
 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: Π/ 2018/237 

Σίνδος Θεσσαλονίκης, 01 Μαρτίου 2018 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης των πωλή-
σεων της  Παραγωγικής Μονάδας Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ στην περιοχή της Αττι-

κής, για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00€ προ Φ.Π.Α. 
(24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών επί των 
πωλήσεων, των εξόδων μετακίνησης και των πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων 
του αναδόχου.  

 

Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση 

σκοπιμότητας δαπάνης κατά την 3η Συνεδρίαση του Δ.Σ ΚΕΘΕΑ της 26.01.2018, το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ 

σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «υπηρεσιών υποστήριξης και 
προώθησης των πωλήσεων της Παραγωγικής Μονάδας Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ 
στην περιοχή της Αττικής, για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Τε-

χνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και την Οικονομική Προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.) 

 

Γενικοί  Όροι 

Περιγραφή προμήθειας Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προώ-

θησης των πωλήσεων της  Παραγωγικής Μονάδας Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ 

ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ στην περιοχή της Αττικής, για ένα (1) έτος 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέ-

ωσης 

ΑΔΑ: ΩΙ4ΞΟΡ9Υ-ΛΜΙ 

 

KAE 61-02-010024 

C.P.V 79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης 

79342320-2 Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  20.000,00€ προ Φ.Π.Α. (24.800,00€ με τον Φ.Π.Α) 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Απαιτούμενα προσόντα 

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις ή 

κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τις νομικές, τεχνικές 

και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στους παρόντες ό-

ρους.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει επί ποινή απόρριψης: 

1. Να έχει κύρια επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα 

σχετική με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης.  

2. Να διαθέτει για την συμμετοχή του ως υποψήφιος ανάδοχος απο-

δεδειγμένη εμπειρία (5) ετών.  
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Υποβολή προσφορών Οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων υπη-

ρεσιών και όχι μέρος αυτών, άλλως απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

Σύνταξη προσφοράς Οι προσφορές κατατίθενται εντός καλά κλειστού φακέλου και πρέπει 

να περιέχουν τα εξής:  

1. Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την 

οποία να προκύπτει επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το 

αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης. 

2. Πρόσφατη βεβαίωση από Επαγγελματικό Επιμελητήριο από την 

οποία να αποδεικνύεται εγγραφή σε ισχύ για το έτος 2018 (πρωτό-

τυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο).  

3. Πιστοποιητικό (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο) που εκδίδεται 

από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

4. Προσκόμιση πρωτοκόλλων παραλαβής ή συμφωνητικών ή βε-

βαιώσεων ή παραστατικών τιμολόγησης των τελευταίων  πέντε (5) 

ετών με σχετική επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα 

σχετική με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης. 

5. Κατάθεση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, με σφρα-

γίδα και υπογραφή του υποψήφιου αναδόχου. 

6. Κατάθεση της Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει με τη συμπλήρω-

ση του συνημμένου ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Πα-

ράρτημα Β΄), με σφραγίδα και υπογραφή του υποψήφιου αναδό-

χου. 

Τεχνική Περιγραφή Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Αξιολόγηση προσφορών / κρι-

τήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά-

ποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ζητούμενων υπηρε-

σιών.  

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογια-

κές ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης.  

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται  

Προθεσμία παραλαβής προ-

σφορών / Αποσφράγιση προ-

σφορών  

 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προ-

σφορές τους με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο της Παραγωγικής 

Μονάδας Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, στη Σίνδο, το αργότερο 

μέχρι την 21/03/2018 ημέρα Τετάρτη 

Ανάθεση/Συμφωνητικό  Μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης ο Ανάδοχος υποχρεού-

ται να προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή 

της σύμβασης.  
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Τρόπος πληρωμής /  Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται ανά μήνα και θα αφορά στις 

υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί κατά τον προηγούμενο μήνα. Ο ανά-

δοχος θα εκδίδει μηνιαίως νόμιμο φορολογικό παραστατικό το οποίο 

θα καταθέτει στο λογιστήριο της Παραγωγικής Μονάδας Λιθογραφείο 

ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, ύψους ανάλογου με τις προσφερόμενες υπη-

ρεσίες, και σύμφωνα με το ποσό που αναγράφεται στην Οικονομική 

Προσφορά του και η εξόφληση του θα γίνεται εντός τριάντα (30) εξή-

ντα ημερών από την κατάθεση του παραστατικού. Επίσης, θα καταθέ-

τει βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που να 

ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωμής. 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνεται 

κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, παρακρά-

τηση του ανάλογου φόρου εισοδήματος  και κάθε άλλη παρακράτηση 

που μπορεί να προκύψει από το ισχύον νομικό πλαίσιο 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 2310797476 

Όνομα Υπεύθυνου: Κουλούρης Ιωάννης 

Ματαίωση έρευνας αγοράς  Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και 

διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνι-

κών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης της διαδικασίας, χωρίς οι συμμε-

τέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι 

περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

 

 

 

Βασίλειος Γκιτάκος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η ανάδειξη αναδόχου για την πα-

ροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης των πωλήσεων της  Παραγωγικής Μονάδας Λιθογραφείο 

ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ στην περιοχή της Αττικής, για ένα (1) έτος. Οι ζητούμενες υπηρεσίες περιλαμβά-

νουν: 

 πραγματοποίηση επαφών για ανεύρεση νέων πελατών, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής που 

θα χαράσσει η Παραγωγική Μονάδα του Λιθογραφείου ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ (νέοι πελάτες: 

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, σύλλογοι, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ιδρύματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, su-

permarket, εφοπλιστικές, ναυτιλιακά γραφεία, κλπ.) (ημερολόγιο επαφών, επισκέψεων, επιστο-

λές, προωθητικές ενέργειες, κλπ.) 

  πραγματοποίηση πωλήσεων των ετοίμων προϊόντων της Παραγωγικής Μονάδας του Λιθογραφεί-

ου ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, όπως: βιβλία, τετράδια, κλασέρ, σημειωματάρια, ημερολόγια και κάθε 

είδους προϊόντα χάρτου που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να παραχθούν καθώς και εμπορευμάτων 

τρίτων τα οποία εμπορεύεται το Λιθογραφείο (πχ. βιβλία άλλων εκδοτών). Θα προωθεί τις παραγ-

γελίες που θα λαμβάνει από την αγορά της Αττικής και θα τις διοχετεύει στην Παραγωγική Μονά-

δα Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ στη Σίνδο για την εκτέλεσή τους.  

 προώθηση πωλήσεων προϊόντων - υπηρεσιών Γραφικών Τεχνών (πχ. εταιρικά έντυπα, prospectus, 

απολογισμοί, αφίσες, ημερολόγια, κλπ) με την διαδικασία της ετοιμασίας εγγράφων προσφορών 

και την διοχέτευση των παραγγελιών προς εκτέλεση-κατασκευή στην Παραγωγική Μονάδα Λιθο-

γραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ στη Σίνδο.  

 παροχή υποστηρικτικών ενεργειών προς τους πελάτες καθώς και την παρακολούθηση των χρεω-

στικών υπολοίπων των πελατών και πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την είσπρα-

ξης τους για λογαριασμό της Παραγωγικής Μονάδας του Λιθογραφείου ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ 

και η απόδοσή τους σ αυτήν.  

 Συνεργασία και επικοινωνία με τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ και τα μέλη των Θεραπευτικών Προ-

γραμμάτων για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα εκτυπώσεων. 

Η παροχή όλων των υπηρεσιών που περιγράφονται παραπάνω θα γίνεται από τον Ανάδοχο ή σε περί-

πτωση νομικού προσώπου με τη διάθεση ενός (1) πωλητή γραφικών τεχνών με ελάχιστο χρόνο απα-

σχόλησης 40 ωρών εβδομαδιαία για τις ανάγκες του Τμήματος Πωλήσεων Αθηνών (Σορβόλου 24, Αθή-

να) κατά τις ώρες λειτουργίας του. 

Ειδικότερα ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να:  

 Προσκομίσει βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να παρουσιάζεται όλη η επαγγελματική του 

εμπειρία. 

 Έχει εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης 
πωλήσεων γραφικών τεχνών που να αποδεικνύεται με την κατάθεση των σχετικών συμφωνη-
τικών ή βεβαιώσεων ή παραστατικών τιμολόγησης.  

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου θα πρέπει να δηλωθεί το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά 
πρόσωπα που θα παρέχουν τις υπηρεσίες και θα διαθέτουν την παραπάνω προαπαιτούμενη 
εμπειρία και να κατατεθούν βιογραφικά σημειώματα και αποδεικτικά εμπειρίας του διατιθέ-
μενου προσωπικού για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών. 

 Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την συμμόρφωσή του ή/και του προσωπικού που θα δι-
αθέσει με τους κανονισμούς και τους περιορισμούς που ισχύουν για ένα χώρο θεραπείας του 

ΚΕΘΕΑ, τους όρους παρουσίας, συμπεριφοράς και τις απαγορεύσεις χρήσης εξαρτησιογόνων 
ουσιών, του αλκοόλ περιλαμβανόμενου. 
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Το ΚΕΘΕΑ ορίζει τον Διευθυντή της Παραγωγικής Μονάδας του Λιθογραφείου ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ ή 

τον Αναπληρωτή του στον τομέα πωλήσεων ως υπευθύνους συνεργασίας με τον Ανάδοχο για την υλοποί-

ηση του παρόντος έργου. Επίσης το ΚΕΘΕΑ παρέχει την αναγκαία υποδομή και εξοπλισμό του Γραφείου 

Πωλήσεων Αθηνών για τη διευκόλυνση των παραπάνω υπηρεσιών. Επίσης, το ΚΕΘΕΑ θα παραχωρήσει 

στον ανάδοχο τη χρήση κινητού τηλεφώνου για τη διευκόλυνση παροχής των υπηρεσιών του. 

Ο Διευθυντής της Παραγωγικής Μονάδας Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ ή ο Αναπληρωτής του θα 

παρακολουθεί και θα επιβλέπει την τήρηση των όρων εκτέλεσης της σύμβασης και συγκεκριμένα : 

1. Τον χρόνο παρουσίας του διατιθέμενου από τον ανάδοχο προσωπικού. 

2. Την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του αναδόχου για την τήρηση των παρεχόμενων υπηρε-

σιών που έχει αναλάβει σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα Α’ της πρόσκλησης (Τεχνική Περιγρα-

φή). 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αντικαθιστά το προσωπικό που θα εργάζεται στο Λιθογραφείο. Ο Διευθυντής 

του Λιθογραφείου θα διενεργεί τακτικούς ελέγχους αναφορικά με την κάλυψη των ανωτέρω υποχρεώσε-

ων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς το προσωπικό του και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση αυτών θα επι-

βάλλονται κυρώσεις στον ΑΝΑΔΟΧΟ, οι οποίες δύνανται να φθάσουν μέχρι και την κήρυξη του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ έκπτωτου από τη σύμβαση. 

Η προϋπολογιζόμενη ετήσια δαπάνη για την παροχή των υπηρεσιών επιμερίζεται σε: 

 Αμοιβή για την προμήθεια των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης κίνησης και 

εξόδων με ανώτατο όριο τα 11.000€ (προ ΦΠΑ) ετησίως. 

 Ποσοστά επί των πωλήσεων βάσει εκκαθαρίσεων με ανώτατο όριο τα 9.000€ (προ ΦΠΑ) ετησίως. 

Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα υποβάλει Οικονομική Προσφορά ξεχωριστά για το κάθε 

μέρος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με το Παράρτημα Β και χωρίς να υπερβεί για το κάθε 

μέρος τα παραπάνω ανώτατα όρια. 

Τα ποσοστά επί των πραγματοποιηθέντων και εισπραχθέντων καθαρών πωλήσεων καθορίζονται ως εξής: 

Α.  Για τις πωλήσεις βιβλίων εκδόσεων ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ σε βιβλιοπωλεία το ποσό πέραν του 50% 

της λιανικής τιμής πώλησης. 

Β.  Για τις πωλήσεις βιβλίων σε πελάτες εκτός των βιβλιοπωλείων τα ποσοστά καθορίζονται ως εξής: 

 1. Για τα βιβλία εκδόσεων «ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ» το ποσό πέραν του 60% της λιανικής τιμής πώλησης. 

 1α. Ειδικά γιο το βιβλίο «Μαγειρικές εντός….» το ποσό πέραν του 65% της λιανικής τιμής πώλησης.  

 1β. Ειδικά γιο το βιβλίο «Ωδή στον Κώδικα» το ποσό πέραν του 75% της λιανικής τιμής πώλησης. 

 2. Για τα βιβλία άλλων εκδοτικών οίκων το ποσό πέραν του 65% της λιανικής τιμής πώλησης. 

Γ.  Για τις πωλήσεις χαρτικών προϊόντων σε βιβλιοπωλεία ποσοστό 4%. 

Δ.  Για τις πωλήσεις χαρτικών προϊόντων εκτός των βιβλιοπωλείων ποσοστό 15%. 

Ε.  Για τις «νέες» πωλήσεις υπηρεσιών – προϊόντων Γραφικών Τεχνών ποσοστό 3% επί της αξίας των «ι-

δίων» όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με την προϋπολογιστική κοστολόγηση κάθε πα-

ραγγελίας από το Τμήμα Πωλήσεων του Λιθογραφείου (δηλαδή εξαιρούνται οι αξίες του χαρτιού και 

της επεξεργασίας τρίτων). Ως «νέα» πώληση υπηρεσιών Γραφικών Τεχνών νοείται η εύρεση νέου πε-

λάτη (που δεν έχει συνεργαστεί δηλαδή με το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ για υπηρεσίες Γραφικών Τεχνών 

τα τελευταία 5 έτη) και το ως άνω αναφερόμενο ποσοστό του 3% θα ισχύει για το σύνολο των παραγ-

γελιών του πρώτου έτους συνεργασίας (Διευκρίνιση: Όχι ημερολογιακού έτους, αλλά χρονικής διάρ-

κειας ενός έτους από την έναρξη της συνεργασίας). Επίσης, ο πωλητής θα λαμβάνει εφ άπαξ ποσό ε-

κατό είκοσι τρία ευρώ (123,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την εκτέλεση και τιμολόγηση της 

πρώτης παραγγελίας του νέου πελάτη. 
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Ζ.  Ο ισχύων Τιμοκατάλογος των Εκδόσεων Λιθογραφείου ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ είναι :  

(οι τιμές περιέχουν ΦΠΑ): 

 

ΠΑΙΔΙΚΑ  

"Ο κήπος με τις 11 γάτες"  

Παραμύθι - εργαλείο για την πρόληψη των ναρκωτικών.  

10,00€  

Βιβλία σειράς «Συναισθήματα» 9,00€ 

Βιβλία σειράς «Καλό - Κακό» 9,00€ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 

"Μαγειρικές εντός …"  

με συνταγές των μελών (κρατουμένων) των Θεραπευτικών Κοινοτήτων του 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στις φυλακές και την επιμέλεια του Ηλία Μαμαλάκη.  

20,00€ 

ΤΕΧΝΗ 

"Ωδή στον Κώδικα"  

ΝΕΟ Δίγλωσσο (Ελληνικά-Αγγλικά) Λεύκωμα μέσα από το οποίο η γραφιστική 

κοινότητα της Θεσσαλονίκης εικονοποιεί μια σειρά από γνωστούς και λιγότερο 

γνωστούς κώδικες, στηρίζοντας παράλληλα τη Θεραπευτική Κοινότητα του 

ΚΕΘΕΑ Ιθάκη.  

20,00 € 

"Η Αρχαία Ελλάδα του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα" 

 Δίγλωσσο (Ελληνικά-Αγγλικά) Λεύκωμα 192 σελίδων με το έργο του μεγάλου 

ζωγράφου.  

80,00 € 

"Άγιον Όρος – Σύγχρονες όψεις"  

Φωτογραφικό Λεύκωμα 260 σελίδων με φωτογραφικό υλικό για τις 20 μονές 

του Αγίου Όρους.  

50,00 € 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

"Άγιον Όρος, Ο Προμαχώνας της Ορθοδοξίας" του Κ. Πλακογιαννάκη,  

πλήρης οδηγός με σύντομη ιστορία και περιγραφή των μνημείων του.  

18,00 € 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ  

"Νικητές, οι πωλητές που αγαπούν οι πελάτες" του Δρ. Ι. Κριτσωτάκι,  

βιβλίο που παρουσιάζει τη σύγχρονη πελατοκεντρική αντίληψη στις πωλήσεις.  

25,00 € 

"Εμπορικές Εκθέσεις, ο Δρόμος για την Επιτυχία" του Δρ. Ι. Κριτσωτάκι,  

βιβλίο για την τεχνική συμμετοχής στις Εμπορικές Εκθέσεις.  

16,00 € 

 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να σέβεται και να μην παραβιάζει τους κανονισμούς που σχετίζονται με 

τις βασικές αρχές λειτουργίας των θεραπευτικών προγραμμάτων, οι οποίοι ισχύουν σε όλους τους χώ-

ρους του ΚΕΘΕΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Α. Για την ετήσια αμοιβή των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης 
κίνησης  και εξόδων 

Τιμή (Καθαρή αξία) για ένα (1) έτος :                                         ευρώΙ  

Φ.Π.Α. :                                               ευρώΙ  

Συνολική αξία :                                              ευρώΙ  

και ολογράφως………………………………………………………………………………………… 

 

 

Β. Για την ανώτατη ετήσια αποζημίωση των ποσοστών επί των εκκαθαρισμένων πω-
λήσεων και του εφ’ άπαξ ποσού 

Τιμή (Καθαρή αξία) για ένα (1) έτος :                                         ευρώΙ  

Φ.Π.Α. :                                               ευρώΙ  

Συνολική αξία :                                              ευρώΙ  

και ολογράφως………………………………………………………………………………………… 

 

 

Στην καθαρή αξία των προσφερόμενων τιμών του αναδόχου θα γίνει, κράτηση 0,06 % υπέρ 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Ν.4412/2016), κράτηση 0,06 % υπέρ ΑΕΠΠ, καθώς και παρακράτηση φόρου εισοδήμα-

τος (άρθρο 58 Ν.2238/1994). 

 

 

Ο Προσφέρων 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 

 

 


