, σχεδιασμό της 

ανωτέρω πρόσκλησης. 

 

 

Σημειώνεται ότι,  κατά την διάρκεια του έτους 2018 μπορεί να προκύψει νέα θεσμοθετημένη εκδήλωση σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις (π.χ. όπως συνέβη για την 30η Οκτωβρίου, «Επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα 

γερμανικά στρατεύματα κατοχής», Π.Δ. 50/2016, ΦΕΚ 81/Α/09-05-2016) καθώς και μπορεί να προκύψει η αναβολή ή 

ματαίωση κάποιας από τις υφιστάμενες εκδηλώσεις  κατόπιν εντολής του Υπουργείου  Εσωτερικών.  
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Η προς ανάθεση προμήθεια αφορά τις ανάγκες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε ότι αφορά τις 

εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το έτος 2018 και περιλαμβάνει την κάτωθι εκτιμώμενη ποσότητα 

υλικών :  

       

 δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (18.550) προσκλήσεων εκδηλώσεων - θέσεων επισήμων - 

δοξολογίας 

 τριακοσίων τριάντα (330) φακέλους επίσημων προσκλήσεων,  

 τριακοσίων τριάντα (330) επίσημων επιστολών,  

 χίλια (1.000) προγράμματα παρέλασης,  

 δύο χιλιάδων (2.000) προγραμμάτων εορτασμού των Επετείων. 

 

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται, από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, τμηματικά κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο, 
έγκαιρα κατά την ημερομηνία και ώρα η οποία θα καθοριστεί από το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: 

 
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΡΟΝΟΣ 
Προσκλήσεις εκδηλώσεων - 
θέσεων επισήμων και δοξολογίας   

18.550 Εντός τριών (3) ημερών από την 
τελική γραπτή εντολή του 
Aυτοτελούς  Γραφείου  με 
ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο-email ή 
τηλεομοιοτυπία-FAX). 
 

Φακέλους επίσημων 
προσκλήσεων  

330 Εντός τριών (3) ημερών από την 
τελική γραπτή εντολή του 
Aυτοτελούς  Γραφείου  με 
ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο-email ή 
τηλεομοιοτυπία-FAX). 
 

Επίσημες επιστολές  330 Εντός τριών (3) ημερών από την 
τελική γραπτή εντολή του 
Aυτοτελούς  Γραφείου  με 
ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο-email ή 
τηλεομοιοτυπία-FAX). 
 

Προγράμματα παρέλασης  1.000 Εντός τριών (3) ημερών από την 
τελική γραπτή εντολή του 
Aυτοτελούς  Γραφείου  με 
ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο-email ή 
τηλεομοιοτυπία-FAX). 
 

Προγράμματα εορτασμού 
Επετείων  

2.000 Εντός τριών (3) ημερών από την 
τελική γραπτή εντολή του 
Aυτοτελούς  Γραφείου  με 
ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο-email ή 
τηλεομοιοτυπία-FAX). 
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Σημειώνεται ότι λόγω των ανελαστικών προθεσμιών καθώς πρόκειται για προγραμματισμένες εκδηλώσεις, σε 

περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης ,μη έγκαιρης και προσήκουσας παράδοσης, η Επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής δεν θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση της σύμβασης και θα υπάρχει το δικαίωμα 

για λύση της σύμβασης –καταγγελία.  

 
 

                                                              2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Η σύναψη της σύμβασης  αφορά όλες τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το έτος 2018, ήτοι 01-01-

2018 έως 31-12-2018. 

 

                                             3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Έντεκα Χιλιάδων Εκατόν Εξήντα Ευρώ 

(11.160,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Εννέα Χιλιάδων Ευρώ, 9.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.)-ΚΑΕ 

02.21.00.721.0845.α.01. 

Η πληρωμή της αμοιβής θα καθορίζεται σύμφωνα με τον αριθμό των υλικών που χρησιμοποιηθήκαν σε κάθε 

εκδήλωση που υλοποιήθηκε και θα καταβληθεί σε δύο (2) δόσεις στο τέλος του κάθε εξαμήνου κατόπιν 

προσκόμισης των υπογεγραμμένων σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και των απαραίτητων 

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

πραγματοποιηθούν  οι νόμιμες  κρατήσεις,   

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 της προμήθειας «Έντυπου υλικού  των θεσμοθετημένων 

εκδηλώσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2018» 

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) 
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Α.Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»   
Στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου ο οποίος περιέχει ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ τα εξής:  
 
α) Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς την Π.Κ.Μ., στην οποία πρέπει να 

αναφέρονται  τα εξής:  

i) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία για 365 ημέρες  από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας 

του διαγωνισμού, ii) ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

β) 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. Οι παραπάνω πληροφορίες παρατίθενται ενδεικτικά από τον 

υποψήφιο. 

γ) Πιστοποιητικό ότι είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου. 

δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι 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.  

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

στ)  Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

ζ) 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.)] 
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Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.): 

Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της 
εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 

    Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

    Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού 
στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ) και τις Ομόρρυθμες  (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες 
Εταιρίες (Ε.Ε.): 

Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού 
στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: 

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική     
εκτύπωση από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 

 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου 

 
Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι: 

 Δημόσια έγγραφα 
 Γίνονται αποδεκτά: 
-πρωτότυπα έγγραφα ή  
-επικυρωμένα αντίγραφα ή 
-ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων 
 
Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
 

 Ιδιωτικά έγγραφα 

 Γίνονται αποδεκτά: 
-πρωτότυπα 

-επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο 

-ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή  

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 
της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
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Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα: 

Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5/10/1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Επισημάνεται ότι στα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, ήτοι τα πρωτότυπα 
δικαιολογητικά που θα κατατεθούν θα πρέπει έχουν την σφραγίδα Apostile και να είναι επισήμως 
μεταφρασμένα ή τα αλλοδαπά έγγραφα που έχουν σφραγίδα Apostile επιτρέπεται να κατατεθούν και 
σε επικυρωμένη φωτοτυπία από Δικηγόρο και επισήμως μεταφρασμένα. 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το  έγγραφο.. 

 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
 
-Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης 
και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 
 

Σημειώνεται ότι για τα δικαιολογητικά (δ) και (ε) 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 και είναι ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ   

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το εν λόγο έργο ανέρχεται στο ποσό των Έντεκα Χιλιάδων Εκατόν Εξήντα Ευρώ 
(11.160,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Εννέα Χιλιάδων Ευρώ, 9.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.). 
Στην οικονομική προσφορά οι προσφερόμενες τιμές θα αφορούν στο σύνολο του έργου και συγκεκριμένα : 
 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δώσει μια τιμή ανά τεμάχιο για κάθε είδος.  Η τιμή θα δίνεται χωρίς 

Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή ανά τεμάχιο δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση την 

προϋπολογισθείσα τιμή ανά τεμάχιο και συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα 

δαπάνη κάθε είδους και την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου- όπως αυτές 

αποτυπώνονται στον Πίνακα 1-Υπόδειγμα.  Η προσφερόμενη τιμή ανά τεμάχιο θα διατυπώνεται μέχρι 

δύο δεκαδικά ψηφία και η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου θα διατυπώνεται ολογράφως 

και αριθμητικώς  σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και με Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο  
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των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την  πλήρη εκτέλεση του Έργου. Εκ των 

υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή καμία αύξηση του τιμήματος λόγω δαπανών που δεν είχαν προβλεφθεί. 

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 365 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.      

Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων παρατίθεται  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς προς υποχρεωτική 
συμπλήρωση. 

                             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 04-01-2018, ημέρα  

Πέμπτη 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. Η αποσφράγιση των προσφορών θα 

πραγματοποιηθεί δημόσια στις 05-01-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με την συνδρομή εφόσον 

χρειαστεί  υπαλλήλων του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων-Διεθνών Σχέσεων (Π.Κ.Μ).  

   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 319-697, Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων-Διεθνών 

Σχέσεων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (κ. Δ.Αποστόλου). 

 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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                                                      ΠΙΝΑΚΑΣ 1-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
 

                                                                     ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ: 

 
1) Προσκλήσεις εκδηλώσεων - θέσεων επισήμων - δοξολογίας 
     18.550 τεμάχια * 0,38€ τιμή τεμαχίου= 7.049€ (άνευ Φ.Π.Α.)  
 
2) Φάκελοι επίσημων προσκλήσεων 
    330 τεμάχια * 0,35€ τιμή τεμαχίου = 115,5€ (άνευ Φ.Π.Α.) 
 
3) Επίσημων επιστολές 
     330 τεμάχια * 0,35€ τιμή τεμαχίου = 115,5€ (άνευ Φ.Π.Α.) 
 
4) Προγράμματα παρέλασης 
     1.000 τεμάχια * 0,56€ τιμή τεμαχίου = 560€ (άνευ Φ.Π.Α.) 
 
5) Προγράμματα εορτασμού των Επετείων 
    2.000 τεμάχια * 0,58€ τιμή τεμαχίου = 1.160€ (άνευ Φ.Π.Α.) 
 

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη  άνευ Φ.Π.Α.:   9.000,00 €  

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη  με  Φ.Π.Α. 24%:   11.160,00 €  

 
 
 
 
 
Η Τελική προσφερόμενη τιμή δεν πρέπει να ξεπερνά την Προϋπολογισθείσα δαπάνη ήτοι: 11.160,00 
ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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                               ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΕ € 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 

Προσκλήσεις εκδηλώσεων - 
θέσεων επισήμων και 
δοξολογίας   18.550     

2 
Φακέλους επίσημων 
προσκλήσεων  330     

3 Επίσημες επιστολές   330     

4 Προγράμματα παρέλασης  1.000     

5 

Προγράμματα εορτασμού 
Επετείων  

 2.000     
 ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

 
22.210 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ )  :  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):  

ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΠΑ 24% : 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ME ΦΠΑ ( ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)  :  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ME ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):  

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 
ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: .................................... 

  Τόπος, ημερομηνία:   …………………………………………..  
Ο Προσφέρων 
 
(Υπογραφή – Σφραγίδα ) 
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