
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟ-
ΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ

Ι.Μ, ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)
2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010)
3. Η  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)

4. Την αρίθμ. οικ.461114(9980)/18-11-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση
συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων  και  παροχή εξουσιοδότησης  υπογραφής εγγράφων,  αποφάσεων και  άλλων
πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ
3129/Β/2014)

5. Την  αριθμ.  οικ.30140(386)/27-01-2017  απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας: «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας  στους  Αντιπεριφερειάρχες  και  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στον Προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων της
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». (ΦΕΚ
335/Β/2017)

6. Τη  με  αριθμ.  οικ.30110(385)/27-01-2017  απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας   «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και
στον  εκτελεστικό  Γραμματέα,  καθώς  και  παροχή εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα,
στους  Προϊσταμένους  των  Γενικών  Διευθύνσεων,  των  Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,
Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων  και  Αυτοτελών  Γραφείων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας» (ΦΕΚ 390/Β΄/10-02-2017)

7. Τη  με  αριθ.  Γ.Π.Κ.Μ./οικ.  642/20-02-2017  απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας:  «Παράταση
θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 102/Υ.Ο.Δ.Δ./06-03-2017).

8. Τη  με  αριθ.  πρωτ:  οικ.243024(3919)/16-06-2017  απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας:
Τροποποίηση  της  υπ΄αριθμ.30201(393)/27-01-2017  απόφασης  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας  περί  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  και  παροχής  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΑΔΑ: 6ΧΡ77ΛΛ-ΘΧΩ)

9. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 “Πρόγραμμα Διαύγεια” (ΦΕΚ 112/τΑ/13-7-10)

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 
Fax                  :2351351202 
E-mail : m.kosta@pieria.pkm.gov.gr

 

                   
          Κατερίνη,    16   Αυγούστου   2017 
          Αριθ. Πρωτ. : 3530
 
                         

Προς: Οικονομικούς Φορείς
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10. Τις  διατάξεις  του  Ν.4013/11  «Περί  σύστασης  Ενιαίας  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων».  (ΦΕΚ204/Α΄/2011),  όπως  τροποποιήθηκε  από  τον
Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 19/Α΄/2014 και ισχύει μέχρι σήμερα

11. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4071/2012  «Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την  αυτοδιοίκηση  και  την
αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄/2012)

12. Τις διατάξεις της με αριθμ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου
Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων»  (ΦΕΚ  3400/Β΄/2012),  όπως
τροποποιήθηκε από την αριθμ. 57654/2017 Υ.Α. και ισχύει μέχρι σήμερα. 

13. Τις διατάξεις  του Ν.  4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και  εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε
με το Ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/Α΄/2015)

14. Τις διατάξεις  του  Ν.4250/2014/26-3-2014,  περί  “Απλούστευσης Διαδικασιών Προμηθειών Δημοσίου”  (ΦΕΚ
74/Α΄/26-03-2014)

15. Τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-8-
2016).

16. Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016)
17. Την  αριθ.  62/2017  απόφαση  της  10ης/10-04-2017  συνεδρίασης  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  ΠΚΜ:

«Έγκριση των Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Πιερίας…. από ΛΟΙΠΑ.» (ΑΔΑ:7Ι757ΛΛ-ΠΜΣ)
18. 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)

19. Την  αριθ.193/2017  απόφαση  της  17ης/24-07-2017  συνεδρίασης  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  ΠΚΜ:
«Τροποποίηση της αριθμ. 62/10-04-2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τη 1η τροποποίηση
προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Πιερίας χρηματοδοτούμενου από τους Ιδίους Πόρους (Τέλη
μεταβίβασης Αυτοκινήτων)» (ΑΔΑ: ΩΖ197ΛΛ-ΒΣΗ)

20. Τη με αριθ. πρωτ: οικ.285602(2264)/11-07-2017 βεβαίωση περί ύπαρξης πίστωσης στο φορέα 721, ΚΑΕ
9899.01  του  τμήματος  Προϋπολογισμού,  Λογιστικής  και  Ταμειακής  Διαχείρισης,  της  Περιφερειακής
Ενότητας Πιερίας, ποσού 2.480,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο αφορά  στην κάλυψη
εξόδων για αφίσες και προσκλήσεις, συνολικού ποσού 434,00 ευρώ και στην κάλυψη δαπάνης για εικόνα
και ήχο, συνολικού ποσού 2.046,00 ευρώ.

21. Το  με  αριθ.  πρωτ:  οικ.3079/12-07-2017  πρωτογενές  αίτημα  της  Διεύθυνσης  Δημόσιας  Υγείας  και
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πιερίας: «Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της ΠΕ
Πιερίας σε φιλανθρωπική εκδήλωση με την Ιερά Μητρόπολη Κατερίνης» (ΑΔΑΜ: 17REQ001708100)

22. Την αριθ. 1398/2017 (ΑΔΑ: ΩΛΜ77ΛΛ-506) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία
εγκρίνεται η δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους 2.480,00€ με ΦΠΑ, που αφορά στην κάλυψη:

o Των εξόδων για προμήθεια αφισών και προσκλήσεων, συνολικού ποσού 434,00 € με
ΦΠΑ

o Της δαπάνης για εικόνα και ήχο, συνολικού ποσού 2.046,00€ με ΦΠΑ
23. Την  αριθ.  πρωτ.339615(2657)/16-8-2017  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  ποσού  2.480,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (α/α απόφασης 2797 και  α/α 2659 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και  Εντολών
Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:78Ω07ΛΛ-76Β)

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 προμήθεια αφισών και προσκλήσεων
 την κάλυψη της εκδήλωσης με εικόνα και ήχο.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει  τον Προϋπολογισμό της ΠΕ Πιερίας,  οικονομικού έτους 2017 και
ειδικότερα το Φορέα 721 του ΚΑΕ 9899.01.
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 2.480,00€ 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»
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα πρόσκληση αφορά :

o  αφίσες και προσκλήσεις, συνολικού ποσού 434,00 € με ΦΠΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΦΙΣΕΣ 3000 50*70 εκατοστά, χαρτί 130 γραμμάρια velvet, 
τετραχρωμία, εκτύπωση μιας όψης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 2000 23*11 εκατοστά, τετραχρωμία, εκτύπωση διπλής όψης,
χαρτί 300 γραμμαρίων velvet, ματ πλαστικοποίηση

o εικόνα και ήχο, συνολικού ποσού 2.046,00€ με ΦΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΟΣ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΚΟΝΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
10-MOVING HEADS SPOT
8-MOVINGHEDSWASH
6-PROFILE
2-4-LIGHT (4 αν είναι μεγάλος ο χώρος πχ γήπεδο)
2-ACL-8
1-FOLLOWSPOT 2.5 KW (2 αν είναι μεγάλος ο χώρος, όπως γήπεδο)
1-LIGHTDESK
2-μηχανές καπνού HAZER
1-σύστημα INTERCOM μεταξύ του φωτιστή και των χειριστών των 
FOLLOWSPOT

ΗΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ένα ηχητικό σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας και ικανό να καλύψει με επάρκεια όλο το
χώρο  στον  οποίο  θα  υπάρχουν  θεατές.  Το  σύστημα  πρέπει  να  είναι  καθαρό  από
θορύβους και προβλήματα λειτουργίας και να παράγει 112db στην απόσταση των 2/3
του  χώρου  από  την  μπροστινή  άκρη  της  σκηνής.  Θα  πρέπει  να  συμπεριλαμβάνει
Subwoofers και να οδηγείται από επεξεργαστές σήματος και ενισχυτές σύμφωνα με τις
προδιαγραφές  του  κατασκευαστή  του.  Θα  πρέπει  να  είναι  σωστά  και  κατάλληλα
τοποθετημένο για να καλύπτει τις ανάγκες του Live συγκροτήματος. Δηλαδή θα πρέπει
να είναι κρεμασμένο και δεν θα πρέπει να είναι τοποθετημένο πίσω από την σκηνή
αλλά  παράλληλα  και  ελαφρώς  μπροστά  από  το  προσκήνιο  (για  την  αποφυγή
σφυριγμάτων και άλλων προβλημάτων). Να είναι επίσης στη σωστή απόσταση μεταξύ
τους  τοL με  το  R σε  σχέση  με  την  σκηνή  και  με  την  σκηνή  και  με  βάση  τα
χαρακτηριστικά  του  (μοίρες  κάλυψης  κλπ)  Επιπρόσθετα  θα  πρέπει  να
συμπεριλαμβάνει:  FrontFill,  2  ή  4  μικρά  ηχεία  μπροστά  στο  προσκήνιο  για  να
καλύπτουν τους θεατές που είναι κοντά στη σκηνή και δεν καλύπτονται από το κεντρικό
σύστημα. OutFill, πλαινά ηχεία όπου ο χώρος έχει θέσεις για θεατές στο πλάι που δεν
είναι  δυνατόν  να  καλυφθούν  από  το  κεντρικό  σύστημα.  Όλα  αυτά  θα  οδηγούνται
ξεχωριστά από auxiliary ή matrix.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
F.O.H.

DESK
DIGIDESIGN PROFILE or MIDAS PRO6

EFFECT’s
1xLEXICON PCM 91outboard effect

WIRELESS MICROPHONES
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3 SHURE UHF-R Wireless System with Beta 58 Mic Cartidges

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΚΑΙ Di
1XSHURE  BETA  52,  1XSHURE  SM91,4XSHURE  SM  57,  4XSHURE  SM  57,  4X
SHURE SM98,  3X SHURE SM81,  1XSENNHEISER MD421,1X SHURE BETA 58,
3XSHURE SM58 with ON/OFF SWITCH, 16XDI BSS AR 133

SIDE FILLS/FLOOR MONITORS
2X3way (2way plus SUB) side Fills (two mixes)
4Xhigh Power BI-AMP Floor Monitors (one Mix)

IEM
3 SENNHEISER Wireless In Ear Systems (3x Sennheiser SR 3254U or SR 300 G3
(Transmitters & 4X Pck Sennheiser EK 3253U or ER500G3Body Pack Receiver plus
Antennas A 5000CP & AC 3000 Combiner)

1AVIOM (PRO 16 Series) IEM System with 7 AVIOM A16II personal mixers (all with
extensions cable for the earphones) adjusted on stools with A16/i-M input module or
Aviom 16/o-Y1 card

4 SHURE SE 535 EARPHONES (with new foam sleeves)
All the wireless devices should be able to transimit/receive without any interference

ΔΙΑΦΟΡΑ
1 Intercom/Talk Back system (Monitor Desk to F.O.H. Desk)
Μπαταρίες για όλα τα ασύρματα Μικρόφωνα και Ακουστικά

BACKLINE

DRUMSET:
YAMAHA MAPLE CUSTOM
BASS DRUM: 22’’
SNARE: 14’’X6’’
TOM:10’’-12’’
F/TOMS:14’’-16’’
CRASH:17’’-18’’ K DARK, 19’’ A CUSTOM ZILDJIAN
RIDE: 22’’ K ZILDJIAN
CHINA: 18’’ ZILDJIAN
HATS: 14’’ K2 ZILDJIAN
1X DRUM PEDAL DW 9000
1XDRUM THRONE ADJUSTABLE HIGHT
HEADS SHOULD BE BRAND NEW (REMO-COATED AMBASSADOR TOP/CLEAR
AMBASSADOR BOTTOM)
ALL NECESSARY STANDS, ONE RUG BLACK
ONE CLEARSONIC ACOUSTIC ISOLATION DRUM SHIELD
(5-SECTIONS: 2’ WIDE, 5.5’ TALL EACH)

PERCUSSIONS:
1x Set Bongos with Stand
1x single (one) TIMPALE 12’’ with Stand
1x Gibraltar Percussion table on Double-Braced Stand

KEYBOARDS SET:
1X NORD STAGE 2 with Sustain Pedal
1x KORG KRONOS X 61 with Sustain Pedal
1Xdual keyboard stand ultimate apex column (2 tieres)
1X mixer Mackie 12 in, 2 aux pre/post, lr out
1X cable stereo jack into 2 mono jacks (to connect the Aviom mixer with Mackie)
1X KEYBOARD THRONE ADJUSTABLE HIGH

BASS AMP
1 COMPO BASS AMP SWR or SIMILAR

CABLES
22X1/4 inch JACK to JACK CABLES
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STANDS-STOOLS
3XGTR STANDS WITH GOOSE NECK
2X MIC STAND STRAIGHT ROUND BASE
2X BAR STOOLS BLACK 1M EACH
7X MUSIC STANDS with LIGHT SPOT

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:
1)  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η  οποία  συντάσσεται  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  οικονομικής
προσφοράς το οποίο περιλαμβάνεται στο  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 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 προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους
και αν και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση.
Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν τον Προμηθευτή - Ανάδοχο και θα γίνονται  σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το Δημόσιο Λογιστικό .
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.

2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86, με τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, στην
οποία θα δηλώνει τα παρακάτω:
α) ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή ότι δεν έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή ότι  δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
β) Ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και ότι θα προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό
όταν του ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή.
γ) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και ότι τους δέχεται ανεπιφύλακτα.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Η παροχή υπηρεσιών εικόνας και ήχου καθώς και η προμήθεια έντυπου υλικού, που ορίζει η παρού-
σα, θα πρέπει  να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την οριζόμενη ημέρα πραγματοποίησης της Φιλαν-
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θρωπικής Εκδήλωσης της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης & Πλαταμώνος, ήτοι την Τετάρτη
30 Αυγούστου 2017

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Οι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς που θα αναλάβουν την υπηρεσία κάλυψης της εν λόγω εκδήλωσης με
εικόνα και ήχο, καθώς και προμήθειας έντυπου υλικού (αφίσες και προσκλήσεις) στον προκαθορι-
σμένο από την αναθέτουσα αρχή χώρο και χρόνο .
Θα πρέπει επίσης να φροντίζει για την ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού, το οποίο υποχρε-
ούται να έχει ασφαλισμένο. 
Η Π.Ε. Πιερίας απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα
που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των πάσης φύσεως εργασιών της παρούσας, τόσο
στο προσωπικό του αναδόχου, όσο και σε τρίτα πρόσωπα ή αντικείμενα. Κάθε ευθύνη τέτοιου είδους
βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αποκαθιστά με δαπάνες του
κάθε ζημία, φθορά ή βλάβη που θα συμβεί. 
Οποιαδήποτε φθορά ή ζημία που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε υπάρ-
χουσα κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επα-
ναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημία ή φθορά στην προηγούμενή τους κατάσταση.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι την  Δευτέρα 21 Αυγούστου
2017  και ώρα 09:00π.μ
Οι  σφραγισμένοι  φάκελοι  που  θα  περιέχουν  όλα  όσα  αναλυτικά  περιγράφονται  στο  άρθρο
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υποβάλλονται :
α) είτε ταχυδρομικά προς την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πιερίας, 28ης

Οκτωβρίου 40 - ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
β)  είτε με  κατάθεσή  τους  στο  πρωτόκολλο της  Διεύθυνσης  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Πιερίας 
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 Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017  και ώρα 09:00π.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 παροχή υπηρεσιών κάλυψης για εικόνα και ήχο της Φι-
λανθρωπικής εκδήλωσης της Ι.Μ. Κίτρους, Κατερίνης & Πλαταμώνος
ή
Για τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες και προσκλήσεις), 
που αφορούν στη Φιλανθρωπική εκδήλωση της Ι.Μ. Κίτρους, Κατερίνης & Πλαταμώνος

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στα  εξής  τηλέφωνα:
2351351294
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 αποδεχόμε-

νος/η πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 3530/16-8-

2017 και με ΑΔΑ: ………………. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 προμήθειας έντυπου υλικού (αφίσες και προσκλήσεις) που αφορούν στη Φιλανθρωπική εκδή-
λωση της Ι.Μ. Κίτρους, Κατερίνης & Πλαταμώνος

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ-

ΝΗ ΤΙΜΗ
(ΧΩΡΙΣΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

(ΜΕ ΦΠΑ)

ΑΦΙΣΕΣ 3000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 2000

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΑΦΙΣΕΣ
50*70 εκατοστά, χαρτί 130 γραμμάρια
velvet, τετραχρωμία, εκτύπωση μιας

όψης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
23*11 εκατοστά, τετραχρωμία,

εκτύπωση διπλής όψης, χαρτί 300
γραμμαρίων velvet, ματ πλαστικοποίηση

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ

Ο/Η…………………………………………….καταθέτει την οικονομική προσφορά του/της αποδεχόμε-

νος/η πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με  αρ. πρωτ. ………….

…………..και με ΑΔΑ: ………………. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 παροχής υπηρεσιών κάλυψης με εικόνα και ήχο της Φιλανθρωπικής εκδήλωσης της Ι.Μ. Κί-
τρους, Κατερίνης & Πλαταμώνος

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ
(ΧΩΡΙΣΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

(ΜΕ ΦΠΑ)

ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩ-
ΣΗΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ 

1

ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩ-
ΣΗΣ ΜΕ ΗΧΟΣ

1

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩ-
ΣΗΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ 

Όπως αναγράφονται στη
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδια-

φέροντος

ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩ-
ΣΗΣ ΜΕ ΗΧΟΣ

Όπως αναγράφονται στη
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδια-

φέροντος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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