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ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της παροχής 
υπηρεσιών διοργάνωσης  (υλικοτεχνική υποδομή και καλλιτεχνική επιμέλεια) της πολιτιστικής 
εκδήλωσης με τίτλο «Γιορτή Σοκολάτας και Ζαχαροπλαστικής» της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Ημαθίας 
(Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας) που θα πραγματοποιηθεί στις 15, 16 και 17 
Δεκεμβρίου 2017 στο πάρκο Ελιάς της Βέροιας».

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. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010) “Οργανισμός της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” .

3. Τις αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-
2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27-12-2010).

4. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.».
5. Το π.δ. 80/2016  (Φ.Ε.Κ.145/τ.Α΄/05-08-2016) “Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους Διατάκτες”.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/Α/2012) “Ρυθμίσεις για 

την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - 
Ενσωμάτωση Οδηγίας  2009/50/ΕΚ.

7. Τον Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
ισχύει.
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8. Τον Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129).

9. 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».

10. Την με αρ. 57654/23-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης».

11. Την υπ’ αρ. 59/10-04-2017 (Α∆Α:ΩΟ9Ξ7ΛΛ-39Χ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου που αφορά την «Έγκριση των Προγραµµάτων 
Επενδυτικών ∆απανών της Π.Ε. Ημαθίας 2017 χρηµατοδοτούµενο από ιδίους 
πόρους (Τέλη µεταβίβασης αυτοκινήτων) έτους 2017, «Γιορτή Σοκολάτας και 
Ζαχαροπλαστικής » µε Κωδικό έργου: 3254ΗΜΑ001ΙΔΠ17. 

12. Την αρ. 156/12-06-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ 
(ΑΔΑ: 78ΕΟ7ΛΛ-ΒΝ5) σχετικά με τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας απευθείας 
ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών στην Οικονομική Επιτροπή.

13. Την υπ΄αριθμ.: οικ. 30110(385)/27-1-2017 (ΦΕΚ 390/Β΄/10-2-2017) απόφαση 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Π.Κ.Μ. 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 .

14. Την µε αριθ. Πρωτ. 468883(4176)/07-11-2017 βεβαίωση του Τµήµατος 
Προϋπολογισµού, Λογιστικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης, της Περιφερειακής 
Ενότητας Ημαθίας, περί ύπαρξης πίστωσης στο φορέα 721 και ΚΑΕ 9779. 

15. Την με αρ. Πρωτ.  4083/08-11-2017 εισήγηση προς την οικονομική επιτροπή με 
ΑΔΑΜ  17REQ002206646 2017-11-08 της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ημαθίας με θέμα «Διοργάνωση της 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της εκδήλωσης με τίτλο “Γιορτή Σοκολάτας 
και Ζαχαροπλαστικής” που θα πραγματοποιηθεί στη πόλη της Βέροιας από τις 
15 έως τις 17 Δεκεμβρίου 2017».

16. Την αρ. 2257/14-11-2017 (ΑΔΑ: Ω33Κ7ΛΛ-047) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της ΠΚΜ .

17. Την αρ. 490567(4396) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με 
α/α 3271 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και  Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας ποσού 
24.800,00€ σε βάρος του Φ. 721- ΚΑΕ 9779. α.1.ζ.01

18.  Την ανάγκη ενίσχυσης του Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και 
αξιολόγηση  οικονομικών προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, 

για το έργο:
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«Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης (υλικοτεχνική υποδομή και καλλιτεχνική επιμέλεια) 
της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Γιορτή Σοκολάτας και Ζαχαροπλαστικής» της 

Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Ημαθίας (Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας) που θα 
πραγματοποιηθεί στις 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου 2017 στο πάρκο Ελιάς της Βέροιας».

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 24.800,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Κωδικός CPV : 79952100-3
Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ   
                                             (περιγραφή της εκδήλωσης)

Αντικείμενο της απευθείας ανάθεσης είναι η παροχή διοργάνωσης υπηρεσιών 
(υλικοτεχνική υποδομή και καλλιτεχνική επιμέλεια) της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο 
«Γιορτή Σοκολάτας και Ζαχαροπλαστικής» της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Ημαθίας (Δ/νση Δημ. 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας) που θα πραγματοποιηθεί στις 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου 
2017 στο πάρκο Ελιάς της Βέροιας».

Έργο του αναδόχου θα είναι η προετοιμασία της εκδήλωσης σε όλο της το εύρος 
δημιουργώντας ένα όμορφο χριστουγεννιάτικο περιβάλλον στο χώρο του πάρκου 
Ελιάς, με τα παρακάτω δρώμενα.

• Ομάδα ζαχαροπλαστών θα επιμεληθεί σε ειδικά διαμορφωμένα ξύλινα περίπτερα 
την δημιουργία χριστουγεννιάτικων κατασκευών και γλυκισμάτων αναδεικνύοντας 
την τέχνη τους και γεμίζοντας τον χώρο με γλυκές μυρωδιές. 

• Σε ένα πανέμορφο ξύλινο σπίτι ο Αϊ Βασίλης θα περιμένει και φέτος τους μικρούς 
του φίλους, οι οποίοι θα φωτογραφηθούν μαζί του και  έπειτα να παραλάβουν 
(δωρεάν) από τα ξωτικά - βοηθοί του Αϊ Βασίλη -  το δωράκι τους το οποίο θα 
περιέχει σοκολατάκια, γλυκίσματα και πολλές εκπλήξεις.

• Ομάδα εθελοντών παιδαγωγών (Κ.Δ.Α.Π.) καθώς και ομάδα εθελοντών μακιγιέζ 
θα αναλάβουν, επίσης σε ειδικά διαμορφωμένα ξύλινα περίπτερα, την δημιουργική 
απασχόληση των παιδιών κατασκευάζοντας μαζί τους διάφορες χριστουγεννιάτικες 
χειροτεχνίες σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο καθώς και την αγαπημένη των 
παιδιών ζωγραφική προσώπου αντίστοιχα.

• Ψυχαγωγικό πρόγραμμα αποτελούμενο από μία ομάδα ανιματέρ με ξυλοπόδαρους, 
μασκώτ, ξωτικά, η οποία θα διασκεδάσει τα παιδιά, με πληθώρα δραστηριοτήτων 
δημιουργώντας μια μοναδική εορταστική ατμόσφαιρα. 

• Καλλιτεχνικό πρόγραμμα αποτελούμενο από μία συναυλία και μια παράσταση 
(θεάτρου ή μάγου)  απευθυνόμενο σε νεανικό κοινό.

• Η γιορτή θα πλαισιωθεί  με την παρουσία παιδικών χορωδιών και χορευτικών 
ομάδων από ωδεία, σχολές χορού, θεατρικών ομάδων κ.α. . 

Εκτιμώμενα ωράρια πραγματοποίησης της γιορτής:

          - Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, έναρξη γιορτής: 18.30-21.30
- Σάββατο 16 Δεκεμβρίου: 10.30-14.00 και 18.30-21.30
- Κυριακή 17 Δεκεμβρίου: 10.30-14.00 
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Η είσοδος στον χώρο, οι δράσεις (συναυλία, παράσταση, ανιματέρ) 
καθώς και η παροχή γλυκισμάτων, χειροτεχνιών, ζωγραφικής προσώπου 
κ.α. θα είναι δωρεάν προς το κοινό.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
α)  Μία συναυλία στελεχωμένη από τουλάχιστον έναν καλλιτέχνη / καλλιτέχνιδα ευρείας 
απήχησης στο νεανικό κοινό με δισκογραφία και εμπειρία σε αντίστοιχες εκδηλώσεις. Τα 
όργανα που θα πλαισιώνουν την συναυλία θα είναι τουλάχιστον τα παρακάτω: τύμπανα, 
πλήκτρα, μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα. Στη συναυλία θα ακουστούν νεανικά ποπ, ροκ, 
μπαλάντες και χριστουγεννιάτικα τραγούδια  Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κατά την 
έναρξη της εκδήλωσης στις 15 Δεκεμβρίου και ώρες 19.30 έως 21.30 . 

β) Μία παράσταση παιδικού θεάτρου ή μάγου ευρείας απήχησης στο νεανικό κοινό. Η 
παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου και ώρες 20.00 έως 21.30.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
Ένας παρουσιαστής με προϋπηρεσία σε αντίστοιχες εκδηλώσεις θα διασφαλίσει καθημερινά 
την ομαλή ροή και το καλωσόρισμα των επισκεπτών καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης.

ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ / ΑΝΙΜΑΤΕΡ:
Ομάδα ανιματέρ τουλάχιστον 4 ατόμων συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας του «Άι 
Βασίλη»*

* ο «Άι Βασίλης» θα μοιράζει μέσα στο ειδικά διαμορφωμένο σπίτι του 4.000 «πουγκιά» στα  
παιδιά καθόλη την διάρκεια της εκδήλωσης σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα ωράρια.

ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ:
Πύλη εισόδου η οποία θα κατασκευασμένη από σιδηροκατασκευή διαστάσεων τουλάχιστον 
4Χ3 μ. ντυμένη με μουσαμά ψηφιακής εκτύπωσης, το θέμα του οποίου θα είναι ανάλογο της 
εκδήλωσης, φωτιζόμενη.

ΣΚΗΝΗ:
Σκηνή διαστάσεων 70 τ.μ. με επέκταση 2μ. (τράσες) σε κάθε πλευρά για τις ανυψώσεις σε 
ύψος τουλάχιστον 5μ. του ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού. 

ΣΠΙΤΙ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ:
1 ξύλινο σπίτι (από υλικό OSB πάχους τουλάχιστον 15mm. με επένδυση ασφαλτόπανου 
κόκκινου χρώματος)  διαστάσεων 5 Χ 3 μ.  με δύο πόρτες εισόδου και εξόδου αντίστοιχα, 
εφεξής «ΣΠΙΤΙ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ».

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ:
α) 1 περίπτερο (από υλικό OSB πάχους τουλάχιστον 15mm. με επένδυση ασφαλτόπανου 
κόκκινου χρώματος)  τουλάχιστον 5 Χ 2,5 μ. , για τις δράσεις των ζαχαροπλαστών 
(προετοιμασία και παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής ), εφεξής «ΣΠΙΤΑΚΙ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ I».
β) 1 περίπτερο (από υλικό OSB πάχους τουλάχιστον 15mm. με επένδυση ασφαλτόπανου 
κόκκινου χρώματος) τουλάχιστον 5 Χ 2,5 μ. , για την (δωρεάν) διανομή των προϊόντων 
ζαχαροπλαστικής, εφεξής «ΣΠΙΤΑΚΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ II».
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γ) 1 περίπτερο (από υλικό OSB πάχους τουλάχιστον 15mm. με επένδυση ασφαλτόπανου 
κόκκινου χρώματος) τουλάχιστον  5 Χ 2,5 μ. για τις δράσεις των παιδαγωγών (κατασκευές), 
εφεξής «ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
δ) 1 περίπτερο (από υλικό OSB πάχους τουλάχιστον 15mm. με επένδυση ασφαλτόπανου 
κόκκινου χρώματος) τουλάχιστον 5 Χ 2,5 μ.  για τις δράσεις των επαγγελματιών μακιγιέζ 
(ζωγραφική προσώπου), εφεξής «ΣΠΙΤΑΚΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ».

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ :

α) Το «ΣΠΙΤΑΚΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1» θα στελεχώνουν  εθελοντικά καθ’ 
όλη την διάρκεια της εκδήλωσης τουλάχιστον τρία (3) καταρτισμένα άτομα στην τέχνη της 
ζαχαροπλαστικής.
β) Το «ΣΠΙΤΑΚΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2» θα στελεχώνουν εθελοντικά καθ’ 
όλη την διάρκεια της εκδήλωσης τουλάχιστον τρεις (3) καταρτισμένα άτομα στην τέχνη της 
ζαχαροπλαστικής.
γ) Το «ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» θα στελεχώνουν εθελοντικά καθ’ όλη την διάρκεια 
της εκδήλωσης τουλάχιστον τρία (3) καταρτισμένα άτομα με προϋπηρεσία στην δημιουργική 
ψυχαγωγία των παιδιών.

δ) Το «ΣΠΙΤΑΚΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ» θα στελεχώνουν εθελοντικά καθ’ όλη την 
διάρκεια της εκδήλωσης τουλάχιστον τρία (3) καταρτισμένα άτομα στην ζωγραφική 
προσώπου των παιδιών.

Τα παραπάνω σπιτάκια δραστηριοτήτων θα ελέγχονται από επιβλέπον προσωπικό του αναδόχου  
(1 άτομο), το οποίο θα ελέγχει την αυτάρκεια των υλικών, την ορθή εκτέλεση λειτουργίας και  
την σωστή και έγκαιρη εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ I:
α) 2 Τραπέζια Inox
β) 2 Τραπέζια

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ II:
α) 2 Τραπέζια Inox
β) 2 Τραπέζια

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
α) 2 σετ παιδικά τραπεζοκαθίσματα (2 τραπεζάκια και 8 καρέκλες)
β) 8 Καρέκλες
γ) 1 τραπέζι

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:
α) 2 σετ παιδικά τραπεζοκαθίσματα (2 τραπεζάκια και 8 καρέκλες)
β) 8 Καρέκλες
γ) 1 τραπέζι

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ:
Σε όλα τα περίπτερα/σπιτάκια θα χρησιμοποιηθεί πληθώρα υλικών η οποία σαφώς και δεν 
μπορεί να προϋπολογιστεί επακριβώς λόγω του μεγάλου όγκου των επισκεπτών. Η Π.Ε. 
Ημαθίας έχοντας υπόψη πέραν της πολύτιμης προσωπικής εργασίας των επαγγελματιών του 
είδους και τις χορηγίες αυτών (ή άλλων εταιριών πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής) έχει 
προϋπολογίσει να παρέχει σε αυτούς τα παρακάτω υλικά:

ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ( I)
α) 200 κιλά ζάχαρη άχνη
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β) 100 κιλά ζάχαρη κρυσταλλική

γ) 40 τεμάχια ζαχαρόπαστα

δ) 65 κιλά σοκολάτα υγείας

ε) 30 λίτρα ηλιέλαιο

ζ) 30 κιλά βούτυρο

ΓΙΑ ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- 6 τεμ. χαρτόνια 
- 20 τεμ. μπουκαλάκια διάφορες χρυσόσκονες
- 15 κόλλες υγρές στικ
- 20 ράβδοι σιλικόνης
- 50 μαρκαδόροι σε όλα τα χρώματα
- 10 τεμ. μπουκαλάκια δακτυλομπογιές
- 10 πινέλα
- Διάφορα ψαλιδάκια, συρραπτικά, κοπτικά και άλλα υλικά παιδικής χειροτεχνίας ανάλογα με 
τις υποδείξεις των παιδαγωγών και πάντα υπό την επίβλεψη ατόμων με προϋπηρεσία στην 
ψυχαγωγία των παιδιών.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

α) Υδατοδιαλυτά χρώματα προσώπου και συγκεκριμένα:
- 6 τεμ. κόκκινου χρώματος
- 2 τεμ. κίτρινου χρώματος
- 6 τεμ. λευκού χρώματος
- 2 τεμ. γαλάζιου χρώματος
- 2 τεμ. μαύρου χρώματος
- 4 τεμ. καφετί χρώματος
- 6 τεμ. πράσινουχρώματος

β) Moλύβια ματιών
- 10 τεμ. μαύρου χρώματος
- 4 τεμ. καφετί χρώματος
- 6 τεμ. λευκού χρώματος
- 2 τεμ. γαλάζιου χρώματος

γ) Χρυσόσκονη
- 6 τεμ. χρυσού χρώματος
- 6 τεμ. ασημί χρώματος
- 2 τεμ. μωβ χρώματος
- 2 τεμ. ροζ χρώματος

δ) Lip gloss
- 3 τεμ. ροζ χρώματος
- 3 τεμ. ροζ /λιλά χρώματος

ε) Διάφορα πινέλα ζωγραφικής.

Σημείωση: Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει την επάρκεια των  
απαραίτητων υλικών σύμφωνα με τις υποδείξεις των εθελοντών ζαχαροπλαστών, παιδαγωγών  
και μακιγιέζ αντίστοιχα και σε συνάφεια με τις ανάγκες που θα προκύψουν από την προσέλευση  
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του κοινού καθ΄ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (4):
α) 10 θερμάστρες προπανίου και 10 φιάλες προπανίου χωρητικότητας 10 κιλών

β)1 θερμάστρα προπανίου και 1 φιάλη προπανίου χωρητικότητας 25 κιλών

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ:
Τα περίπτερα θα διακοσμηθούν στην σκεπή τους από γιρλάντες «έλατο» καθώς και φωτισμό 
led ο οποίος περιγράφεται παρακάτω (βλέπε ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ)

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ:
α) Τα περίπτερα θα διακοσμηθούν στην σκεπή τους από γιρλάντες «έλατο» καθώς και 
φωτισμό led ο οποίος περιγράφεται παρακάτω (βλέπε ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ)
β) Γιρλάντες «έλατο» στα παράθυρα.

γ) Πολυθρόνα Άι Βασίλη.

δ) Επαρκή χριστουγεννιάτικα στολίδια για ένα δέντρο ύψους 2.10μ. *.

ε) Κουτιά καλυμμένα με χαρτί περιτυλίγματος χριστουγεννιάτικου θέματος.

ζ) Κόκκινη μοκέτα.

η) Κατασκευή από φελιζόλ, ξύλο ή άλλο υλικό που να αποδίδει το αποτέλεσμα τζακιού.

* δεν απαιτείται παροχή χριστουγεννιάτικου δέντρου 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ:
Τουλάχιστον  20 κιγκλιδώματα (2μ. έκαστο) διακοσμημένα (καλυμμένα το κατά δύναμιν) με 
ύφασμα ή άλλο υλικό.

Σημείωση: Σε κάθε περίπτερο θα δημιουργηθεί διάδρομος με τα απαραίτητα κιγκλιδώματα έτσι  
ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια ροή του κοινού.

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
ΗΧΟΣ 
α) 1 ηχητικό σύστημα τύπου line rain

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΗΧΟΥ 
α) Τουλάχιστον 10 ενισχυτές ήχου με επεξεργαστή 

ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ 
α) 1 ψηφιακή κονσόλα ήχου

ΠΕΡΙΦΕΡ  E  ΙΑΚΑ     ΗΧΟΥ      
α) 1 περιφερειακό ήχου 16 καναλιών 
β) 1 περιφερειακό ήχου 12 καναλιων
γ) 3 sound effects 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ     ΗΧΟΥ     ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ   &   ΑΣΥΡΜΑΤΑ     
 α) Τουλάχιστον 35 μικρόφωνα ενσύρματα κ ασύρματα 
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ΗΧΕΙΑ ΣΚΗΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
α) Τουλάχιστον 10 ηχεία σκηνής μουσικών με μόνιτορ με 4 περιφερειακά ήχου

ΕΝ  I  ΣΧ  Y  ΤΕΣ & ΟΡΓΑΝΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ   
α) 1 σετ τύμπανα με όλα τα συνοδευόμενα εξαρτήματα 
β) Ενισχυτές κιθάρας 
γ) Ενισχυτές Μπάσου 
δ) Πιάνο και βάση σετ  

ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ

α) 7 κινούμενες ρομποτικές κεφαλές beam 7r  
β) 7 κινούμενες ρομποτικές κεφαλές LED με 90 λάμπες  των 5W  
γ) 12 φώτα πρόσοψης των 1000W 
δ) Ενισχυτικά φωτισμού 40 dimmer channels 
ε) Κονσόλα φωτισμού  512 καναλιών

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
α) Προβολείς
β) Λαμπάκια led στεγανά σε θερμό φωτισμό

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ
α) Προβολείς 
β) Φώτα led

Σημείωση:  Η ποσότητα του φωτιστικού εξοπλισμού θα πρέπει να είναι ανάλογη των  
διαστάσεων του χώρου και των περιπτέρων και να αποδίδει στο μέγιστο τον ασφαλή φωτισμό  
αυτού/των.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
Το λογότυπο της εκδήλωσης θα πρέπει να αποδίδει το πνεύμα των Χριστουγέννων σε 
συνδυασμό με την τέχνη της σοκολάτας και ζαχαροπλαστικής. Επίσης θα πρέπει να είναι 
αυθεντικό, ευφάνταστο και να διακρίνεται για την καλλιτεχνική/σχεδιαστική του αρτιότητα. 
Ασχέτως αν χρησιμοποιηθεί ένα ή περισσότερα χρώματα το λογότυπο θα πρέπει να μπορεί να 
εμφανιστεί σε ψηφιακά και αναλογικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων, περιοδικών 
ή εφημερίδων, βίντεο και τηλεόρασης, σε αφίσες, πανό, έντυπα και κάρτες μικρών 
διαστάσεων (4,5 Χ 4,5 εκ.) καθώς και στην πρόσοψη της πύλης εισόδου της εκδήλωσης 
(βλέπε ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ).

Το λογότυπο θα πρέπει να παραδοθεί μέχρι τις 06-12-2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ:
α) Εκτύπωση 300 αφισών ψηφιακής εκτύπωσης μεγέθους Α3 plus.

β) Εκτύπωση 4.000 εντύπων ψηφιακής εκτύπωσης μεγέθους Α5 τετρασέλιδο με καρφίτσα.

γ) Εκτύπωση 1 banner/πανό σε μουσαμά μεγέθους   3,5 μ.  Χ 1,5 μ. .

δ) Εκτύπωση 2 banner/πανό σε μουσαμά μεγέθους    2 μ. Χ  1 μ..

ε) Εκτύπωση 4.000 καρτών ψηφιακής εκτύπωσης μεγέθους 4,5 εκ. Χ 4,5 εκ. *

ζ) 10 υφασμάτινα σκουφιά ζαχαροπλαστών λευκού χρώματος εκτυπωμένα με το λογότυπο της 
εκδήλωσης.
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η) 10 υφασμάτινες ποδιές ζαχαροπλαστών λευκού χρώματος εκτυπωμένες με το λογότυπο της 
εκδήλωσης.

*Οι συγκεκριμένες κάρτες θα τοποθετηθούν στα 4.000 πουγκιά που θα διανείμει ο «Άι  
Βασίλης».

---------------------------------------------------------------------------------------
Η παράδοση όλων των παραπάνω υλικών θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:
α) Aφίσες (300 τεμ.) : στις 07-12-2017
β) Έντυπα Α5 (4.000 τεμ.) : στις 07-12-2017
γ) Banner/πανό σε μουσαμά (3 τεμ.) : στις 07-12-2017
δ) Κάρτες (4.000 τεμ.) : την ημερομηνία παράδοσης θα την κρίνει ο ανάδοχος αρκεί οι εν λόγω  
κάρτες να είναι τοποθετημένες στα πουγκιά του Άι Βασίλη το αργότερο έως τις 14-12-2017. 
ε) Σκούφοι ζαχαροπλαστών (10 τεμ.) : στις 14-12-2017
ζ) Ποδιές ζαχαροπλαστών (10 τεμ. ) : στις 14-12-2017

ΠΡΟΩΘΗΣΗ / ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
α) Διανομή των 4.000 εντύπων σε όλο τον Νομό (σχολεία, καφετέριες, εμπορικό κέντρο 
Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας) . Η διανομή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τις 8-
12-2017 έως και τις 17-12-2017 Δεκεμβρίου.

β) Προβολή εκδήλωσης σε τουλάχιστον 5 μέσα ενημέρωσης (ιστοσελίδες / εφημερίδες) για 
την περίοδο από τις 06-12-2017 έως και τις 17-12-2017.

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΧΩΡΟΥ:
Φύλαξη χώρου από πιστοποιημένη ιδιωτική εταιρία από τις 14-12-2017 και ώρα 17.30 έως 
και τις 18-12-2017 και ώρα 15.00.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
Υπηρεσία επαγγελματία φωτογράφου καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης ο οποίος θα 
αποδώσει σε 2 DVD τουλάχιστον 750 επαγγελματικές φωτογραφίες (σε μικρή και σε μεγάλη 
ανάλυση)

EΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
α) Ηλεκτρολογική και τεχνική κάλυψη για τοποθέτηση και απομάκρυνση εξοπλισμού καθώς 
και παροχή υπηρεσίας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης.

β) Υπηρεσία τουλάχιστον 10 ατόμων (εθελοντών) οι οποίοι θα απασχοληθούν καθ’όλη την 
διάρκεια της εκδήλωσης για την ρύθμιση της ροής του κόσμου στα περίπτερα και στο σπίτι 
του «Άι Βασίλη».

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
- Τουλάχιστον 25 σκούφοι ξωτικών για του εθελοντές. 

- 1 τέντα διαστάσεων 3 Χ 3 μ. με 3 πλαϊνά καλύμματα με παράθυρο και 1 πλαϊνό 
κάλυμμα με πόρτα η οποία θα φέρει και κλειδαριά η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως 
αποθηκευτικός χώρος.

- 1 αναλόγιο plexi glass για την ομιλία της έναρξης της εκδήλωσης.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
Ο ανάδοχος θα πρέπει να υπολογίσει ότι κατά την διεξαγωγή της εκδήλωσης ενδέχεται 

να προκύψουν έκτακτες μη προβλεπόμενες δαπάνες όπως υλικά ζαχαροπλαστών, φιάλες 
προπανίου, αντικατάσταση λαμπτήρων  και κάθε είδους ηλεκτρολογικού εξοπλισμού τις 
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οποίες αναλαμβάνει την ευθύνη να αντικαταστήσει άμεσα και πλήρως.

3.     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων  θα αναγράφεται ευκρινώς η τιμή 

συμπεριλαμβανομένου του 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.

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.

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

4.     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους 

τα εξής:

Α) υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να 
δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

1. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 
της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 δηλαδή συμμετοχή σε εγκληματική 
ενέργεια. δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητος ή για κάποιο 
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

2. είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης  (κύριας και επικουρικής) και ως προς φορολογικές 
υποχρεώσεις τους.

3. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
4. αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και της προϋποθέσεις της 

παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
5. δεσμεύονται για τη διαθεσιμότητα των υλικών στο σύνολό τους, στην 

περίπτωση που η εν λόγω ανάθεση κατακυρωθεί σε αυτούς.
6. δεσμεύονται για τη αντικατάσταση των υλικών στο σύνολό τους, στην 

περίπτωση που η εν λόγω ανάθεση κατακυρωθεί σε αυτούς.
7. σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας της εκδήλωσης, ο ανάδοχος οφείλει να 

παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με την νέα ημερομηνία
8. σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης η Π.Ε. Ημαθίας δε φέρει ευθύνη προς 

τον προμηθευτή.

Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν υπεύθυνα με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα 
ζητηθεί προσκόμιση των αντίστοιχων Δικαιολογητικών μόνο από τον μειοδότη και 
πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. 
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(Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, 
Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο). 

B) 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.
 Συγκεκριμένα απαιτούνται τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα:
α) Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.): Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος 
διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρίας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ 
(ΤΑΕ-ΕΠΕ). 
β) Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές 
ΙΚΕ , τις Ομόρυθμες Ο.Ε. και Ετερόρρυθμες Εταιρίες Ε.Ε.: Ανακοίνωση καταχώρησης 
του τελευταίου τροποποιημένου – κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΦΕΚ ή στο 
ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). 
γ) 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/α 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/ων ή/ και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

5.     ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο 

φάκελο μέχρι την 1  η   Δεκεμβρίου   2017   ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στη Δ/νση 
Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ημαθίας (Γραφείο 5- Γραμματεία), 
Μητροπόλεως 44, 59132 Βέροια, 5ος όροφος και η κατάθεσή της γίνεται είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με courier με την σημείωση «Προσφορά για την απευθείας  
ανάθεση της διοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο “Γιορτής Σοκολάτας και  
Ζαχαροπλαστικής”». 

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

Προσοχή: η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.     ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

• Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  01 
Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13.00.

• Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την υπηρεσία μας με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με 
το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών τεχνικών προδιαγραφών, 
άλλως θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Προσφορές για μέρος των 
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προμηθευόμενων ειδών, εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

• Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τους παρακάτω υπαλλήλους της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας:
1. Αδάμου Ευαγγελία 
2. Ανδρεάδου Μαρία
3. Νικολαϊδου Ελένη
 με αναπληρωτές τους εξής:
1. Χρυσάφη Απόστολο
2. Καλαϊτζίδου Αλεξάνδρα
3. Παπαδόπουλο Γεώργιο

• Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα  θα γίνεται από 
την υπηρεσία μας μετά την ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

7.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο εξής 
τηλέφωνο: 23313 50217, αρμόδια υπάλληλος κ. Ανδρεάδου Μαρία.

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στη Διαύγεια και στον δικτυακό τόπο της 
Αναθέτουσας Αρχής  http://www.imathia.pkm.gov.gr. 

                                                                           Ο ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
                                                                                       Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

            

                                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

http://www.imathia.pkm.gov.gr/
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