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                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                            

 

Αναθέτουσα Αρχή: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
Οδός: Αριστοτέλους 27 Θεσσαλονίκης 
Τ.Κ.   54624 
Τηλέφωνο: 2310 271488 
Fax:  2310 257283 
E-mail: grammateia@epepthe.gr 
Ιστοσελίδα: www.eeth.gr       

   Θεσσαλονίκη 08/06/2022 
Αρ. Προκήρυξης 6/2022 

Αρ. Πρωτ.1635/8-6-2022 
CPV: 79800000-2 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς, για την 
προμήθεια εντύπων στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ: 

1. Τις διατάξεις: 
α. Του Ν. 4497/2017  περί «Εκσυγχρονισμού της επιμελητηριακής Νομοθεσίας » όπως 
τροποποιήθηκε ο Ν. 2081/1992 
β. Του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών» - Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ(όπως τροποποιήθηκε με 4782/2021 και 4811/2021) 
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γ. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
ε. Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α/15-9-11)με θέμα: «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» 
2. Την Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΕΘ στη συνεδρίαση αριθ. 8/30-5-
2022, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και το  τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 
4. Τον Κανονισμό 2195/2002 «περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
Συμβάσεις (CPV),  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  Κανονισμό(ΕΚ) 213/2008 της 
Επιτροπής. 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Για την κατάθεση προσφοράς, για την προμήθεια εντύπων στο Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με τους όρους που  περιγράφονται στη συνέχεια. 
Κριτήριο  κατακύρωσης  του έργου στον Ανάδοχο  είναι  η  συμφερότερη  από  
οικονομικής  άποψης προσφορά, αποκλειστικά  βάση τιμής  για τις προσφορές που 
πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης. 

 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας Ανάθεση αρθ. 118 
Ν.4412/2016 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Προμήθεια Εντύπων  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5000 € Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά (βάσει τιμής)   

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

29/06/2022 και ώρα 12.00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης οδός Αριστοτέλους 27, ΤΚ 
54624,Θεσσαλονίκη  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Το ΕΕΘ στα πλαίσια προώθησης των δράσεων του, προβαίνει στην προμήθεια 
εντύπων με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές : 

1) Φάκελοι folder 

Διάσταση αναπτύγματος 53*40 cm. Κλειστό 23*32 cm. 
Χαρτί velvet 350gr 
Εκτύπωση τετράχρωμη μιας όψης 
Βερνίκι μιας όψης 
Βιβλιοδεσία καλούπι, πίκμανση 
1000 τεμάχια 
 
2) Μπλοκ 
 
4χρωμο εξώφυλλο, 300 γρ.,  50 φύλλων 
1 χρώμα σε χαρτί γραφής Α4 κολλητό 
1000 τεμάχια 
 
 
3) Φάκελοι Διάστασης 11*23 cm 

 
Αυτοκόλλητος 
Εκτύπωση λευκού χρώματος 
Τυπωμένο το λογότυπο του ΕΕΘ και στοιχεία της διεύθυνσης του 
1.000 τεμάχια 
 
4) Φάκελοι Διάστασης 23*32 cm 

 
Αυτοκόλλητος 
Εκτύπωση σε κίτρινο χρώμα 
Τυπωμένο το λογότυπο του ΕΕΘ και στοιχεία της διεύθυνσης του  
1000 τεμάχια 

 
 5) Card visit 
 
60 είδη από 200 τεμάχια 
Εκτύπωση δίχρωμη δυο όψεων 
Χαρτί velvet 350 gr. 

 
 

Β. Όροι της διαδικασίας προμήθειας 
1. Δικαίωμα συμμετοχής (άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016)  Υποψήφιοι ή 
προσφέροντες μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.   
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2.  Οι  προσφορές  υποβάλλoνται  πρωτότυπες,  υπογεγραμμένες  και  συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  
γλώσσα  διαφορετικά  θα  απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  
έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της 5.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄ 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην  ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.    

Στις  περιπτώσεις  που  με  την  αίτηση  συμμετοχής  ή  την  προσφορά  υποβάλλονται  
ιδιωτικά  έγγραφα,  αυτά γίνονται  αποδεκτά  είτε  κατά  τα  προβλεπόμενα  στις  
διατάξεις  του  ν.  4250/2014  (Α΄  94)  είτε  και  σε  απλή φωτοτυπία,  εφόσον  
συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  
η οποία  φέρει  υπογραφή   μετά  την  έναρξη  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης  (ν.  
4609/2019)  συνταγμένες  ή μεταφρασμένες  επισήμως  στην  ελληνική  γλώσσα  
διαφορετικά  θα  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια  και άλλα έντυπα  -εταιρικά ή μη-  με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο  μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

3. Οι προσφορές γίνονται δεκτές σε ευρώ διαφορετικά θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
4. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
5.  Προσφορές  που  θα  υποβληθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  με  οποιαδήποτε  τρόπο  
εκπρόθεσμα  δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Ο φάκελος προσφοράς θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ οδός Αριστοτέλους 
27, ΤΚ 54624 έως την  29η  Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 με την 
ένδειξη: 
΄΄ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΘ ΄΄ 
Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω  προθεσμία και ώρα θα 
θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Δεκτές γίνονται προσφορές για 
το σύνολο των υπηρεσιών. 
 

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο 

δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει 

δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 
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2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 

Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου 

 
 
Στον φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα 
παρακάτω : 

1) Αίτηση για υποβολή προσφοράς, με τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου. 
2) Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  δεν  συντρέχει  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  του  

άρθρου  24  του  Ν.  4412/2016.   
3) Υπεύθυνη δήλωση, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της, 

στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς ότι  α) έχει  λάβει  γνώση  και  συμφωνεί  
ανεπιφύλακτα  με  την  παρούσα  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) η 
προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης,  γ) δεν 
οφείλει φορολογικές ή ασφαλιστικές εισφορές για  το  σύνολο  των  ταμείων  κύριας  
και  επικουρικής ασφάλισης   του   προσωπικού   του,   συμπεριλαμβανομένων   των 
νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας, κλπ. δ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα 
αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της 
αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας 
Αρχής, ε) δεν  έχουν  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  τα  αδικήματα  της  
απάτης,  δωροδοκίας, υπεξαίρεσης,  πλαστογραφίας,  ψευδορκίας,  δόλιας  χρεοκοπίας,  
εκβίασης,  συμμετοχής  σε εγκληματική  οργάνωση,  νομιμοποίησης  εσόδων  από  
παράνομες δραστηριότητες ή για κάποια από τα αδικήματα του Αγορανομικού  
Κώδικα,  σχετικά  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους δραστηριότητας. Η 
υποχρέωση προσκόμισης της ως άνω Υ.Δ. αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους,  στ) θα  
προσκομίσουν τα  αντίστοιχα  πιστοποιητικά  και  έγγραφα,  όταν  τους  ζητηθούν,  
προκειμένου να αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων 

4) Εκτύπωση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτή 
εμφανίζεται στο taxisnet). 

5) Αντίγραφα των πρωτότυπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και 
τροποποιήσεις του( για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) επικυρωμένο 
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων 
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τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα)-
Ειδικότερα  

-Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.): Φωτοαντίγραφο ανακοίνωσης καταχώρησης του 
ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο 
ΓΕΜΗ. 
-Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές 
Εταιρείες (ΙΚΕ) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.): Φωτοαντίγραφο του 
τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού από το οποίο να προκύπτει ο διαχειριστής και 
η εκπροσώπηση της εταιρείας όπως έχει καταχωρηθεί στο αρμόδιο πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ. 
-Για ατομική επιχείρηση: Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του 
οικονομικού φορέα, το/τα 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/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού να ζητήσει από τους 

συμμετέχοντες φορείς, οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με την απόδειξη των  κριτηρίων 

επιλογής.  

6) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό  & 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Για την προσκόμιση των Υπεύθυνων δηλώσεων δεν απαιτείται η βεβαίωση γνησιότητας 
της υπογραφής. 
  
Στον Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα παρακάτω 
 

7) Οικονομική προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ με και χωρίς ΦΠΑ 
 
Πριν  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  Ανάδοχος,  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  πρέπει  να  
προσκομίσει  κατά  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού  και  τα παρακάτω 
δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4402/2016: 
1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου 
2.  Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης) 
3.  Ασφαλιστική  ενημερότητα  για  το  σύνολο  των  ταμείων  κύριας  και  επικουρικής  
ασφάλισης   του   προσωπικού   του   οικονομικού   φορέα,   συμπεριλαμβανομένων   
των νόμιμων εκπροσώπων σε ισχύ κατ’ εφαρμογή των άρθρων 73 (παρ. 1 & παρ. 2) 
και 74 του Ν.4412/2016 
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 Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  πραγματοποιηθεί  συνολικά  μετά  την  ποιοτική  και  
ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων προμηθειών. Για την πληρωμή του Αναδόχου 
απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:  
α) τιμολόγιο του Αναδόχου,  
β) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της  
Αναθέτουσας Αρχής. 
Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο 
όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση των υπηρεσιών, 
κατά τα οριζόμενα στο παρόν.  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον 
βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013 και σε i) κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 .4013/2011 όπως τροποποιήθηκε 
με Ν. 4412/2016 αρθ. 375) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης ii) 
Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο 
εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Το Ε.Ε.Θ. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις εργασιακές αποδοχές και 
ασφαλιστικές  εισφορές του προστηθέντα  του  αναδόχου, για τις οποίες υφίσταται η 
υποχρέωση αυτού για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων.  

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για 
οποιοδήποτε λόγο. 

Στα πλαίσια εφαρμογής του νέου κανονισμού  ΓΚΠΔ (GDPR) τα προσωπικά δεδομένα 
των συμμετεχόντων με τη ρητή συναίνεση τους θα παραμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια 
αξιολόγησης στο ΕΕΘ, υπό  αυστηρή εμπιστευτικότητα, και θα χρησιμοποιηθούν κατ’ 
αποκλειστικότητα για τους σκοπούς του διαγωνισμού. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΕΘ 

 

ΜΙΧΑΗΛ  ΖΟΡΠΙΔΗΣ 




