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ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Απευθείας Ανάθεση για την κάλυψη «Προβολής και Δημοσιότητας (διαφημιστικό – προωθητικό υλικό και

εκτυπώσεις)» για την Συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ως συνδιοργανωτές στο τριήμερο

εκδηλώσεων με κεντρικό τίτλο “IQ” (Imathia Quality) Τουριστικές, πολιτιστικές και αγροδιατροφικές δια-

δρομές της Ημαθίας στις 13, 14 και 15 Οκτωβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/7-6-2010),«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ Α’ 226/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως

τροποποιήθηκε με τις αριθ. 81320 & 77909/1.12.2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης(ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016

3. Τον  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. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραμμα

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

5. Το N. 4013/11 (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 τον Ν.4038/2012(ΦΕΚ/19/Α΄/12.2.2014).

6. Την  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  με  αριθμ.  57654/22.5.5017(ΦΕΚ

1781/Β΄/23.5.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ)».

7. Τις  διατάξεις  του  Ν.4270/2014  (ΦΕΚ143/Α/2014)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”.

8. Το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ. Έτους 2017, όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/09-01-

2017 (ΑΔΑ:ΩΝΜΓ7ΛΛ-ΥΙΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. 
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9. Το με  αριθμ.  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. 

10. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5.8.2016) « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

11. Tην αριθμ. 155/2017 (ΑΔΑ: 73ΦΧ7ΛΛ-5ΧΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του

προγράμματος αυτόνομων δράσεων τουριστικής προβολής των Π.Ε Πιερίας, Πέλλας, Κιλκίς, Ημαθίας και

της Μ.Ε Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ έτους 2017»

12. Tην υπ΄αριθμ.  7437/3-7-2017 απόφαση ΕΟΤ  με  θέμα την παροχή σύμφωνης γνώμης στο πρόγραμμα

τουριστικής  προβολής  των  περιφερειακών  ενοτήτων  Πιερίας,  Πέλλας,  Κιλκίς,  Ημαθίας  και  της

Μ.Ε.Θεσσαλονίκης

13. Την υπ’ αριθμ.οικ.68/2017/13-2-2017 Απόφαση Συγκρότησης και ορισμού μελών Ομάδας Τουρισμού της

ΠΚΜ 

14. Tην αριθμ. 155/2017 (ΑΔΑ: 73ΦΧ7ΛΛ-5ΧΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του

προγράμματος αυτόνομων δράσεων τουριστικής προβολής των Π.Ε Πιερίας, Πέλλας, Κιλκίς, Ημαθίας και

της Μ.Ε Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ έτους 2017»

15. Tην υπ΄αριθμ.  7437/3-7-2017 απόφαση ΕΟΤ  με  θέμα την παροχή σύμφωνης γνώμης στο πρόγραμμα

τουριστικής  προβολής  των  περιφερειακών  ενοτήτων  Πιερίας,  Πέλλας,  Κιλκίς,  Ημαθίας  και  της

Μ.Ε.Θεσσαλονίκης

16. Τις αριθ. 461114(9980)/18.11.2014 (ΦΕΚ Β’3129), 30140(386)/8-2-2017 (ΦΕΚ Β’335) 30110(385)/27-1-2017

(ΦΕΚ Β’390) και 243018(3917)/16.6.2017(ΦΕΚ Β΄2172) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη».

17. Την αριθμ. 351869(3167)/29-8-2017 βεβαίωση του τμήματος προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας

Ημαθίας περί ύπαρξης πίστωσης στον Φορέα 721 ΚΑΕ  9779.α.2.α 

18. Την αρ.  1575/2017 (ΑΔΑ: 97ΔΦ7ΛΛ-Ω2Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ περί έγκρισης

δαπάνης και διάθεση πίστωση για τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ως συνδιοργανωτή

στο  τριήμερο  εκδηλώσεων  με  κεντρικό  τίτλο  “IQ”  (Imathia  Quality)  Τουριστικές,  πολιτιστικές  και

αγροδιατροφικές  διαδρομές  της  Ημαθίας στις  13,  14  και  15  Οκτωβρίου  στο  Ζάππειο  Μέγαρο  στην

Αθήνα»

19. Την αρ. 387457(3469) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α 2905 που καταχωρήθηκε με α/α 2879 στο

Βιβλίο Εγκρίσεων και  Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας ποσού 13.000,00€ σε βάρος του ΕΦ 721 ΚΑΕ

9779. α.2.α

20. Το  αριθ.  πρωτ.  402253/1789/27.09.2017  διαβιβαστικό  έγγραφο  του  Γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη  με  τα

συνημμένα έγγραφά του.

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 βάσει της τιμής (άρθρο 86

του Ν. 4412/2016)- χαμηλότερη τιμή - για το έργο:

«Προβολής και Δημοσιότητας (διαφημιστικό – προωθητικό υλικό και εκτυπώσεις)»

Η εκτιμώμενη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων τετρακοσίων

ευρώ 7.400€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (5.967,75 € άνευ ΦΠΑ).
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Τακτοποίηση δομών και υλικών εκδήλωσης στις 12 Οκτωβρίου και στο τέλος της εκδήλωσης. 

Παρουσία 2 ατόμων για την τακτοποίηση των δομών της έκθεσης (άνοιγμα κούτες με το υλικό των εκθετών και

της έκθεσης, τοποθέτηση υλικού στα stands, άνοιγμα banners, έντυπα και banners σε κούτες για επιστροφή. Η

επιστροφή αφορά τον διοργανωτή). Επίσης θα δημιουργήσει  τα  press kit που θα παραδώσει η Οργανωτική

Επιτροπή. 

2. Γραμματειακή υποστήριξη εκδήλωσης 13-15 Οκτωβρίου 2017

Παρουσία 3 ατόμων στην είσοδο στην εκδήλωση με σκοπό την καταγραφή των επισκεπτών ως αριθμό αλλά και

καταγραφή από τους ίδιους όταν πρόκειται για επαγγελματίες. Η γραμματεία θα είναι εξοπλισμένη με laptop και

με  εκτυπωτή  για  τυχόν  ανάγκες  που  θα  προκύψουν.  Η  γραμματεία  θα  ενημερώνει  τον  πρόεδρο  για  την

προσέλευση των επισήμων και θα διατηρεί τα πάνελ συζητήσεων σε άριστη παρουσίαση. 

3. Υποστηρικτικό υλικό γραμματείας. 

Η γραμματεία θα διαθέτει στυλό και λευκές κόλες για τους εκθέτες και την οργάνωση γενικά (50 στυλό, 500

κόλες). 

4. Εκτύπωση ονομάτων σε καρτελάκι μελών αποστολής και εκθετών

Η  οργανωτική  επιτροπή  θα  παραδώσει  3  ημέρες  πριν  την  έναρξη  της  εκδήλωσης  τα  ονόματα  των

συμμετεχόντων ώστε να εκτυπωθούν ανάλογα ταμπελάκια εκθέτη ή οργανωτή (100 τμχ) . Το κόστος αγοράς των

θηκών για τα καρτελάκια επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Οι θήκες πρέπει να είναι κρεμαστές στο λαιμό. 

5. Εκτυπώσεις 

Εκτυπώσεις εκθεμάτων. Καρτελάκι χάρτινο 200γρ Α5 διπλωμένο στα δυο με λογότυπο εκδήλωσης. Τεμάχια 40.

Εκτυπώσεις ονόματα εκθετών. Χάρτινη ταμπέλα 200γρ Α3 διπλωμένο στα δυο. Θα τοποθετηθούν πάνω στα

τραπέζια εκθετών. Τεμάχια 40.

6. Διαχείριση υποστηρικτών εκδήλωσης

Τυχόν χορηγίες που προκύψουν θα αποθηκευτούν σε λογαριασμό της αναδόχου εταιρίας και ο ανάδοχος θα

προβεί  σε  ανάλογες  πληρωμές  σύμφωνα  με  την  εντολή  του  Προέδρου  ή  Αντιπροέδρου  της  Οργανωτικής

Επιτροπής. 

7. Αποστολή προσκλήσεων Gala

Αποστολή 300 προσκλήσεων σε επισήμους για το gala γευσιγνωσίας της Παρασκευής. Στον ανάδοχο, θα δοθεί

το  γραφιστικό  της  πρόσκλησης.  Ο ανάδοχος οφείλει  να  εκτυπώσει  την  πρόσκληση και  να  τοποθετήσει  σε

φάκελο. Σε κάθε φάκελο θα σημειωθεί η προσωπική διεύθυνση του κάθε καλεσμένου. Μέσα στην πρόσκληση θα

βρίσκεται και το πρόγραμμα εκδηλώσεων εκτυπωμένο από τον ανάδοχο σε Α4 velvet χαρτί 80γρ. 

Αποστολή προσκλήσεων: Θα δοθεί λίστα από την οργανωτική επιτροπή (όπως Δήμαρχος Αθηνών, Πειραιά,

Μαραθώνα)

8. Αποστολή προσκλήσεων και πρόγραμμα για την εκδήλωση
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Αποστολή 500 έντυπων προσκλήσεων στους παρακάτω φορείς.  Στον ανάδοχο, θα δοθεί  το γραφιστικό της

πρόσκλησης.  Ο ανάδοχος οφείλει  να εκτυπώσει την πρόσκληση και να τοποθετήσει  σε φάκελο.  Μέσα στην

πρόσκληση θα βρίσκεται και το πρόγραμμα εκδηλώσεων εκτυπωμένο από τον ανάδοχο – αποστολέα σε Α4

velvet χαρτί 80γρ.

 Δημιουργία λίστας επαφών που σχετίζονται με την εκδήλωση και είναι από την περιοχή των Αθηνών με 10%

απόκλιση στην αποστολή των προσκλήσεων: 50 Δημοσιογράφοι τουρισμού και γεύσης, 30 Τουριστικά Πρα-

κτορεία,  40  Ξενοδοχεία  5*,  100  Εστιατόρια  Gourmet,  20  Αρχιμάγειρες  τηλεοπτικοί,  60  Αρχιμάγειρες

gourmetεστιατορίων. 100 μπακάλικα, 30 Κάβες, 20 Super Markets (αγοραστές), 20 εταιρίες προμηθειών θα-

λαμηγών, κρουαζιερόπλοιων, κότερων, 30 caterings, 20 πρεσβείες (εμπορικοί ακόλουθοι): Αμερική, Γαλλία,

Γαλλικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, Ελβετία, Βέλγιο, Ιταλία, Βουλγαρία, FYROM, Σερβία, Τουρκία, Γερμανία,

Σουηδία, Αγγλία, Βιετνάμ, Σαουδική Αραβία, Qatar. Προέδρους Βουλής και 250 βουλευτές.  Επίσης θα καλε-

στούν:

 Τοπικές αρχές

Περιφερειάρχες Αθηνών, Πειραιά. Δήμαρχοι: Αθήνας, Πειραιά, Μαραθώνα

 Τουριστικά πρακτορεία

Manessis, Hyrodotus, Versus, Thiamis, Priority, Zorpidis, Imagination, Mouzenidis, TUI, 

 Επιμελητήρια

 Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

 Διημερή επιμελητήρια (Ιταλικό Αθηνών κ Θεσσαλονίκης, Γερμανικό, Αμερικάνικο, Γαλλικό)

 Επιμελητήριο Αθηνών

 Επιμελητήριο Πειραιά

 Επιμελητήρια Κυκλάδων

 Επιμελητήρια Πελοποννήσου

 Περιφερειακές ενότητες Κεντρικής Μακεδονίας

 Περιφερειάρχης

 Αντιπεριφερειάρχες 

 Υπουργεία - Γενικούς Γραμματείς

 Υπουργείο Ανάπτυξης

 Υπουργείο Τουρισμού

 Υπουργείο Εξωτερικών

 Αγροδιατροφική σύμπραξη Κεντρικής Μακεδονίας

 Εκπομπές μαγειρικής τηλεόρασης και διαδικτυακών καναλιών μαγειρικής

 Chef στον αέρα
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 Master Chef

 Ucook

 Νόστιμη Γη

 Σύλλογοι σχετικοί με τον τόπο

 Σύλλογος Βεροιέων Αθηνών, 

 Σύλλογος Ναουσαίων εν Αθήναις ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ

 Σχολεία, 20 ΙΕΚ, Φοιτητές (τμήματα ιδιωτικών και κρατικών σχολών)

 Ακμή, Δέλτα, Alpha, Praxis, New York, Le Monde, chef d’ oeuvre, Ομηρος, Παστέρ, Δημόσια ΙΕΚ 

Αθηνών και Πειραιά, κλπ

 Σχολές τουρισμού (Υπουργείο Τουρισμού)

 5 Χορηγούς επικοινωνίας

 Real news, skai, αθηναϊκό πρακτορείο,  huffingtonpost.gr, Γαστρονόμος, Gourmet, Olivemagazine, 

Lifo, 

Επίσης θα αποσταλεί  ενημερωτικό υλικό της εκδήλωσης σε όλα τα σωματεία  και  ενώσεις  ξενοδοχείων,

τουριστικών  πρακτορείων,  διευθυντών  ξενοδοχείων,  αρχιμαγείρων,  εστιατορίων,  καβών,  μπακάλικων,

ΓΣΕΒΕΕ.  Οι  λίστες  επικοινωνίας  θα  δοθούν  στην  οργανωτική  επιτροπή  καθώς  και  στην  Περιφερειακή

Ενότητα  Ημαθίας ως παραδοτέο. 

9. Αποστολή προσκλήσεων για το Gala μαζί με το πρόγραμμα.

 Οι προσκλήσεις θα δοθούν από την Οργανωτική Επιτροπή. Θα αποσταλούν 500 προσκλήσεις από τη λίστα

επαφών.  Ο Ανάδοχος οφείλει να δημιουργήσει λίστα των ατόμων που θα παρευρεθούν ώστε να δημιουργηθεί

και λίστα καλεσμένων την ημέρα του GALA.

10.Η γραμματεία θα αναλάβει και το seating table των καλεσμένων του Gala γευσιγνωσίας της Παρα-

σκευής 13 Οκτωβρίου 2017

Θα δημιουργηθεί λίστα με τα τραπέζια και το που κάθετε ο κάθε καλεσμένος. Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε

διαδικασία τηλεφωνικού ελέγχου για την προσέλευσή τους μέχρι 2 ημέρες πριν το  Gala της Παρασκευής 12

Οκτωβρίου 2017.

11. Αποστολή προσκλήσεων από τη λίστα επαφών για την εκδήλωση μαζί με το πρόγραμμα. 

Οι προσκλήσεις και το πρόγραμμα θα δοθούν από την Οργανωτική Επιτροπή . Θα αποσταλούν 1000 προσκλή-

σεις έντυπες σε αποδέκτες της λίστας επαφών και άλλες 1,000 προσκλήσεις ηλεκτρονικές σε αποδέκτες από τη

λίστα επαφών.

12. Η γραμματεία θα διαχειριστεί τα press kit που θα δοθούν, σημειώνοντας τους παραλήπτες. 

Το Υλικό press kit θα δοθεί στον ανάδοχο από την Οργανωτική επιτροπή. Ο ανάδοχος του έργου θα τα τοποθε-

τήσει σε οικολογικές σακούλες που θα τις δοθούν. Ο ανάδοχος θα σημειώσει τους παραλήπτες του press kit. 
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13.Ανάθεση σε δημοσιογράφο γεύσης την παρουσίαση των δράσεων τουριστικής και γαστρονομικής

προβολής.  Τόπος: Ζάππειο Μέγαρο, διάρκειας 13,  14 και  15 Οκτωβρίου 2017, 12:00-19:00 και  παρουσία

του/της στο Gala της Παρασκευής 20:00-23:00. Ο/Η δημοσιογράφος πρέπει να έχει εμπειρία σε παρουσιάσεις

και να έχει τηλεοπτική εμπειρία σε παρουσιάσεις μαγειρικών επιδείξεων. 

14. Προώθηση των δελτίων τύπων σε ΜΜΕ.

Θα της δοθούν από τον υπεύθυνο δημοσιογράφο. Περίπου 3 Δελτία τύπου

15. Βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση.

 Καταγραφή της έκθεσης σε βίντεο. Κάλυψη 13:00- 17:00 Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή

 Καταγραφή του gala σε βίντεο. Κάλυψη Σάββατο 20:00-23:00

 Φωτογραφικό υλικό εκθετών, gala, stage μαγειρικής. Κάλυψη 12:00-18:00, Παρασκευή, Σάββατο και Κυρια-

κή

 Φωτογραφικό υλικό του gala. Κάλυψη Σάββατο 20:00-23:00

16. Τα παραδοτέα του αναδόχου θα είναι τα 

 Κωδικοί αποστολής προσκλήσεων Gala,

 Κωδικοί αποστολής προσκλήσεων έκθεσης,

 ονόματα των παρευρισκομένων στο Gala της Παρασκευής, 

 ο αριθμός επισκεπτών (πόσοι επισκέφθηκαν την έκθεση)

 ο αριθμός των επαγγελματιών σε λίστα με στοιχεία επικοινωνίας,

 η λίστα επαφών με αναφορά στην τηλεφωνική ανατροφοδότηση τους,

 αποδέκτες press kit,

 αποδελτίωση της εκδήλωσης.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα

Πρόσκληση.

Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα φέρει απαραίτητα την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς

επίσης και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σχετικά με την παρούσα πρόσκληση και θα αναγράφεται ο αριθμός πρω-

τοκόλλου της Πρόσκλησης

Στο εξωτερικό μέρος του κυρίως φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

Προς:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μητροπόλεως 44, 59132 Βέροια

Προσφορά: Συμμετοχή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την αρ. πρωτ…………………………….

Πρόσκληση της Π.Ε. Ημαθίας.»
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

    1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων  θα αναγράφεται ευκρινώς η τιμή μονάδας μέτρησης, χωρίς ΦΠΑ 

Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους και αν και

πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση.

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.

Προσφορά,  που  θα  υπερβαίνει  την  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  της  εν  λόγω  ανάθεσης  απορρίπτεται  ως

απαράδεκτη.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν 

1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία.

2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι , μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 

 δεν έχουν καταδικαστεί με με αμετάκλητη απόφαση αδικήματα όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 : συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλή-

ματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίες ανθρώπων.

 δεν τελούν υπό πτώχευση, διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης σε

πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία έκδοσης απόφασης ανα-

γκαστικής διαχείρισης.

 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  (κύριας και

επικουρικής) και ως προς φορολογικές υποχρεώσεις τους.

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

 δεσμεύονται για τη διαθεσιμότητα των υλικών στο σύνολό τους, στην περίπτωση που η εν λόγω ανάθεση κα-

τακυρωθεί σε αυτούς.

 δεσμεύονται να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω μέχρι την υπογραφή της

σχετικής σύμβασης.

3. Πιστοποιητικά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2008 και ΕΛΟΤ 1435:2009

4. Τυχόν εμπειρία στο αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί (κατάθεση σχετικών δικαιολογητικών)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα ποινικά μητρώα αφορούν

α  ) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, από τους διαχειριστές.

β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7

ΑΔΑ: ΨΩΔ57ΛΛ-ΟΓΘ



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Δευτέρα 02-

10  -  2017 και ώρα 12.05 μ.μ. ,στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού –Ανθρωπίνων Πόρων ,

Μητροπόλεως 44, στο ισόγειο, Τ.Κ. 59132,  Βέροια,  και η κατάθεσή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με

courier. 

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

παραλαμβάνονται.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της μέχρι την οριστική Παραλαβή της Προμήθειας. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει μέχρι μια μέρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης δηλαδή 12 Οκτωβρίου

2017 και θα υπάρχει συνεχής κάλυψη καθ’ όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων δηλαδή μέχρι τις 15 Οκτω-

βρίου 2017

Αρμόδιοι για την αξιολόγηση των προσφορών καθώς και την Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή της Προμήθειας

ορίζονται οι κατωτέρω:

1. Καρατζιούλα Νίκη, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας

2.  Τσιούντας Νικόλαος, Ειδικός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας 

3. Τουπεκτσή Μαγδαληνή, υπάλληλος γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας.

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.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο εξής τηλέφωνο: 2331350107

κος Τσιούντας Νικόλαος.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής, στην ιστοσε-

λίδα της Π.Ε. Ημαθίας: imathia.pkm.gov.gr. 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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