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   Αρ.Πρωτ.: 57-CL1/18-4-2018 

  
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Παροχής 
Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Προμήθειας Έντυπου Υλικού Ενημέρωσης, Προβολής 
και Εμψύχωσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ 
LEADER για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά και Βόλβης και τμημάτων των 
Δήμων Ωραιοκάστρου, Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα 

  

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ), έχοντας 
υπόψη : 
 

1. Την με αριθμό 3206/2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την 
έγκριση Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για 
την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD 
(Μέτρο 19 ΠΑΑ 2014 – 2020, Προτεραιότητα 4 ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020) και κατανομή πιστώσεων 
Δημόσιας Δαπάνης. 

2. Την αρ. πρωτ. 8427/1-8-2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με 
θέμα «Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.4 – Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την 
εμψύχωση του Μέτρου 19 (Τοπική Ανάπτυξη με την πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤΟΚ 
του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξης 2014 – 2020».  

3. Την με αρ. 4/2017 απόφαση (Πρακτικό 3) της ΕΔΠ CLLD/ LEADER για την περιοχή των Δήμων 
Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – 
Χορτιάτη και Δέλτα. 

4. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα το άρθρο 118 «Απευθείας Ανάθεση». 

5. Την ανάγκη σχεδιασμού και προμήθειας έντυπου υλικού ενημέρωσης και προβολής, στο πλαίσιο 
υλοποίησης  του εγκριθέντος με την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση του  Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER με Ομάδα Τοπικής Δράσης 
(ΟΤΔ) την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ). 

 
προτίθεται να προβεί στη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Προμήθειας 
Έντυπου Υλικού Ενημέρωσης, Προβολής και Εμψύχωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του «Τοπικού 
προγράμματος LEADER/ CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 για την περιοχή των 
Δήμων Λαγκαδά και Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας – 
Χορτιάτη και Δέλτα» , που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρία ΟΤΑ, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης. 
 
Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά στο σχεδιασμό και στην προμήθεια έντυπου υλικού, με σκοπό την 
ευρεία ενημέρωση και εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού και την προβολή των στόχων και του 
συνόλου των δράσεων του Προγράμματος, τόσο αυτών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, όσο 
και αυτών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ, στην περιοχή παρέμβασης του Τοπικού 
Προγράμματος. 
Η αναλυτική περιγραφή και οι ποσότητες των ειδών του υλικού αυτού φαίνεται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Φυλλάδιο για την 1
η
 πρόσκληση έργων δημόσιου χαρακτήρα (ΕΓΤΑΑ):  

 Περιεχόμενο: θα παραδοθεί από την ΟΤΔ ΑΝΕΘ 
 Χαρακτηριστικά: A3, Τρίπτυχο (εκτύπωση διπλής όψης), 135 gr velvet 
(ματ), Τετραχρωμία 

Τεμ. 1.400 

2 Φυλλάδιο για την 1
η
 πρόσκληση έργων δημόσιου χαρακτήρα (ΕΤΘΑ):  

 Περιεχόμενο: θα παραδοθεί από την ΟΤΔ ΑΝΕΘ 
 Χαρακτηριστικά: A3, Τρίπτυχο (εκτύπωση διπλής όψης), 135 gr velvet 
(ματ), Τετραχρωμία 

Τεμ. 850 

3 Φυλλάδιο για την 1
η
 πρόσκληση ιδιωτικών επενδύσεων (ΕΓΤΑΑ):  

 Περιεχόμενο: θα παραδοθεί από την ΟΤΔ ΑΝΕΘ 
 Χαρακτηριστικά: A3, Τρίπτυχο (εκτύπωση διπλής όψης), 135 gr velvet 
(ματ), Τετραχρωμία 

Τεμ. 7.500 

4 Φυλλάδιο για την 1
η
 πρόσκληση ιδιωτικών επενδύσεων (ΕΤΘΑ): 

 Περιεχόμενο: θα παραδοθεί από την ΟΤΔ ΑΝΕΘ 
 Χαρακτηριστικά: A3, Τρίπτυχο (εκτύπωση διπλής όψης, 135 gr velvet 
(ματ), Τετραχρωμία 

Τεμ. 2.900 

5 Αφίσα για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων (ΕΓΤΑΑ): 
 Περιεχόμενο: θα παραδοθεί από την ΟΤΔ ΑΝΕΘ 
 Χαρακτηριστικά: A2, 135 gr velvet (ματ), Τετραχρωμία 

Τεμ. 300 

6 Αφίσα για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων (ΕΤΘΑ): 
 Περιεχόμενο: θα παραδοθεί από την ΟΤΔ ΑΝΕΘ 
 Χαρακτηριστικά: A2, 135 gr velvet (ματ), Τετραχρωμία  

Τεμ. 150 

7 Folder για αποθήκευση εντύπων, παρουσιάσεων, κλπ 
 Περιεχόμενο: θα παραδοθεί από την ΟΤΔ ΑΝΕΘ 
 Χαρακτηριστικά: A3 με αυτιά, 300 gr velvet (ματ), Τετραχρωμία 

Τεμ. 700 

8 Aυτοστηριζόμενo σύστημα προβολής (Banner roll-up): 
 Περιεχόμενο: θα παραδοθεί από την ΟΤΔ ΑΝΕΘ 
 Χαρακτηριστικά: 85cmX200cm, μονής όψης με αδιάβροχη έγχρωμη 
εκτύπωση σε πολυπροπυλένιο, με τσάντα μεταφοράς 

Τεμ. 2 

9 Σχεδιασμός μακέτας καταχωρήσεων στον τύπο Τεμ. 1 

10 Μπλοκ σημειώσεων Α4, 30 σελίδων Τεμ. 450 

11 Φάκελοι Αλληλογραφίας Α4 Τεμ. 750 

12 Φάκελοι Αλληλογραφίας Α3 Τεμ. 750 

13 Φάκελοι Αλληλογραφίας DL (11cmX22cm) Τεμ. 750 

14 Υφασμάτινες τσάντες Τεμ. 200 

15 Στυλό Τεμ. 450 

 
Το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης αυτής, όπως το δημιουργικό, τα έντυπα, οι 
αφίσες, κλπ, δεν μπορεί να διατεθεί προς πώληση. Για το λόγο αυτό στο αντίστοιχο υλικό θα 
αναγράφεται ότι «ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ». Επιπλέον τα δικαιώματα του υλικού που παράγεται στο 
πλαίσιο της Σύμβασης, θα ανήκουν αποκλειστικά στην ΟΤΔ ΑΝΕΘ. 
 
Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει απευθείας, μετά από συλλογή και αξιολόγηση σχετικών προσφορών. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 14.500,00€ 
συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
 
Κριτήριο για την κατακύρωση της Σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 
Προσφορές που θα είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης, ή που θα παρουσιάζουν ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ποσότητες, θα απορρίπτονται. Επίσης θα πρέπει 
η Προσφορά να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το 
συνημμένο σχέδιο. 
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Παρακαλούμε για την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας και την υποβολή της οικονομικής σας 
Προσφοράς, στο Πρωτόκολλο της ΟΤΔ ΑΝΕΘ, μέχρι και την Δευτέρα 23-4-2018 και ώρα 10:00π.μ.  
 
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα κληθείτε, εφόσον 
επιλεγείτε για την υπογραφή της Σύμβασης, να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (του νομίμου εκπροσώπου, για την περίπτωση Εταιρίας) 
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να φαίνεται η εγγραφή του Αναδόχου σε αυτό 

και το επάγγελμα του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή. 
3. Φορολογική ενημερότητα. 
4. Ασφαλιστική ενημερότητα. 

 
Η ανάθεση της Σύμβασης θα γίνει με Απόφαση του Πρόεδρου του Δ.Σ. της ΑΝΕΘ. 

 

 

Για την ΑΝΕΘ 

 

 

 

Θωμάς Βράνος 

Πρόεδρος Δ.Σ. 
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Σχέδιο Υ.Δ. 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

1. Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 
2. Δεν  έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 

πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

3. Δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. 

4. Είμαι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
5. Έχω τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στην υπηρεσία για την οποία εκδηλώνω 

ενδιαφέρον. 
6. Δεν διώκομαι και δεν έχω καταδικαστεί  για πλημμέλημα από δόλο , για το οποίο 

προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών. 
7. Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής 

απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου 
8. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε μέσο 
9. Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  


