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Διεύθυνση: Σίνδος, T.K. 57400, Τ.Θ.21 

Τηλ.: 2310 797476-7 

Πληροφορίες: Κουλούρης Ν. Ιωάννης 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: Π/2021/178 

Σίνδος Θεσσαλονίκης, 

10/03/2021 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης 

των πωλήσεων της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ 

στην περιοχή της Αττικής, για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

16.000,00€ προ Φ.Π.Α. (19.840,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) 

συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών επί των πωλήσεων, των εξόδων 

μετακίνησης και των πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου. 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

• του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

•  του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  



 

 

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  

• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• α) του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 74/20-03-2013), όπως  τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την 

αντικατάστασή του με το άρθρο όγδοο  της ΠΝΠ της 30.9.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών 

και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019),  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4638/2019, καθώς 

και το άρθρο 13 του Ν.4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019), 

• β) της υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας 

«Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων 

Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-2019, όπως διορθώθηκε με το (ΦΕΚ 

936/ΥΟΔΔ/7.11.2019) και ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή της με την υπ΄αριθμ. 

Γ4β/ΓΠ: 33579 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 539/τ.ΥΟΔΔ/23-7-2020) καθώς και 

την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση 

της 7ης Νοεμβρίου 2019 με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο 

σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά 

την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019 και 

• γ) του Π.Δ. 148/2007. 

• Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α΄ / 18-6-2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», 

• του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 / 13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», 



 

 

• του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», 

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές», 

• του Ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

• του Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

• του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α'/28-6-2014), 

όπως  ισχύει, 

• Την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων» των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 

εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 

ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω, 

• Το Αίτημα Έγκρισης Δαπάνης ΑΕΔ-Σ-Χ2021/43 για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 

και προώθησης των πωλήσεων  της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ στην περιοχή της Αττικής  για χρονικό διάστημα ενός έτους,  

• Την Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης  Αποφ. Αριθ. 1240/25-02-2021 με 

ΑΔΑ:6ΞΕ0ΟΡ9Υ-ΡΕΚ, 

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης και Προώθησης των Πωλήσεων 

της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ» στην περιοχή της 

Αττικής για ένα έτος, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, και τα κάτωθι 

παραρτήματα:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

  



 

 

Γενικοί  Όροι 

Περιγραφή Υπηρεσιών Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 

υποστήριξης και προώθησης των πωλήσεων της  

Παραγωγικής Μονάδας Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ 

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

Εκτιμώμενη 

Προϋπολογισθείσα 

δαπάνη 

16.000,00€ προ Φ.Π.Α. (19.840,00€ με τον Φ.Π.Α) 

(Ετήσια αποζημίωση κίνησης και έξοδα έως 11.000,00€ 

πλέον ποσοστών επί των πωλήσεων βάσει εκκαθαρίσεων 

έως του ποσού των 5.000,00€ προ ΦΠΑ) 

KAE 61.02.010024 

C.P.V 79342320-2 Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 2310797476, κος Κουλούρης Ιωάννης 

e-mail: account@kethea-print.gr 

Τεχνικές προδιαγραφές Όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Τεχνικές 

Προδιαγραφές) της παρούσας. 

Αξιολόγηση προσφορών 

/ Κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο 

των υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτής.  

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για διάστημα έως (120) 

εκατόν είκοσι ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσής τους. 

Δικαίωμα συμμετοχής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που πληροί τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές 

προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στην παρούσα και 

διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και 

επάρκεια, καθώς και ικανότητα και εξειδίκευση στην 

παροχή υπηρεσιών αντίστοιχων με αυτές που αποτελούν 

αντικείμενο της παρούσας.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει επί ποινή απόρριψης: 

1. Να έχει κύρια επαγγελματική ή επιχειρηματική 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

παρούσας πρόσκλησης.  

2. Να διαθέτει για την συμμετοχή του ως υποψήφιος 

ανάδοχος αποδεδειγμένη εμπειρία δέκα (10) ετών.  

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν τις 

προσφορές τους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως 

ορίζονται στην παρούσα, με οποιονδήποτε τρόπο στη 

Παραγωγική Μονάδα ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ 

«ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ», Σίνδος Τ.Κ. 57400, Τ.Θ.21, ή στο 



 

 

info@kethea-print.gr, μέχρι τις 23/03/2021 και ημέρα 

Τρίτη και ώρα 12:00. 

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την επεξεργασία των 

προσφορών να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή 

πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση 

δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

Σύνταξη προσφοράς Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν τα εξής:  

1. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των 

προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο . 

2. Συμπληρωμένο το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

(ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της παρούσας 

και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

Οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της 

ζητούμενων υπηρεσιών και όχι μέρος αυτών, άλλως 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Δικαιολογητικά 

συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει με την 

προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει 

σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν.4250/26-03-

2014) του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), με ημερομηνία εντός 

των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς 

(χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνήσιου της 

υπογραφής), στην οποία να δηλώνει: 

• Το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί 

προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά 

του προκειμένου για φυσικά πρόσωπα( 

• ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των 

οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

προσφορά είναι αληθή και ακριβή, 

• ότι η προσφορά του ισχύει για εκατόν είκοσι  (120) 

ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσής της, 

• ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της παρούσας πρόσκλησης καθώς και της 

Τεχνικής Περιγραφής που περιέχεται σε αυτήν, και δεν 

δύναται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους 

αυτής, 

• ότι παραιτείται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα 

αποζημίωσής του για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη 



 

 

απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση 

ή ματαίωση της παρούσας διαδικασίας, 

• ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 

ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις το, που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του, 

Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους 

του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους 

του νόμιμού εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται από το 

ισχύον καταστατικό ή το ισχύον έγγραφο/πρακτικό 

εκπροσώπησης. 

Αναπροσαρμογή 

τιμήματος / Εναλλακτικές 

προσφορές / Απόρριψη 

προσφορών  

Αναπροσαρμογή τιμήματος δεν προβλέπεται. 

Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές για 

μέρος μόνο της ζητούμενης υπηρεσίας δεν θα γίνονται 

δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή 

τελούν υπό αιρέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από 

τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης επίσης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Δεν απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές των οποίων 

οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις 

κατά την κρίση της Επιτροπής. 

Ματαίωση διαδικασίας  Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και 

αναβολής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των 

όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης, χωρίς 

οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για 

οποιοδήποτε λόγο. 

Υπογραφή σύμβασης / 

Κατάθεση 

δικαιολογητικών 

Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) εργασίμων 

ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά 

περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 

ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα). Δεν 

αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν 

έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων κατά 



 

 

περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

2. Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια 

Δ.O.Y.  από την  οποία να προκύπτει επαγγελματική 

δραστηριότητα συναφής με το αντικείμενο της 

παρούσας πρόσκλησης. 

3. Πρόσφατη βεβαίωση από Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

από την οποία να αποδεικνύεται εγγραφή σε ισχύ για το 

έτος 2021.  

4. Προσκόμιση πρωτοκόλλων παραλαβής ή 

συμφωνητικών ή βεβαιώσεων ή παραστατικών 

τιμολόγησης των τελευταίων δέκα (10) ετών  με 

επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης. 

5. Αναγκαία, κατά περίπτωση, έγγραφα σύστασης και 

εκπροσώπησης από τα οποία να προκύπτουν: 

i) η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου 

(ΦΕΚ, καταστατικά με τις τροποποιήσεις τους) και 

ii) τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο 

με την υπογραφή τους. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει 

καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του 

Ν. 4412/2016. 

Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους 

του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 

ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμού 

εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται από το ισχύον 

καταστατικό ή το ισχύον έγγραφο/πρακτικό εκπροσώπησης 

Χρόνος / Τόπος 

παραλαβής των 

υπηρεσιών  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες  του για 

ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στην 

περιοχή της Αττικής και θα έχει ως έδρα του τις 

εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ ΚΥ, Σορβόλου 24 Μέτς Αθήνα. 

Η παραλαβή της προμήθειας, η διαδικασία αυτής, και η 

συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής, γίνονται σύμφωνα με 

όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 

4412/2016 όπως κάθε φορά ισχύει. 

Τρόπος πληρωμής 1. Η εξόφληση των τιμολογίων του Αναδόχου θα 

πραγματοποιείται  σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία έκδοσής τους, με κατάθεση σε 

τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου 

2. Για την εξόφληση των τιμολογίων είναι απαραίτητη η 

έκδοση και προσκόμιση των παρακάτω: 



 

 

• Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας σε ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο). 

• Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής-ποσοτικής παραλαβής 

από τη σχετική Επιτροπή Παραλαβής. 

Κρατήσεις στο καθαρό 

ποσό  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

i) Κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) όπως ορίζεται από 

την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως 

ισχύει). 

ii) Κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) όπως ορίζεται 

από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 350 Ν. 

4412/2016). 

iii) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% ή 20% με κάθε 

πληρωμή (αποδίδεται στο ΑΦΜ του Αναδόχου), όπως 

ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 64 Ν. 

4172/2013). 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 

 

 

   Δρ. Χρήστος Λιάπης 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η ανάδειξη 

αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης των πωλήσεων της  

Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ στην περιοχή της Αττικής, για 

ένα (1) έτος. Οι ζητούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν: 

• 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, supermarket, εφοπλιστικές, 

ναυτιλιακά γραφεία, κλπ. με τη χρήση  ημερολογίου επαφών, επισκέψεων, 

επιστολών, προωθητικών ενεργειών, κλπ.) 

• προώθηση πωλήσεων προϊόντων - υπηρεσιών Γραφικών Τεχνών (πχ. εταιρικά 

έντυπα, prospectus, απολογισμοί, αφίσες, ημερολόγια, κλπ) με τη διαδικασία της 

ετοιμασίας εγγράφων προσφορών και τη διοχέτευση των παραγγελιών προς 

εκτέλεση-κατασκευή στην Παραγωγική Μονάδα Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ 

ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ στη Σίνδο 

• παροχή υποστηρικτικών ενεργειών προς τους πελάτες καθώς και την 

παρακολούθηση των χρεωστικών υπολοίπων των πελατών και πραγματοποίηση των 

απαραίτητων ενεργειών για την είσπραξη 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 Προγραμμάτων για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα εκτυπώσεων. 

Η παροχή όλων των υπηρεσιών που περιγράφονται παραπάνω θα γίνεται από τον 

Ανάδοχο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου με τη διάθεση ενός (1) πωλητή γραφικών 

τεχνών με ελάχιστο χρόνο απασχόλησης 40 ωρών εβδομαδιαία για τις ανάγκες του 

Τμήματος Πωλήσεων Αθηνών (Σορβόλου 24, Αθήνα) 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 δέκα (10) ετών σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και 

προώθησης πωλήσεων γραφικών τεχνών που να αποδεικνύεται με την κατάθεση 

των σχετικών συμφωνητικών 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 διατιθέμενου προσωπικού για την 

παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών. 

• Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την συμμόρφωσή του ή/και του προσωπικού 

που θα διαθέσει 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. 

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 υλοποίηση 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 υπηρεσιών που έχει αναλάβει σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα Α’ 

της πρόσκλησης (Τεχνική Περιγραφή). 

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

Ο Διευθυντής του Λιθογραφείου θα διενεργεί τακτικούς ελέγχους αναφορικά με την κάλυψη 

των ανωτέρω υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς το προσωπικό του και σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί η μη τήρηση αυτών θα επιβάλλονται 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 5.000€ (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: 

  Για τις «νέες» πωλήσεις υπηρεσιών – προϊόντων Γραφικών Τεχνών ποσοστό 3% επί της 

αξίας των «ιδίων» όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με την προϋπολογιστική 

κοστολόγηση κάθε παραγγελίας 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 πελάτη (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 

παραγγελιών του πρώτου έτους συνεργασίας (Διευκρίνιση: Όχι ημερολογιακού έτους, 

αλλά χρονικής διάρκειας ενός έτους από την έναρξη της συνεργασίας). Επίσης, ο πωλητής 

θα λαμβάνει εφ’ άπαξ ποσό εκατό είκοσι τέσσερα ευρώ (124,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την εκτέλεση και τιμολόγηση της πρώτης παραγγελίας 

του νέου πελάτη. 



 

 

 

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 χώρους του ΚΕΘΕΑ.   



 

 

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 πωλήσεων και του εφ’ άπαξ ποσού 

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

Φ.Π.Α. :                                               ευρώΙ  

Συνολική αξία :                                              ευρώΙ  

και 

ολογράφως………………………………………………………………………………………… 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ:. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Η προσφορά μου ισχύει για 120 ημέρες. 

Στην καθαρή αξία των προσφερόμενων τιμών του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος 8% ή 20% (άρθρο 64 Ν.4172/2013), κράτηση 0,07% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/2011), κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΚΥΑ 1191/2017), όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις, καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη 

που πιθανώς θα πραγματοποιήσει ο προμηθευτής. 

 

Ο Προσφέρων 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 


