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                            Περίληψη                                                                Aπόσπασμα                                     
.               Έγκριση διενέργειας και των όρων                           Από το πρακτικό της  συνεδρίασης                                               
 διεξαγωγής μειοδοτικού διαγωνισμού                            του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης 
                  για την εκτύπωση των αφισών &                                                αριθμ. 3/22 
                 εντύπων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης         

 
               Απόφαση αριθμ. 28/22 

 
 Κοζάνη σήμερα 22 Μαρτίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε 
 συνεδρίαση στην «Αίθουσα Τέχνης» Κοζάνης το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από 
 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με ημερομηνία 18/3/22, που δόθηκε στον καθένα 
 σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με το νόμο.  
 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα 11 μέλη ήταν παρόντα τα 8 
 ήτοι: 

 
 Παρόντες                                                                    Απόντες 
 

1. Ν. Κέφαλος                                                            1. Θ. Δημαράκη 
2. Ε. Αραμπατζή                                                        2. Κ. Κυτίδης 
3. Ζ. Δεμερτζίδου                                                     3. Π. Παπαδημητρίου-Μαλούτα 
4. Ζ. Μάρας 
5. Π. Σαπαλίδης  
6. Π. Στιούκης                                                          
7. Β. Τσαγγαδούρα                                                                                                                                         
8. Ν. Χατσίδης                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                            

Θέμα: Έγκριση διενέργειας και των όρων, ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού δημόσιου 
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτύπωση των αφισών και εντύπων (παραστάσεις & 
άλλες δράσεις) για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό 
Θέατρο Κοζάνης για το έτος 2022,  κατ εφαρμογή του Ν.4412/2016 άρθρο 27 παρ.1 
«Ανοικτές διαδικασίες» όπως ισχύει και του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 240/12/12/2012 τεύχος Α, που κυρώθηκε με το 
νόμο 4111/2013. 

        Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε στο Συμβούλιο τη διενέργεια και τους όρους, ηλεκτρονικού, 
 διεθνούς, ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτύπωση των αφισών 
 και εντύπων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (παραστάσεις & άλλες δράσεις) 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκτύπωση των αφισών και εντύπων (παραστάσεις  & άλλες 
 δράσεις) για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό  Περιφερειακό Θέατρο 
 Κοζάνης για το έτος 2022,  κατ εφαρμογή του  Ν.4412/2016 άρθρο 27 παρ.1 «Ανοικτές 
 διαδικασίες» όπως ισχύει και του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που 
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 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 240/12/12/2012 τεύχος Α, που κυρώθηκε με το νόμο 4111/2013 
 προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.064,51€ χωρίς ΦΠΑ (ποσό 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ). 
 Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο 
 Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη, Τριών Ιεραρχών 2 (Αίθουσα Τέχνης – Πάρκο Αγίου 
 Δημητρίου), σας προσκαλεί να υποβάλλετε τεχνική και οικονομική προσφορά, για την 
 υπηρεσία, εκτύπωση αφισών και εντύπων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
 αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Αντικείμενο είναι η υπηρεσία, εκτύπωσης αφισών και εντύπων για τις ανάγκες  προβολής 
 των δράσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
 Οι τεχνικές προδιαγραφές των απαιτούμενων αφισών και εντύπων, περιγράφονται στο 
 παράρτημα Α της παρούσας. 

 Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί με επιστολή σας, στα Γραφεία της  Κοινωφελούς 

 Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης, Τριών Ιεραρχών  2 (Αίθουσα 

 Τέχνης – Πάρκο Αγίου Δημητρίου),  Τ.Κ. 50100, ημιώροφος, τμήμα Δνση  Παραγωγής, 

 μέχρι  την ημέρα Παρασκευή, 15 Απριλίου  2022 και ώρα 14:00. 

 Στην επιστολή θα αναφέρεται η επωνυμία και  διεύθυνση του προσφέροντος,  καθώς και 

 η ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς υπηρεσίας εκτύπωσης αφισών και εντύπων)».  

 

 Για την έγκριση της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκε η με αριθμ: 1071απόφαση του Δ.Σ. του 
 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίνει την πίστωση ποσού #8.064,51# ευρώ πλέον ΦΠΑ 
 (10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ), με CPV79824000-6 για την υπηρεσία, εκτύπωσης Αφισών και 
 εντύπων η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 6615.01του Προϋπολογισμού Εξόδων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
 Κοζάνης έτους  2022με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς, 
 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
 αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
 Η τιμή προσφοράς ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών και δεν υπόκειται σε 
 καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα 
 δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.  
 

 Συγκεκριμένα, με την προσφορά θα υποβληθούν αναλυτικά τα εξής: 

 Α. «Δικαιολογητικά συμμετοχής» 

 (1) Νομιμοποιητικά έγγραφα του Προμηθευτή (ενδεικτικά: ΦΕΚ ίδρυσης και 
 τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των   
 εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ, ΕΕ, IKE κλπ) και αντίγραφο της βεβαίωσης  
 έναρξης επαγγέλματος για φυσικά πρόσωπα).  
  Τα έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, γίνονται    
 αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
 υποβολή τους,  
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 (2)Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
 του  στην αναθέτουσα αρχή, ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
 δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
 έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω 
 λόγους σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 του ν.4412/2016: 
 α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
 πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
 του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
 β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
 διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
 μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
 απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
 καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
 και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
 γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
 οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
 οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
 δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
 όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
 Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
 ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
 τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
 Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,σχετικά με την πρόληψη της 
 χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
 παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309της 
 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008(Α΄ 
 166), 
 στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
 Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
 την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
 εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  
  Σε περίπτωση ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
 δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
 είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
 πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 
 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 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. 
 Αφορά ιδίως: 
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 α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
 κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
 διαχειριστές,  
 β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και  
 όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
 εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 (3)Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
 προκύπτει ότι κατά την  ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι ως προς τις 
 φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
 κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), και ειδικότερα  
  Ι) φορολογική ενημερότητα από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
  υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
 ΙΙ) ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης από αρμόδια κατά 
 περίπτωση Αρχή, από όπου να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
 που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και   
 ΙΙΙ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
 της παρούσας πρόσκλησης) στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος (νόμιμος εκπρόσωπος) θα 
 δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους 
 οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

 Τα ανωτέρω αποδεικτικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο 

 υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναγράφεται χρόνος ισχύος, να έχουν 

 εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

 

 Β. «Τεχνική Προσφορά», με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, 
 σύμφωνα με τοΠαράρτημα Α της παρούσας. 
 Γ. «Οικονομική Προσφορά», έγγραφο με τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς 
 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α, της παρούσας συμπεριλαμβανομένου του 
 υποδείγματος οικονομικής προσφοράς (εφόσον απαιτείται). 
 Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου 
 εκπροσώπου της εταιρείας. 
 Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 
 μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα 
 και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις 
 οιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της 
 παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της 
 σύμβασης και θα δεσμεύουν την επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα 
 περιληφθούν σε αυτή. 
 Μετά την προσκόμιση και αξιολόγηση των ανωτέρω, εκδίδεται μία απόφαση του 
 αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους 
 συμμετέχοντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4412/16.  
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 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 Μάιος 2022 - Απρίλιος 2023 
 

    ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

    Η παραλαβή (& παρακολούθηση όπου απαιτείται) -θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα 
    συγκροτηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του ν.4412/16.  
 ΠΛΗΡΩΜΗ 
 Η πληρωμή του Ανάδοχου θα γίνει από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό 
 Θέατρο Κοζάνης στο 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών 
 από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που 
 προβλέπονται από το άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλο 
 δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον 
 έλεγχο και την πληρωμή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε 
 άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 

 Πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και 
 ώρες στο Τηλέφωνο 24610 24062 

                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                                 Νικόλαος Κέφαλος 

 
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΣΙΜΟ / 
ΔΙΠΛΩΜΑ  

ΒΑΡΟΣ ΣΕΛ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Αφίσα Β3 4χρωμία - 150gr - 300  

2. Αφίσα Β3 4χρωμία - 150gr - 500 

3. Αφίσα  35*50 cm 4χρωμία - 150gr - 300  

4. Αφίσα 35*50 cm 4χρωμία - 150gr - 500  

5. Αφίσα 50*70 cm 4χρωμία - 150gr - 300  

6. Αφίσα 50*70 cm 4χρωμία - 150gr - 500  

7. Αφίσα 70*100 cm 4χρωμία - 150gr - 300  

8. Αφίσα 70*100 cm 4χρωμία - 150gr - 500  

9.  Έντυπο 12*17 cm 4χρωμία Καρφίτσα Εσ:100gr - 
Εξ: 300gr  

16 1.000  

10. Έντυπο 12*17 cm 4χρωμία Καρφίτσα Εσ:100gr - 
Εξ: 300gr 

16 3.000 

11. Flyers A5 2όψεις 4χρωμία - 150gr 2 1.000 

12. Flyers A5 2όψεις 4χρωμία - 150gr 2 3.000 

13. Πρόγραμ
μα  

Α3 2όψεις 4χρωμία Σταυρό 90gr - 1.000 

14. Πρόγραμ
μα 

Α3 2όψεις 4χρωμία Σταυρό 90gr - 3.000 
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 Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού πήρε υπ΄ όψιν 
 Την εισήγηση του προέδρου κ. Κέφαλου και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
 απόψεων μεταξύ των μελών του 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει ομόφωνα, την εισήγηση του κ. προέδρου, για τη διενέργεια και τους όρους, 

ηλεκτρονικού, διεθνούς ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτύπωση 

των αφισών και εντύπων (παραστάσεις & άλλες δράσεις) για τις ανάγκες της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης για το έτος 2022,  κατ 

εφαρμογή του Ν.4412/2016 άρθρο 27 παρ.1 «Ανοικτές διαδικασίες» όπως ισχύει και του 

άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

240/12/12/2012 τεύχος Α, που κυρώθηκε με το νόμο 4111/2013, όπως κατατέθηκε και 

παρουσιάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.       

 
 Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 28/22 
 
 

 Το παρόν πρακτικό αρ. 3/2022 συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής: 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.      Τα μέλη 
         Ν. Κέφαλος                                               Ε. Αραμπατζή 

Ζ. Δεμερτζίδου 
Ζ. Μάρας 
Π. Σαπαλίδης 
Π. Στιούκης 
Β. Τσαγγαδούρα  
Ν. Χατσίδης 

                                                                    
                Ακριβές απόσπασμα 
           Κοζάνη 22 Μαρτίου 2022 

                 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού                                     
                                 Συμβουλίου 

 
                       ΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 

ΑΔΑ: Ρ1ΞΠΟΕ9Μ-1ΣΞ
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