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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ 9Η ΕΒΕΠ-ΚΜ 2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                      ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016 (ΦΕΚ  147/Α/8-8-2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών»  και  ιδίως  τα  άρθρα  233,  235,  328  του  βιβλίου  ΙΙ  «Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών πρώην εξαιρουμένων τομέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της ΠΚΜ» (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε

με τις αρίθμ.81320+77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016)

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/2014) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-

μάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016)

6. Τις διατάξεις του N. 4071/12(ΦΕΚ85/τΑ/11-4-12) ¨Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και

την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ¨j

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

8. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4013/11(ΦΕΚ204/τΑ/15-9-11)  Ν.4013/2011  “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)
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9. Την αρίθμ.  57654/22-05-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ρύθμιση ειδικότερων

θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης”

10. Τις διατάξεις Το Ν.4250/2014/26-3-2014, περί “Απλούστευσης Διαδικασιών Προμηθειών Δημοσίου”

11. Την  αρίθμ.οικ.461114(9980)/18-11-2014 (ΦΕΚ  3129/Β/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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την  αριθμ  οικ.30140(386)/27-01-2017  (ΦΕΚ  335/Β/2017)  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.

13. Την  αριθμ.οικ.30110(385)/27-01-2017  (ΦΕΚ  390/Β/2017) απόφαση  του  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 Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Π.Κ.Μ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Η  με  αριθμ.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)

15. Την  αρίθμ. 64/02-04-2018  (ΑΔΑ:6Μ047ΛΛ-ΡΗΗ)  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  της  Π.Κ.Μ.

“Έγκριση 1ης τροποποίησης προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας

Πιερίας  χρηματοδοτούμενου  από  α)  ίδιοι  πόροι  (Τέλη  Μεταβίβασης  Αυτοκινήτων),  β)  τους  Κεντρικούς

Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και ΠΔΕ γ) Πρόστιμα δ) Τόκους ε) ΟΣΚ στ)ΥΠΕΣΔΔΑ ζ) ΛΟΙΠΑ έτους 2018

16. Το αρίθμ.387530/2331/03-08-2018 έγγραφο  του Τμήματος Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιριών της Δ/νσης

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας “Διαβίβαση φακέλου για τη δράση (συμμετοχή της Π.Ε. Πιερίας

στη διοργάνωση της 9ης ΕΒΕΠ-ΚΜ 2018”-Απευθείας ανάθεση σύμβασης)

17. Το  αρίθμ.99688/Φ.161Α/25-07-2018  (ορθή  επανάληψη)  έγγραφο  του  Επιμελητηρίου  Πιερίας

“Συνδιοργάνωση της 9ης ΕΒΕΠ-ΚΜ 2018”

18. Το  αριθμ.οικ.369795(2221)/25-07-2018  (ΑΔΑΜ:18REQ003482908)  πρωτογενές  αίτημα  του  Τμήματος

Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιριών της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας

19. Την  αριθμ.390705(2585)/06-08-2018 απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης   (ΑΔΑ:ΨΩ497ΛΛ-ΨΡ5)  ποσού

10.000,00  €, η  οποία  καταχωρήθηκε  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών  Πληρωμής  της  Υποδ/νσης

Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξόδων του οικ. έτους 2018 με

α/α 2990 και βαρύνει τον Ε.Φ. 721 ΚΑΕ 9899.01 οικονομικού έτους 2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003542113)

20. Την αρίθμ.388679(2580)/07-08-2018 (ΑΔΑ:6Χ5Μ7ΛΛ-Ο9Β) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ορθή

επανάληψη)  για  την  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Πιερίας  στη  διοργάνωση  της  9ης  ΕΒΕΠ-ΚΜ  2018,  για  την
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απευθείας ανάθεση σύμβασης που αφορά στην εκτύπωση διαφημιστικού υλικού, στην ηχητική και φωτιστική

κάλυψη της εν λόγω διοργάνωσης.

21. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία προσφορά στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας.

Ανακοινώνει 

ότι προτίθεται να προβεί εκ νέου, για την συμμετοχή της Π.Ε. Πιερίας στη διοργάνωση της 9ης ΕΒΕΠ-ΚΜ 2018,

που θα  διεξαχθεί  στην  Κατερίνη  από  28  Σεπτεμβρίου  έως  3  Οκτωβρίου  2018,  σε  διαδικασία  απευθείας

ανάθεσης,  μετά από συλλογή και  αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, σύμβασης που αφορά στην εκτύπωση

διαφημιστικού υλικού, στην ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εν λόγω διοργάνωσης.

Ειδικότερα, η παρούσα διαδικασία απευθείας ανάθεσης υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Α/Α
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ

(ΜΕ ΦΠΑ 24%)
CPV

I

εκτυπώσεις

διαφημιστικού

υλικού

6.742,00 8.360,08 
79810000-5

II ηχητική κάλυψη 806,45 1.000,00 51313000-9

III φωτιστική κάλυψη 483,87 600,00 45316100-6

ΣΥΝΟΛΟ 8.032,32 9.960,08

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της παρούσας διαδικασίας δίδεται στο κεφάλαιο

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Πιερίας, οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα

τον Φορέα 721 και τον ΚΑΕ 9899.01.

 Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 9.960,08€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 8.032,32 €, ΦΠΑ 24%:1.927,76 €)

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής,

για τις υπηρεσίες, όπως περιγράφονται ανωτέρω.

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στις  υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικού υλικού, στην ηχητική  και φωτιστική

κάλυψη, για τη συμμετοχή της Π.Ε. Πιερίας στη διοργάνωση της  9ης ΕΒΕΠ-ΚΜ 2018”, που θα διεξαχθεί στην

Κατερίνη από 28 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2018.

 Συγκεκριμένα, οι παραπάνω υπηρεσίες αναλύονται ω εξής: 

3

ΑΔΑ: ΩΔΜΩ7ΛΛ-ΗΜΚ



TMHMA I - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

(χωρίς ΦΠΑ)

1

ΦΥΛΛΑΔΑ (ΦΕΙΓΒΟΛΑΝ)
Τετραχρωμία, διπλής όψης,

χαρτί: illustration, διαστάσεις: 20,5
(ύψος)Χ 14,5 (πλάτος), βάρος 135 γρ

60.000 0,016 €/τεμάχιο 960,00 €

2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Τετραχρωμία, διπλής όψης, να

διπλώνει στην μέση, 170 γρ., χαρτί :
illustration, διαστάσεις : πλήρες
ανάπτυγμα 20,5 (ύψος)Χ 21.5
(πλάτος) με τσάκιση στη μέση

(διαστάσεις διπλωμένης πρόσκλησης
10,5 Χ 21,5)

10.000 0,024 €/τεμάχιο 240,00 €

3

ΦΑΚΕΛΟΙ
Τα σήματα των φορέων –

διοργανωτών τυπωμένα στην
μπροστινή όψη 11Χ23

500 τεμάχια 0,16 €/τεμάχιο 80,00 €

4

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Τετραχρωμία, σελίδες: 42 (4
εξώφυλλο και 38 εσωτερικές
σελίδες), χαρτί: illustration,

διαστάσεις: πλήρες ανάπτυγμα : 23,5
(ύψος) Χ  33 (πλάτος) με τσάκιση στη

μέση (διαστάσεις διπλωμένου
καταλόγου: 23,5 (ύψος) Χ 16,5

(πλάτος), βάρος: εξώφυλλο 200 γρ.,
εσωτερικές σελίδες: 135γρ

3.000 τεμάχια 0,48 €/τεμάχιο 1.440,00€

5

ΜΠΑΝΕΡ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ

ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 
Μουσαμάς –τερτραχρωμία-μονή όψη

διαστάσεις:
(πλάτος) 1Χ2 (ύψος) 150 τεμάχια (με
ειδικό υλικό για την τοποθέτησή τους)

150 τεμάχια
(300 τ.μ.) 8,87 €/ανά τ.μ.*

2.661,00 €

6
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ

Α5 με 30 σελίδες, κολλητό
100 τεμάχια 0,81 €/τεμάχιο

81,00 €

7

ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΜΕ
ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ 9ης

ΕΒΕΠ -ΚΜ 2018
Μεγεθος: 27χ37

3.000 τεμάχια 0,40 €/τεμάχιο 1.200,00 €

8 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ
ΣΗΜΑ ΤΗΣ 9ης ΕΒΕΠ -ΚΜ 2018

200 τεμάχια 0,40 €/τεμάχιο 80,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 6.742,00 €
ΦΠΑ 24% 1.618,08 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.360,08 €
  

* Προσοχή: Η ενδεικτική τιμή ανά μονάδα μέτρησης (χωρίς Φ.Π.Α.) στο αρ.5 είδος του πίνακα είναι ανά

τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) και όχι ανά τεμάχιο
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TMHMA IΙ - ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

(ΜΕ ΦΠΑ 24%)

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

 για τρεις (3) ημέρες, κατά την έναρξη, τα εγκαίνια και

την λήξη της 9ης ΕΒΕΠ -ΚΜ 2018 

(28/9, 29/9 και 3/10/2018)

1

806,45 1.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ: 806,45 €
ΦΠΑ 24% 193,55 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00€

TMHMA IΙΙ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

(ΜΕ ΦΠΑ 24%)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
για έξι (6) ημέρες, από 28/9 έως 3/10/2018

(15 προβολές σε διάφορα σημεία του χώρου)
1 483,87 € 600,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 483,87 €
ΦΠΑ 24% 116,13 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 600,00€

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
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Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους σε φάκελο, ο οποίος πρέπει να

είναι σφραγισμένος και να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

1) 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 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 τουΔιοικητικού 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, προκειμένου να αποδεί-

ξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων.

Υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός 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 προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό

πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη δια  -

δικασία 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.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να παρασταθούν  κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των

οικονομικών  προσφορών,  η  οποία  θα  διεξαχθεί  δημόσια,  μόνο με  νομίμως  εξουσιοδοτημένο

εκπρόσωπό  τους.

2)  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η  οποία  συντάσσεται  σύμφωνα  με  το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας και υπογράφεται από τον προσφέροντα.
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Οι  συμμετέχοντες  στη  διαδικασία  δύνανται  να  υποβάλλουν  προσφορά  είτε  για  το  σύνολο  των  τμημάτων

(ΤΜΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ &  ΙΙΙ),  είτε για ορισμένα από αυτά. 

Ωστόσο,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  για  υποβολή  προσφοράς  μέρους  μόνο  των

ζητούμενων υπηρεσιών από τα Τμήματα Ι,ΙΙ & ΙΙΙ.

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.

Η προσφερόμενη τιμή ανά είδος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή και 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 ισχύ-

ουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το Δημόσιο Λογιστικό .

Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμε-

νη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθούν στην προσφορά του.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Οι υπηρεσίες του  Τμήματος Ι  -  ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ πρέπει  να παραδοθούν από τον

ανάδοχο οικονομικό φορέα το αργότερο μέχρι την  17η Σεπτεμβρίου 2018.

Οι υπηρεσίες του  Τμήματος ΙΙ -  ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  πρέπει να παρασχεθούν από τον ανάδοχο οικονομικό

φορέα για τρεις (3) ημέρες και συγκεκριμένα κατά την έναρξη, τα εγκαίνια και την λήξη της 9ης ΕΒΕΠ -ΚΜ 2018

(28/9, 29/9 και 3/10/2018)

 Οι υπηρεσίες  Τμήματος ΙΙΙ –  ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ,  πρέπει να παρασχεθούν από τον ανάδοχο οικονομικό

φορέα καθ όλη τη διάρκεια της 9ης ΕΒΕΠ -ΚΜ 2018  και συγκεκριμένα για έξι (6) ημέρες, από 28/9 έως 3/10/2018

(15 προβολές σε διάφορα σημεία του χώρου). 

Η  παραλαβή  των  ανωτέρω υπηρεσιών  θα  πραγματοποιηθεί   από την  αρμόδια  Επιτροπή Παραλαβής  της

αναθέτουσας αρχής.

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας που θα αναλάβει να παράσχει τις υπηρεσίες α) εκτυπώσεων διαφημιστικού υλι-

κού, β) ηχητικής κάλυψης για τρεις (3) ημέρες, γ) φωτιστικής κάλυψης για έξι (6) ημέρες, υποχρεούται  να τις εκ-

πληρώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και με τους όρους και συμφωνίες της συναφθείσας σύμβα-

σης.

Η Π.Ε. Πιερίας απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα μπορεί να

συμβεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των πάσης φύσεως υπηρεσιών 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 υπάρχουσα κατα-

σκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές

που υπέστησαν ζημία ή φθορά στην προηγούμενή τους κατάσταση.
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6. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι τις  21/08/2018 ημέρα  Τρίτη και  ώρα

10:00π.μ

Οι σφραγισμένοι φάκελοι που θα περιέχουν όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υποβάλλονται :

α) είτε ταχυδρομικά προς την  Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας, 5ος όροφος,

28ης Οκτωβρίου 40 – Τ.Κ.  60132 Κατερίνη

β) είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε.

Πιερίας, 5ος όροφος, 28ης Οκτωβρίου 40 – Τ.Κ.  60132 Κατερίνη

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

παραλαμβάνονται.

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων

της Π.Ε. Πιερίας, στις 21/08/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα  10:30 π.μ.

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

Προς:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας

Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τη επαναληπτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμβασης εκτυπώσεων ( α) εκτυπώσεων διαφημιστικού 

υλικού, β) ηχητικής κάλυψης για τρεις (3) ημέρες, γ) φωτιστικής κάλυψης για έξι (6) ημέρες, για την συμμετοχή 

της Π.Ε. Πιερίας στη διοργάνωση της 9ης ΕΒΕΠ-ΚΜ 2018”, που θα διεξαχθεί στην Κατερίνη από 28 Σεπτεμβρί-

ου έως 3 Οκτωβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2351351245

-246-238

Η  παρούσα  πρόσκληση  είναι  αναρτημένη  στη  Διαύγεια  και  στο  δικτυακό  τόπο  της  Αναθέτουσας  Αρχής

http  ://pieria.pkm.gov.gr. 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

                                                                                                        ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

2) Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας

    Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιριών  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο/Η…………………………………………….καταθέτει την οικονομική προσφορά του/της αποδεχόμενος/η πλήρως

και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με  αριθμ. πρωτ. ………….…………..,………….. και με

ΑΔΑ: ………………. επανηληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σύμβα-

σης εκτυπώσεων διαφημιστικού υλικού, ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης, για την συμμετοχή της Π.Ε.

Πιερίας στη διοργάνωση της 9ης ΕΒΕΠ-ΚΜ 2018”, που θα διεξαχθεί στην Κατερίνη από 28 Σεπτεμβρίου

έως 3 Οκτωβρίου 2018.

  TMHMA I - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

(χωρίς ΦΠΑ)

1

ΦΥΛΛΑΔΑ (ΦΕΙΓΒΟΛΑΝ)
Τετραχρωμία, διπλής όψης,

χαρτί: illustration, διαστάσεις:
20,5 (ύψος)Χ 14,5 (πλάτος),

βάρος 135 γρ

60.000
τεμάχια

0,016 €/τεμάχιο

2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Τετραχρωμία, διπλής όψης,
να διπλώνει στην μέση, 170

γρ., χαρτί : illustration,
διαστάσεις : πλήρες

ανάπτυγμα 20,5 (ύψος)Χ
21.5 (πλάτος) με τσάκιση στη
μέση (διαστάσεις διπλωμένης

πρόσκλησης 10,5 Χ 21,5)

10.000
τεμάχια

0,024 €/τεμάχιο

3

ΦΑΚΕΛΟΙ
Τα σήματα των φορέων –

διοργανωτών τυπωμένα στην
μπροστινή όψη 11Χ23

500 τεμάχια 0,16 €/τεμάχιο

4

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Τετραχρωμία, σελίδες: 42 (4
εξώφυλλο και 38 εσωτερικές
σελίδες), χαρτί: illustration,

διαστάσεις: πλήρες
ανάπτυγμα : 23,5 (ύψος) Χ
33 (πλάτος) με τσάκιση στη

μέση (διαστάσεις διπλωμένου
καταλόγου: 23,5 (ύψος) Χ

16,5 (πλάτος), βάρος:
εξώφυλλο 200 γρ.,

εσωτερικές σελίδες: 135γρ

3.000
τεμάχια

0,48 €/τεμάχιο

5

ΜΠΑΝΕΡ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 

Μουσαμάς –τερτραχρωμία-
μονή όψη διαστάσεις:

(πλάτος) 1Χ2 (ύψος) 150
τεμάχια (με ειδικό υλικό για

την τοποθέτησή τους)

150 τεμάχια
(300 τ.μ.)

8,87 €/ανά τ.μ.*

6
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ

Α5 με 30 σελίδες, κολλητό
100 τεμάχια 0,81 €/τεμάχιο

7
ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ

3.000
τεμάχια 

0,40 €/τεμάχιο
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Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

(χωρίς ΦΠΑ)

ΛΕΥΚΕΣ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ
ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ 9ης ΕΒΕΠ

-ΚΜ 2018
Μεγεθος: 27χ37

8
ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ
ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ 9ης ΕΒΕΠ

-ΚΜ 2018
200 τεμάχια 0,40 €/τεμάχιο

Συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.):
ΦΠΑ 24%:

Συνολική προσφερόμενη τιμή (με Φ.Π.Α.)

* Προσοχή: Η ενδεικτική τιμή ανά μονάδα μέτρησης (χωρίς Φ.Π.Α.) στο αρ. 5 είδος του πίνακα είναι ανά

τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) και όχι ανά τεμάχιο.

TMHMA IΙ - ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

(χωρίς ΦΠΑ)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

 για τρεις (3) ημέρες, κατά την έναρξη, τα εγκαίνια και

την λήξη της 9ης ΕΒΕΠ -ΚΜ 2018 

(28/9, 29/9 και 3/10/2018)

1
806,45

Συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.):
ΦΠΑ 24%:

Συνολική προσφερόμενη τιμή (με Φ.Π.Α. ):

TMHMA IΙΙ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

(χωρίςΦΠΑ)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
για έξι (6) ημέρες, από 28/9 έως 3/10/2018

(15 προβολές σε διάφορα σημεία του χώρου)
1 483,87 €

Συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.):
ΦΠΑ 24%:

Συνολική προσφερόμενη τιμή (με Φ.Π.Α.):

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ

10

ΑΔΑ: ΩΔΜΩ7ΛΛ-ΗΜΚ


	
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

		2018-08-20T09:02:13+0300
	Athens




