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Προς: XENIO Network ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 

ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 31-33, ΤΚ 54623, Θεσσαλονίκη  

contact@xenionetwork.com  

 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών δημιουργίας φυλλαδίων, 

πανό, αφισών και βίντεο περιεχομένου του έργου “CARISMED CApitalisation for Re-setting 

Innovation and Sustainability in MED-Cities”, καθώς και διοργάνωσης και διεξαγωγής τριών 

εργαστηρίων (workshops). 

Σχετ.: Η με α.π. 40-ΔΑΠ-1119/23 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Δ19469ΗΚΜ-1Ρ4) 

– Αίτηση υ-5684. 

 

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ΝΠΙΔ προτίθεται να 

αναθέσει σε Ανάδοχο με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρ. 118 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016) την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια της περίπτωσης 9, 

παράγραφος 1, άρθρο 2, του Νόμου, με CPV 22462000-6: Διαφημιστικό υλικό, με CPV 

92110000-5: Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών και σχετικές 

υπηρεσίες και με CPV 79950000-8: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την παροχή των 

υπηρεσιών αυτών, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.  

 

1.  Περιγραφή του Αντικειμένου  

 

Υπηρεσία/Παραδοτέο Προϋπολογισμός χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
α/α Περιγραφή 

Π1 
Εκτύπωση δύο χιλιάδων (2.000) ενημερωτικών 

έγχρωμων φυλλαδίων μεγέθους Α4 

 

3.225 

Π2 Εκτύπωση δύο (2) έγχρωμων αφισών μεγέθους Α2 160 

Π3 
Εκτύπωση τριών (3) έγχρωμων πανό μεγέθους 

85*200 εκ.  
481 

Π4 

Σύνταξη, τεχνική επιμέλεια, σκηνοθεσία, 

επεξεργασία κειμένων και υλικού, μοντάζ και 

επιμέλεια ήχου για την παραγωγή δύο (2) βίντεο  

6.450 

Πληροφορίες:  
Υπεύθυνος για παροχή 

πληροφοριών σχετικά 
με την Πρόσκληση: 
Παναγιώτης Ζορλός 
Τ. 210 66 07414 
pzor@cres.gr  
www.cres.gr 

Πικέρμι, 24 Φεβρουαρίου 2023 

Αρ. Πρωτ.: 205       
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Π5 
Διοργάνωση ενός εκπαιδευτικού εργαστηρίου 

(training workshop)  
2.418 

Π6 

Διοργάνωση ενός εργαστηρίου ενημέρωσης, 

μεταφοράς γνώσης και την προώθηση της 

συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

2.418 

Π7 
Διοργάνωση ενός εργαστηρίου που αφορά την 

ενημέρωση και την διάδοση των δράσεων του έργου 
2.418 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  17.570 

 

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές κάθε παραδοτέου βρίσκονται στο Παράρτημα I.  

2.  Δικαιολογητικά μη αποκλεισμού 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ. 1, 2 και 2Α του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, οι προσφορές θα πρέπει 

να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

i. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016, εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016. 

ii. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ, η οποία να πιστοποιεί ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό 

του. 

iii. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, με το οποίο να βεβαιώνεται πως ο 

οικονομικός φορέας είναι ενήμερος για τα χρέη του στη φορολογική διοίκηση 

(Φορολογική ενημερότητα), για είσπραξη από φορείς πλην κεντρικής διοίκησης. 

3. Κριτήρια ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

4. Διάρκεια  

Ο Ανάδοχος καλείται να παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες για χρονικό διάστημα από την 

υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τη λήξη του έργου στις 22 Νοεμβρίου 2023. Ο χρονικός 

ορίζοντας για την περαίωση και παραλαβή του κάθε παραδοτέου, θα καθορίζεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή (ΚΑΠΕ), η οποία θα έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον Ανάδοχο 

τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την παράδοση. 

5. Προϋπολογισμός – Όροι πληρωμής 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για κάθε παραδοτέο Π1 έως Π7 αποτυπώνεται στον Πίνακα της 

παρ.1. Ο ανώτερος προϋπολογισμός για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο 

ποσό των δεκαεφτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (€17.570) πλέον ΦΠΑ, 

συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Προσφορές με τιμή μεγαλύτερη από τον 

ανώτερο προϋπολογισμό, απορρίπτονται. 
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Για την εκτέλεση της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών δεν χορηγείται προκαταβολή.  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά (ανά παραδοτέο), μετά την έκδοση 

του σχετικού πρακτικού παραλαβής από το ΚΑΠΕ, την έκδοση των σχετικών τιμολογίων καθώς 

και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (π.χ. φορολογική/ασφαλιστική 

ενημερότητα κ.λπ.). 

6. Υποβολή Προσφοράς 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής: 

• Τα δικαιολογητικά μη αποκλεισμού της παραπάνω παρ. 2. 
• Το Παράρτημα II με την Οικονομική Προσφορά (χωρίς και με ΦΠΑ), κατάλληλα 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο 

της υπηρεσίας, διαφορετικά θα απορρίπτεται. 

Η προσφορά υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την ημέρα Δευτέρα, 6.3.2023 και ώρα 14:00 στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pzor@cres.gr, αναγράφοντας ως θέμα: «Παροχή 

υπηρεσιών για το έργο CARISMED». 

Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί τεκμήριο της αποδοχής των όρων της παρούσας καθώς 

και της διαθεσιμότητας του υποψηφίου για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών κατά το 

παραπάνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα. 

 

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής 

 

 

Δρ Λάμπρος Πυργιώτης 
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