
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη συμμετοχή της ΠΕ Πιερίας στην έκδοση
πρακτικών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Βλάχων 2020»» (CPV: 79800000-5)

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010)
2. Τη με αριθ: 81320+77909/01-12-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Μακεδονίας-Θράκης:  «Έγκριση  τροποποίησης  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 4302/Β΄/30-12-2016)

3. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση
της  Δημοκρατίας  –Ενίσχυση  της  Συμμετοχής-Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής
λειτουργίας  των  ΟΤΑ   (Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»-Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη
και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητες Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/Α/19-07-
2018)

4. Τη με αριθμ.ΓΠΚΜ/οικ.2482/03-09-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας: «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής
Μακεδονίας» (ΦΕΚ 708/τ. ΥΟΔΔ/09-09-2019)

5. Την  αριθμ.  οικ.570607(7712)/12-09-2019  απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας:
«Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή
εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» (ΦΕΚ3475/Β/16-09-2019)

6. Την  αριθμ.  οικ.  602161(8148)/25-09-2019  απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας:
«Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή
εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» ΦΕΚ 3745/Β/10-10-2019)

7. Τη  με  αριθμ.  οικ.759268(4394)/03-12-2019  απόφαση  Αντιπεριφερειάρχη  ΠΕ  Πιερίας:  «Παροχή
εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 4781/Β΄/24-12-2019)

8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 ΤΟΥ ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
(ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 2 του Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και
Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α΄/06-05-2005)

10. Το Ν.3557/2007 «Τροποποίηση του ΠΔ/τος 237/1986, με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976
(ΦΕΚ  331/Α/11-12-1976)  «Περί  υποχρεωτικής  ασφαλίσεως  της  εξ  ατυχημάτων  αυτοκινήτων
αστικής ευθύνης» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 110/Α΄/14-05-2007)

11. Το  Ν.  3746/2009  «Ταμείο  Εγγύησης  Καταθέσεων  και  Επενδύσεων  (ΤΕΚΕ),  ενσωμάτωση  των
Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχχετικά με τις
αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις»(ΦΕΚ 27/Α/16-02-2009)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ταχ. Δν/ση      : 28ης Οκτωβρίου 40
Ταχ. Κωδ        : 60132 Κατερίνη
Πληροφορίες  :Μαρίνα Κώστα 
Τηλ.                 :2351351294 
Αριθ. τηλ/που :2351351202 
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου : 
m.kosta@pieria.pkm.gov.gr

 

                   
            Κατερίνη, 10-Νοεμβρίου-2020 
            Αριθ. Πρωτ. : οικ.628609(4184)
 
                         

          Προς: Οικονομικούς Φορείς
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12. Το Ν.3861/2010 “Πρόγραμμα Διαύγεια” (ΦΕΚ 112/Α/13-7-10)
13. Το Ν.4013/11 «Περί σύστασης Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». (ΦΕΚ204/τΑ/15-9-11)
14. To N. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη

διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50 ΦΕΚ»
15. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση

της  Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)-δημόσιο  λογιστικό  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το
Ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/Α΄)

16. Το  Ν.4250/2014/26-3-2014,  περί  «Απλούστευσης  Διαδικασιών  Προμηθειών  Δημοσίου»  (ΦΕΚ
74/Α΄/26-03-2014)

17. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄)
18. Το  Ν.4412/2016 «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών»  (ΦΕΚ 147/Α/8-8-

2016).
19. Την αριθμ. 57654/22-05-2017 Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017) 

20. Τη με αριθ. 156/2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας: «Μεταβίβαση
αρμοδιότητας απευθείας ανάθεσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 2142/Β΄/22-06-2017)

21. Τη  με  αριθ.  22/2020  απόφαση  της  με  αριθ  4/06-04-2020  συνεδρίασης  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου  ΠΚΜ  :  «Έγκριση  κατάρτισης  αναπτυξιακού  προγράμματος  επενδυτικών  δαπανών
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020» (ΑΔΑ: 944Ι7ΛΛ-ΣΔΩ)

22. Τη  με  αριθ.  50/2020  απόφαση  της  με  αριθ.  10/29-07-2020  συνεδρίασης  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου  ΠΚΜ  «Έγκριση  1ης τροποποίησης  Αναπτυξιακού  Προγράμματος  Επενδυτικών
Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2020» (ΑΔΑ: 64Α07ΛΛ-Ο1Ν)

23. Το με αριθ. πρωτ: 155716(647)/09-03-2020 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πιερίας,
με το οποίο διαβιβάστηκε το από 09-03-2020 αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών
Συλλόγων Βλάχων.

24. Τη  με  αριθ.  πρωτ:  203795(1698)/24-04-2020  εισήγηση-πρωτογενές  αίτημά  μας:  «Διαβίβαση
παραστατικών» (ΑΔΑΜ: 20REQ006612232)

25. Το με αριθ. πρωτ: οικ.425858(2991)/10-08-2020 έγγραφό μας: «Υπενθύμιση εγγράφου»
26. Το με αριθ. πρωτ: οικ.563698(3821)/12-10-2020 έγγραφό μας: «Υπενθύμιση εγγράφου»
27. Το  με  αριθ.  πρωτ:  621415(3027)/06-11-2020  έγγραφο  του  Γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε.

Πιερίας: «Διαβίβαση εγγράφου», με το οποίο διαβιβάστηκε έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, με συμπληρωματικά στοιχεία.

28. Το  με  αριθ.  πρωτ:  621695(4147)/06-11-2020  έγγραφό  μας:  «Υποβολή  συμπληρωματικών
στοιχείων»

29. Την  αριθ.  πρωτ:  οικ.623614(2911)/06-11-2020  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  ποσού
2.500,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(α/α απόφασης 1911 και α/α 3311 στο Βιβλίο Εγκρίσεων
και  Εντολών Πληρωμής της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας)  (ΑΔΑ:
9ΠΒΔ7ΛΛ-ΗΞΝ) (ΑΔΑΜ: 20REQ007606713)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι  προτίθεται  να  προβεί  σε  διαδικασία  απευθείας  ανάθεσης,  μετά  από  συλλογή  και  αξιολόγηση
οικονομικών προσφορών και  με  κριτήριο  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την κάλυψη εξόδων έκδοσης του βιβλίου των Πρακτικών
του 19ου Συμποσίου Λιβαδίου Ολύμπου.

Η ανωτέρω δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  Προϋπολογισμό  της  ΠΕ  Πιερίας,  οικονομικού  έτους  2020  και
ειδικότερα το Φορέα 04.721 του ΚΑΕ 9899.01.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 2.500,00€ με ΦΠΑ

Κριτήριο  ανάθεσης  αποτελεί  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  βάσει
τιμής, στο σύνολο, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσας «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα πρόσκληση αφορά :
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 Έκδοση βιβλίου πρακτικών 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ-
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Έκδοση βιβλίου   
πρακτικών

700
Οι τεχνικές προδιαγραφές  των πρακτικών είναι
οι εξής:

o Σελίδες:  200  (120  σελίδες  έγχρωμες
φωτογραφίες,  80  ασπρόμαυρες  πρακτικά
συνεδρίου,  δηλαδή 120 σελίδες  τετράχρωμη
εκτύπωση και 80 σελίδες μονόχρωμη)

Σχεδιασμός βιβλίου-εξώφυλλο
 Διαστάσεις:  29*21  cm

(ανάπτυγμα 29*42 cm)
 Χαρτί  εξωφύλλου:  velvet

τριπλής επίχρυσης 350 gr
 Χαρτί σώματος : velvet τριπλής

επίχρυσης 170 gr
 Εκτύπωση  εξωφύλλου:

τετράχρωμη
 Εκτύπωση σώματος: έγχρωμη
 Βιβλιοδεσία:  μαλακό

εξώφυλλο, ραφτοκολλητό
 Ειδικές  εργασίες:

πλαστικοποίηση εξωφύλλου

2.ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α) Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά),
β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ) Συνεταιρισμοί,
δ) Κοινοπραξίες,
 που  δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  στο  αντικείμενο  της  παρούσας,  έχουν  συσταθεί  και
λειτουργούν   νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόμενα
στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4412/2016.
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη νομική  μορφή
για  την  υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. H αναθέτουσα αρχή διατηρεί το
δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής,
εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Τα µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι
της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση των υπηρεσιών
της παρούσας.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους σε φάκελο, ο
οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος και να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι  μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς

τους:

α) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη απόφαση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί  για κάποιο από τα παραπτώματα (όπως, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
δωροδοκία,  απάτη,  τρομοκρατικά  εγκλήματα,  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες
δραστηριότητες,  παιδική  εργασία),  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  73  παράγραφος  1  του
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Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Σε περίπτωση που υπάρχει εις βάρος υποψηφίου οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους παραπάνω λόγους, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αποκλείσει
τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή του στην παρούσα διαδικασία.
«Η  υποχρέωση  αποκλεισμού  οικονομικού  φορέα  εφαρμόζεται  επίσης  όταν  το  πρόσωπο  εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη καταδικαστική  απόφαση είναι  μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  έχει  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.»

β)  Ότι  δεν  τελούν  σε  πτώχευση  και  ότι  δεν  τελούν  σε  διαδικασία  κήρυξης  πτώχευσης  ή
πτωχευτικού συμβιβασμού.( Άρθρο 73 παράγραφος 4 περ. β) του ανωτέρω νόμου.

γ) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι μέχρι τη
λήξη της προθεσμίας κατάθεσης της προσφοράς.( Άρθρο 75 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόμου).

δ)  Είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής
ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.( Άρθρο 73
παράγραφος 2 του ανωτέρω νόμου) 

ε) Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα

στ)  Θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και  έγγραφα, όταν τους ζητηθούν,  προκει-
μένου να αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων στις περιπτώσεις β, γ και δ της ως άνω υπο-
βληθείσας υπεύθυνης δήλωσης 

Υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικο  -
νομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφο  -
ράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα
για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, η παραπάνω υπεύθυνη
δήλωση  θα  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης
εκπροσώπησης  της  εταιρίας,  όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,
συγκρότηση  Δ.Σ.  σε  σώμα,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή  του  υποψηφίου  οικονομικού
φορέα.

Β)   Ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, με την ένδειξη   «Οικονομική προσφορά»   

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Υπόδειγμα
οικονομικής προσφοράς της παρούσας και υπογράφεται από τον προσφέροντα.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία υποχρεούνται  να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της
παροχής υπηρεσίας του  παραρτήματος της  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και δεν υπάρχει η
δυνατότητα, για υποβολή προσφοράς μέρους αυτής.

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής. 

Η προσφερόμενη συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Σε  περίπτωση  ισότιμων  προσφορών  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων.

Προσφορά  που  θα  υπερβαίνει  την  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  της  εν  λόγω  ανάθεσης,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής

Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη
ρητά  καθοριζόμενη  από  την  παρούσα,  επιβαρύνουν  τον  ανάδοχο  και  θα  πρέπει  να
συνυπολογισθεί στην προσφορά του.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας, που θα αναλάβει να παράσχει την ως άνω υπηρεσία,
υποχρεούται να τις εκπληρώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και με τους όρους και
τις συμφωνίες της συναφθείσας σύμβασης.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που θα
έχει θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ, του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄)

5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά,
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.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  καταθέσουν  την  προσφορά  τους  μέχρι  την  Παρασκευή  20-
Νοεμβρίου-2020 και ώρα 09:00π.μ 
Οι σφραγισμένοι  φάκελοι,  που θα περιέχουν όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται  στο άρθρο 3.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, υποβάλλονται  ταχυδρομικά προς την Διεύθυνση
Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  ΠΕ  Πιερίας,  28ης Οκτωβρίου  40  -  ΤΚ  60132
ΚΑΤΕΡΙΝΗ.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη ανωτέρω ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και
δεν παραλαμβάνονται.

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  ΠΕ Πιερίας,  την   Παρασκευή  20-Νοεμβρίου-2020 και  ώρα
10:00π.μ

Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

Προς:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40 
Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για  τη  διαδικασία  απευθείας  ανάθεσης για  την  έκδοση των  Πρακτικών  του  19ου Πανελλήνιου
Συμποσίου Βλάχων
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα:
2351351294-2351351284
Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στη Διαύγεια και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας
Αρχής  http://pieria.pkm.gov.gr. 

                                                                                                                     Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
                                                                                                               Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

                                                                                                              ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

http://pieria.pkm.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι

Ο/Η…………………………………………….καταθέτει  την  οικονομική  προσφορά  του/της
αποδεχόμενος/η πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με αριθ. πρωτ.
………….…………..και  με  ΑΔΑ:  ……………….  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για  την
έκδοση των Πρακτικών του 19ου Πανελλήνιου Συμποσίου Βλάχων

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ-

ΝΗ ΤΙΜΗ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

(ΜΕ ΦΠΑ)
Έκδοση βιβλίου   πρακτικών 700

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 ΝΑΙ/ΟΧΙ

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές
των πρακτικών είναι οι εξής:

o Σελίδες: 200 (120 σελίδες
έγχρωμες  φωτογραφίες,
80  ασπρόμαυρες
πρακτικά  συνεδρίου,
δηλαδή  120  σελίδες
τετράχρωμη  εκτύπωση
και  80  σελίδες
μονόχρωμη)

Σχεδιασμός βιβλίου-εξώφυλλο
 Διαστάσει

ς: 29*21 cm (ανάπτυγμα
29*42 cm)

 Χαρτί
εξωφύλλου:  velvet
τριπλής  επίχρυσης  350
gr

 Χαρτί
σώματος  :  velvet
τριπλής  επίχρυσης  170
gr

 Εκτύπωση
εξωφύλλου: τετράχρωμη

 Εκτύπωση
σώματος: έγχρωμη

 Βιβλιοδεσί
α:  μαλακό  εξώφυλλο,
ραφτοκολλητό

 Ειδικές
εργασίες:
πλαστικοποίηση
εξωφύλλου

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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