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ΠΡΟΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2020 

Κάθε ενδιαφερόμενο 
 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 4032/231/YEM 

          612/671 

 
 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής 

υπηρεσιών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας της τελικής έκδοσης 

αποτελεσμάτων του έργου BRIDGES 
 

 

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στο πλαίσιο της 

συμμετοχής της ως εταίρος στο Διαπεριφερειακό έργο BRIDGES, που υλοποιείται στο πλαίσιο 

του Προγράμματος συνεργασίας  INTERREG Europe που συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 

2014 – 2020 και έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08/08/2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών”, όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 116 και 118,  

2.  Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»  

3.  Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07/06/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

4.  Το «Καταστατικό της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Ανώνυμης Εταιρείας 

Ο.Τ.Α.», ΦΕΚ 1414/26-02-2007 όπως ισχύει, 

5.  Την υπ’ αρ. 31/2019 (07-10-2019) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) της 

Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. «Έγκριση προσαρμογής του Κανονισμού 

Εσωτερικής Λειτουργίας (Γενικός Κανονισμός) καθώς και των επιμέρους Κανονισμών, 

Συστημάτων και Εγχειριδίων (Κανονισμός Προσωπικού, Κανονισμός Ανάθεσης 

μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, Σ.Δ.Π. κατά ΕΝ ISO 9001:2015 και 

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργων δημόσιου χαρακτήρα) της Εταιρείας.  

6.  Την υπ’ αρ. 05/2020 (03-02-2020) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της 

Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. «Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας 

διαγωνισμών για συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών έτους 

2020». 

7.  Την ανάγκη της εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας 

όπως αποτυπώθηκε στο πρωτογενές αίτημα με υπ’ αριθμ. Πρωτ. 

3960/231/ΥΕΜ,612/671-26/10/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007541222 2020-10-26). 
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8.   Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος από την Γενική Διευθύντρια της ΑΝΚΟ με 

υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3975/231/YEM,612/671-26/10/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007549746 2020-

10-27) 

9.  Τα έγγραφα του Προγράμματος INTERREG  EUROPE  2014 – 2020 του Στόχου 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014 – 2020 και ειδικότερα (i) το Επιχειρησιακό 

Σχέδιο του Προγράμματος, (ii) το εγχειρίδιο υλοποίησης έργων, (iii) τον 

ολοκληρωμένο οδηγό επικοινωνίας έργων και (iv) την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις 

διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των 

Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας,    

10. Την εγκεκριμένη πρόταση, όπως περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο   (Application Form) 

του Έργου “Bridging competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs 

delivery in regions“, με ακρωνύμιο BRIDGES και Κωδικό Αναφοράς PGI00040, όπου 

προσδιορίζεται, αναλύεται και τεκμηριώνεται λεπτομερώς ο εγκεκριμένος 

προϋπολογισμός της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. ανά 

παραδοτέο και κατηγορία δαπάνης,    

11. τα έγγραφα και τους όρους της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) και του 

Συμφώνου Συνεργασίας του εταιρικού σχήματος (Partnership Agreement) του Έργου 

BRIDGES   

12. Το γεγονός ότι το  ποσό της παρούσας δαπάνης είναι εντός του προϋπολογισμού του 

Έργου BRIDGES   

σας προσκαλεί 

να υποβάλλετε έγγραφη πρόταση – προσφορά, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή -  

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) έως την Δευτέρα 

09/11/2020 και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας (Φον Καραγιάννη 1-3, Τ.Κ. 501 31 

Κοζάνη) για παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
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Συνοπτικά στοιχεία των υπό ανάθεση υπηρεσιών 

Αναθέτουσα αρχή: 
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - Αναπτυξιακή Α.Ε. 

Ο.Τ.Α. 

Υπηρεσία: Εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας 

Διαδικασία ανάθεσης: Απευθείας ανάθεση 

CPV 

 

79810000-5 

79971000-1 

 

Κριτήριο ανάθεσης: 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει τιμής  

Συνολικός προϋπολογισμός 

έργου: 
12.400,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών: 

Δευτέρα 09/11/2020 και ώρα 13:00 στα γραφεία της 

«Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.», Φον Καραγιάννη 

1-3, Τ.Κ. 501 31, Κοζάνη (Γραφείο Γραμματείας 

Πρωτοκόλλου) 

 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ –  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

1.1.  Το έργο  BRIDGES έχει ως γενικό στόχο  να βελτιωθεί σημαντικά η εφαρμογή  των 

πολιτικών  RIS3 και η  αποδοτικότητα των επενδυτικών προτεραιοτήτων 

των  διαρθρωτικών ταμείων  και ως ειδικό  τη βελτίωση της υλοποίησης 

της στρατηγικής RIS3 σε όλες τις περιφέρειες  των εταίρων. Μεταξύ των 

προτεραιοτήτων  είναι η ανάπτυξη επενδύσεων στην βίο -οικονομία, η 

διαπεριφερειακή συνεργασία  μεταξύ βιομηχανιών, βίο -οικονομίας και  ε ρ ε υν η τι κών  

και η βελτίωση των  ενδιάμεσων φορέων υλοποίησης RIS3.  Η ΑNKO, μέσ ω τ ο υ  έ ρ γο υ  

BRIDGES, έχει επικεντρωθεί  στον τομέα τροφίμων και ποτών που αποτελεί 

παραδοσιακό κλάδο ανάπτυξης και  μεταποίησης έτσι όπως αποτυπώνεται στην 

στρατηγική RIS3 Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας.  

        Εννέα  φορείς –  ιδρύματα από 7 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες ε ρ γάζ ο ντ αι  σ υ λ λ ογ ικ ά γ ι α  

την  επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. 

        Οι εταίροι του Προγράμματος είναι: 
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• Kainuun Etu ltd. –  Φινλανδία (επικεφαλής εταίρος)  

• Regional Council of  Kainuu  –  Φινλανδία 

• Lubelskie  Voivodeship -  Πολωνία 

• Uusimaa Regional Council –  Φινλανδία 

• Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. -  ANKO –  Ελλάδα  

• Soča Valley Development Centre  -  Σλοβενία 

• Pannon Business Network Association -  Ουγγαρία  

• European Business and Innovation Centre of  Burgos -  Ισπανία 

• Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης  –  Ελλάδα 

         Η εκτύπωση της τελικής έκδοσης αποτελεσ μάτων του έργου BRIDGES, βάσει του 

υπογεγραμμένου Subsidy Contract  αποτελεί αντικείμενο της Αναπτ υ ξι ακή ς  Δ υ τι κ ή ς 

Μακεδονίας Α.Ε. -  ANKO. Σύμφωνα με την υπογεγραμμένη σ ύ μ β α ση  ε πι χο ρή γ ησ η ς  

(Subsidy Contract) του έργου PGI00040 -  BRIDGES (18/4/2016), ο προϋπολογισμός της 

εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας της τελικής έκδοσης αποτελεσμάτων του έργου BRIDGES  

είναι 10.000,00 € πλέον ΦΠΑ.  Μετά την ολοκλήρωση του αντικειμένου τυχόν ψηφιακά 

αρχεία που δημιούργησε ο ανάδοχος στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης παραδίδονται 

στην ΑΝΚΟ και αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία.  Η ΑΝΚΟ   έχει αναλάβει μεταξύ 

άλλων με βάση την εγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης  να υλοποιήσει ως  κ ο μ μ ά τι  

του φυσικού αντικειμένου τις  υπηρεσίες εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας της τελικής 

έκδοσης αποτελεσμάτων του Διαπεριφερειακού έργου BRIDGES  σύμφωνα με τον 

παρακάτω Πίνακα:  
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Α/Α Περιγραφή             CPV 
Ποσό-
τητα 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή Μονάδος 

(€) 

Συνολικό 
κόστος (χωρίς 

ΦΠΑ) (€) 

Συντε-
λεστής 

ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος (€) 

1 

Παροχή υπηρεσιών 

εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας 

της τελικής έκδοσης 

αποτελεσμάτων του 

Διαπεριφερειακού έργου 

BRIDGES στην 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - 

Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» 

 

 

79810000-5 

79971000-1 

 

 

1 
ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΑ 

10.000,00 10.000,00 24% 12.400,00 

Σύνολο δαπάνης 10.000,00 10.000,00  12.400,00 

 

Οι προδιαγραφές βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η εκτύπωση είναι:  

• Είδος εξωφύλλου:  Μαλακό 

• Διαστάσεις:  16,5 x  23,5 cm (Κλειστό βιβλίο) 

• Αριθμός σελίδων: 128 εσωτερικές +  4 εξωφύλλου  

• Εκτύπωση:  CMYK Τετραχρωμία σε εξώφυλλο και εσωτερικό  

• Χαρτί εσωτερικών σελίδων: 120gsm mat coated 

• Χαρτί εξωφύλλου:  350gsm mat coated 

• Επεξεργασία εξωφύλλου: Ματ  σατινέ πλαστικοποίηση εξωτερικά με 

τοπικό  high gloss UV 

• Βιβλιοδεσία:  Κολλητό  

• Ποσότητα: 180 αντίτυπα 

1.2   Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει (συνολικής) τιμής .  
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ΑΡΘΡΟ 2  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε ενδιαφερόμενος, που διαθέτει τα απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

επαγγελματικά προσόντα ετών μπορεί να καταθέσει την προσφορά του για το σύνολο της 

ζητούμενης υπηρεσίας.    

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν ειδικότερα :  

1.1   Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα  Β) Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά  Γ) Συνεταιρισμοί Δ) Κοινοπραξίες  παρόχων υπηρεσιών 

/προμηθειών, που δραστηριοποιούνται με αντικείμενο συναφές με αυτό της 

παρούσας πρόσκλησης και δικαιούνται να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων 

συμβάσεων.  

Οι προσφέροντες μπορούν να έχουν την εγκατάσταση - έδρα τους : Α) σε κράτος - 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Β) σε κράτος  - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.)  Γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 

περί Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων.  Στη διαδικασία δεν γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείστηκαν 

τελεσίδικα από διαγωνισμό Δημόσιας Υπηρεσίας, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και έχουν κηρυχτεί 

έκπτωτοι γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.  

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά 

την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι 

δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί 

η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Στην προσφορά της Ένωσης /Κοινοπραξίας θα 

πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους. Επίσης 

πρέπει να υποβάλλεται με την προσφορά και το ισχύον συμφωνητικό σύστασης.   

1.2. Κάθε συμμετέχων μεμονωμένα ή ως μέλος Ένωσης/Κοινοπραξίας, πρέπει:   

1.2.1.  Να μην τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.     

1.2.2.  Να είναι φορολογικά ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του και 

ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).    
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1.2.3.  Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της  

ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 

Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235237 

Π.Κ.), ια) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). Σε περίπτωση που συμμετέχων έχει εταιρική 

μορφή, οι πιο πάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των 

διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων (ΟΕ), ετερόρρυθμων (ΕΕ) και εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και για τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο ή και 

τους τυχόν άλλους νομίμους εκπροσώπους της, σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας 

(ΑΕ)     

1.2.4.  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει εταιρική μορφή, η εταιρία πρέπει επιπλέον να 

μην τελεί σε αναγκαστική διαχείριση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση, διαδικασία 

εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση που δημιουργεί αμφιβολίες, ως προς τη 

φερεγγυότητα και την οικονομική ευρωστία της, καθώς επίσης να μην τελεί σε 

διαδικασία κήρυξής της σε μία από τις προαναφερόμενες καταστάσεις.   

1.2.5.  Να μην έχει αποκλεισθεί από τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, από 

Ένωση/Κοινοπραξία, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους 

συμμετέχοντες ξεχωριστά στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού 

έστω και για έναν συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων 

αποδεικνύεται από πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες δικαστικές ή 

διοικητικές αρχές. 

ΑΡΘΡΟ 3  

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 
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Σύμφωνα με την υπογεγραμμένη σύμβαση επιχορήγησης (Subsidy Contract) του έργου 

PGI00040 - BRIDGES (18/4/2016), ο προϋπολογισμός της εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας 

της τελικής έκδοσης αποτελεσμάτων του έργου BRIDGES είναι 10.000,00 € πλέον ΦΠΑ.  

H παρούσα δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1  Υποβολή προσφορών: 

4.1.1.  Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.  

4.1.2.  Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: Δευτέρα 09/11/2020 και ώρα 13:00,, στα 

γραφεία της «Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.», Φον Καραγιάννη 1-3, Τ.Κ. 501 31, 

Κοζάνη. 

4.1.3.  Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), η οποία 

θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς και στην οποία θα πρέπει να 

αναγράφονται: 

• ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει την προσφορά  

• τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, e -mail, 

ονοματεπώνυμο του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά) 

• η χρονική ισχύς της προσφοράς 

4.1.4 Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη:  
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Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ «Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.», Φον Καραγιάννη 1-3, Τ.Κ. 501 

31, Κοζάνη» τηλ.: 2461024022, FAX: 2461038628, email : anko@anko.gr 

Προσφορά  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 09/11/2020 και                      

ώρα 13:00 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία»  

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, σε σφραγισμένο 

φάκελο, τα εξής: 

Α)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ότι στο πρόσωπο του 

προσφέροντος δεν συντρέχει  κανένα νομικό ή πραγματικό κώλυμα για τη σύναψη της 

σύμβασης και την καλή εκτέλεσή της, καθώς και ότι προσφέρων δεν έχει αποκλειστεί 

από διαγωνισμούς του Δημοσίου και ΝΠΔΔ   

Β)  Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος.  

Γ)  Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό 

τους.  

Δ)  Συνοπτική παρουσίαση της επιχείρησης/ βιογραφικό σημείωμα του προοσφέροντος, 

πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαβανομένων fax (εφόσον υπάρχει) και email.  

Κάθε έγγραφη επικοινωνία της ΑΝΚΟ στα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας θα 

θεωρείται έγκυρη κοινοποίηση για  τις συνέπειες του νόμου. 

Ε)   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) του νομίμου εκπροσώπου, ότι :  

• Έλαβαν πλήρη γνώση και αποδέχονται τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης. 

• Πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την τεχνική 

περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα ανάθεση.  
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• Όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες που υποβάλει με την προσφορά 

του είναι ακριβή, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης και καλύπτει το αντικείμενο της σύμβασης. 

• Όταν και εφόσον ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσουν κάθε 

δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που 

περιλαμβάνονται στις υπεύθυνες δηλώσεις.  

• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της 

ΑΝΚΟ σχετικά με το διαγωνισμό, ιδίως σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης αυτού.   

ΣΤ)   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) του νομίμου εκπροσώπου, ότι :  

• δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας ή 

οποιαδήποτε διαδικασία προπτωχευτικής εξυγίανσης ή σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  

• δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή άλλης διαδικασίας 

αφερεγγυότητας ή οποιασδήποτε διαδικασίας προπτωχευτικής εξυγίανσης ή 

οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές 

και κανονιστικές διατάξεις.   

• δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί 

με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή 

που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς.   

• έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).   

• έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή φόρων και 

τελών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.  

Ζ)   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), στην οποία να 

δηλώνεται ότι: 

• Δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 

4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό 

• Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των όρθρων 73 & 74 του Ν. 4412/2016.  
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Η) Τεχνική προσφορά- Τεχνική επάρκεια (δικαιολογητικά και έγγραφα): 

α) Ο φάκελος Τεχνική Προσφορά περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά 

που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 

των προσφορών. Το ελάχιστο επίπεδο ικανότητας ή επάρκειας αποδεικνύεται από 

την υποβολή καταλόγου συναφών με την παρούσα υπηρεσιών οι οποίες θα 

ληφθούν υπόψη από την ΑΝΚΟ και τις οποίες έχει αναλάβει ο προσφέρων κατά τα  

προηγούμενα 10 έτη. 

β) Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες εκτύπωσης 

και βιβλιοδεσίας θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.  

Σε περίπτωση συνυποβολής, με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων, στους 

συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων 

οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα», σε αντίθετη περίπτωση θα είναι δυνατόν να λαμβάνουν γνώση αυτών 

των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 

χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 

εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

Θ)   Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

Η προσφορά θα ισχύει για ένα (1) τουλάχιστον μήνα από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται 

ο χρόνος ισχύος των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 5  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει το σύνολο του προϋπολογισμού  

Ειδικοί όροι οικονομικής προσφοράς: 

1. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. 

2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή 

με ρήτρα συναλλάγματος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

3. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς  
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4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προσφέρων οφείλει να 

παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Αξιολόγησης τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από 

αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.  

5. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή με αίρεση ή μη σύμφωνη με ουσιώδεις 

όρους της παρούσας πρόσκλησης ή ελλιπής όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή 

προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Προσφορές με εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής 

προσφοράς με εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο 

σύνολό της. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

6.1 Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης. Όσοι από τoυς υποψηφίους αναδόχους δεν καλύπτουν τα 

προαπαιτούμενα της πρόσκλησης, θα απορρίπτονται. Αντίστοιχα για εκείνους τους 

υποψηφίους που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, η Επιτροπή θα 

κατατάξει τις προσφορές με αύξουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής 

προσφοράς. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών, ως ανάδοχος αναδεικνύεται 

ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

6.2 Ο ανάδοχος καλείται, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης του αποτελέσματος, να 

προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 7  

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Ο ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση υπηρεσιών διάρκειας 1 μήνα και θα παρέχει τις 

υπηρεσίες του στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων. Μετά την ανακοίνωση 

ανάθεσης/ κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη.  Το κείμενο της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Το κείμενο της 

σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, στο οποίο στηρίζεται όπως προσφορά, απόφαση 

ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  
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Η έναρξη των εργασιών ξεκινά μετά από 10 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Την 

παρακολούθηση της σύμβασης υπηρεσιών και την παραλαβή του αντικειμένου της 

παρούσας διενεργεί η αρμόδια Επιτροπή, η οποία εκδίδει πρακτικό που επιβεβαιώνει την 

εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου.  Σε περίπτωση 

ανώτερης βίας, η απόδειξη της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. Αν αυτός δεν 

γνωστοποιήσει εγγράφως στην υπηρεσία τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία 

σε ένα 20ήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η 

αδυναμία του για ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να 

επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα δικαιώματα που προκύπτουν από αυτή. Ανωτέρα βία δεν 

θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για 

οποιοδήποτε λόγο. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις 

στους τομείς του περιβαλλοντικού κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.  

ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα καταβάλλεται με βάση την βεβαίωση παροχής των αντίστοιχων 

υπηρεσιών μετά την ολοκλήρωσή της.    

Προϋπόθεση για την πληρωμή του αναδόχου είναι η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης από την αρμόδια επιτροπής παραλαβής.   

Για την πληρωμή από το Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικών της ΑΝΚΟ απαιτούνται :  

1.  Τιμολόγιο, για το σύνολο της υπηρεσίας.  

2.  Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.  

3.  Βεβαίωσης της εκτέλεσης και παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής της 

ΑΝΚΟ διενέργειας του διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της αρμόδιας 

Επιτροπής, σε διαφορετική περίπτωση η προθεσμία αποπληρωμής του τιμολογίου αρχίζει 

από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  
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ΑΡΘΡΟ  9  

ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ  

Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την 

εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών του, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση 

συμβατικών δικαιωμάτων του. 

ΑΡΘΡΟ  10  

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

10.1  Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης 

υπηρεσιών : αα. Αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας , που είναι σύμφωνες με την 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ. Αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

10.2  Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση , η οποία 

μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του.  Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της 

διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.  Αν η 

προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να 

συμμορφωθεί , κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης , με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την 

ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε 

αυτή. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος, όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε, 

β)συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας. Η ΑΝΚΟ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης 

της σύμβασης υπό τους όρους του παρόντος. 
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Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΟ στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: www.anko.gr. 

Πληροφορίες: 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ. 

Πτωχούλη Παναγιώτη στο τηλέφωνο 2461024022 και στο email : pptoxoulis@anko.gr 

 

 

Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.      

 

 

Έλενα Νάμινι 

Γενική Δ/ντρια 

 



 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

                                                            Aρ.  Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 – Γ.Ε.ΜΗ. 121860536000 

 

Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη 

 +30-24610-24022   FAX: +30-24610-38628   e-mail: anko@anko.gr  • www.anko.gr  

 [ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (2020-15) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ.doc ] - Σελ. 16/
29 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη 

 +30-24610-24022   FAX: +30-24610-38628   e-mail: anko@anko.gr  • www.anko.gr  

 [ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (2020-15) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ.doc ] - Σελ. 17/

29 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8,] παρ. 4 Ν. 1599/1986).  

 

ΠΡΟΣ(1): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΚΟ Α.Ε.  

Ο – H Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι: 

• δεν συντρέχει από μέρους μου κανένα νομικό ή πραγματικό κώλυμα για τη σύναψη της σύμβασης 

και την καλή εκτέλεσή της,  

• δεν έχω αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και ΝΠΔΔ.  

 
 

 
Ημερομηνία:      …../..../2020 

Ο – Η Δηλών 

 
 

(Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται 
η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.  

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8,] παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

ΠΡΟΣ(1): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΚΟ Α.Ε.  

Ο – H Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 
(Ε-mail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι: 

• δεν βρίσκομαι σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας ή οποιαδήποτε διαδικασία 

προπτωχευτικής εξυγίανσης ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  

• δεν έχει κινηθεί εναντίον μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή άλλης διαδικασίας αφερεγγυότητας ή οποιασδήποτε 

διαδικασίας προπτωχευτικής εξυγίανσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη 
από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.   

• δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε 

μέσο από τις αναθέτουσες αρχές για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς.   

• έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).   

• έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή φόρων και τελών, σύμφωνα με 

την ελληνική νομοθεσία  

• δεν βρίσκομαι σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό 

• δεν βρίσκομαι σε μία από τις καταστάσεις των όρθρων 73 & 74 του Ν. 4412/2016.  
 

 

Ημερομηνία:      …../..../2020 

Ο – Η Δηλών 
(Υπογραφή) 
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με 

έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο 
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 

όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.  

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται 
από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,] παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

ΠΡΟΣ(1): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΚΟ Α.Ε.  

Ο – H Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 

Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Ε-mail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι: 

• Έλαβαν πλήρη γνώση και αποδέχονται τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης. 

• Πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την τεχνική περιγραφή -

τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα ανάθεση.  

• Όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες που υποβάλει με την προσφορά του είναι ακριβή, 
η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και καλύπτει το 

αντικείμενο της σύμβασης. 

• Όταν και εφόσον ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσουν κάθε δικαιολογητικό ή 
έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στις υπεύθυνες 

δηλώσεις.  

• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της ΑΝΚΟ σχετικά 
με το διαγωνισμό, ιδίως σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης αυτού.   

 

 

Ημερομηνία:      …../..../2020 
Ο – Η Δηλών 

 

 
(Υπογραφή) 
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με 

έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο 
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 

όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.  

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται 
από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:………………………..(με ΦΠΑ) 

Ε Ν Τ Υ Π Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  

 Του/της…………………...……………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………...………… ………………………… με 

έδρα…………………………………… οδό……………………………………………………… 

αριθμό…………….……Τηλ:……………………Fax:………………Ε -  mail………………….……………..…… 

Α.Φ.Μ ………………………………….ΔΟΥ ………………………………………………………………………   

ΠΡΟΣ  «Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.», Φον Καραγιάννη 1-3, Τ.Κ. 501 31, Κοζάνη» 

τηλ.: 2461024022, FAX: 2461038628, email : anko@anko.gr 

Αφού μελετήσαμε:  1. Τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού που αναφέρεται 

ανωτέρω.  2. Τους όρους συμμετοχής της υπόψη Παροχής Υπηρεσιών προσφέρω το 

παρακάτω ποσό, όπως αυτό αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

+ 

Α/Α 
Περιγραφή             CPV 

Ποσό-
τητα 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
Μονάδος 

(€) 

Συνολικό 
κόστος (χωρίς 

ΦΠΑ) (€) 

Συντε-
λεστής 

ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος 

(€) 

1 

Παροχή υπηρεσιών 

εκτύπωσης και 

βιβλιοδεσίας της τελικής 

έκδοσης αποτελεσμάτων 

του Διαπεριφερειακού 

έργου BRIDGES στην 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - 

Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» 

 

 

79810000-
5 

79971000-
1 

 

 

1 
ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΑ 

  24%  

Σύνολο δαπάνης     

 

Α Π Ο Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε    τους παραπάνω όρους ανεπιφύλακτα, υποβάλουμε την 

προσφορά αυτή και δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε την Παροχή Υπηρεσιών που 

αναφέρεται,  με συνολική προσφορά (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)  
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(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)... ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .

. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……………………………………………………………………  

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)……………………………………………….... . ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ..  

Η προσφορά ισχύει για ένα (1) μήνα από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. 

 

…/…/2020 

Υπογραφή και σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................... 27 

2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ........................................................ 28 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ............................................. 28 

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ................................................... 29 

 



 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

                                                                                                                                                  Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 – Γ.Ε.ΜΗ. 

121860536000 

 

Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη 

 +30-24610-24022   FAX: +30-24610-38628   e-mail: anko@anko.gr  • www.anko.gr  

 [ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (2020-15) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ.doc] - 

Σελ. 27/29 
 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Διαπεριφερειακό έργο BRIDGES, στο οποίο η ΑΝΚΟ συμμετέχει ως εταίρος, υλοποιείται 

στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG Europe και συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την Προγραμματική 

Περίοδο 2014 – 2020.  

Ο γενικός στόχος του έργου BRIDGES είναι να βελτιωθεί σημαντικά η εφαρμογή  των 

πολιτικών RIS3 και η αποδοτικότητα των επενδυτικών προτεραιοτήτων των διαρθρωτικών 

ταμείων. Ειδικός στόχος του έργου BRIDGES είναι η βελτίωση της υλοποίησης 

της στρατηγικής RIS3 σε όλες τις περιφέρειες των εταίρων. Μεταξύ των 

προτεραιοτήτων είναι η ανάπτυξη επενδύσεων στην βίο-οικονομία, η διαπεριφερειακή 

συνεργασία μεταξύ βιομηχανιών, βίο-οικονομίας και ερευνητικών και η βελτίωση 

των ενδιάμεσων φορέων υλοποίησης RIS3. Η ΑNKO, μέσω του έργου BRIDGES, θα 

επικεντρωθεί στον τομέα τροφίμων και ποτών που αποτελεί παραδοσιακό κλάδο ανάπτυξης 

και μεταποίησης έτσι όπως αποτυπώνεται στην στρατηγική RIS3 Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας. 

Εννέα φορείς – ιδρύματα από 7 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες εργάζονται συλλογικά για 

την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. 

Οι εταίροι του Προγράμματος είναι: 

• Kainuun Etu ltd. – Φινλανδία (επικεφαλής εταίρος) 

• Regional Council of Kainuu – Φινλανδία 

• Lubelskie Voivodeship - Πολωνία 

• Uusimaa Regional Council – Φινλανδία 

• Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ANKO – Ελλάδα 

• Soča Valley Development Centre - Σλοβενία 

• Pannon Business Network Association - Ουγγαρία 

• European Business and Innovation Centre of Burgos - Ισπανία 

• Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ελλάδα 
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Η εκτύπωση της τελικής έκδοσης αποτελεσμάτων του έργου BRIDGES, βάσει του 

υπογεγραμμένου Subsidy Contract  αποτελεί αντικείμενο της Αναπτυξιακής Δυτικής 

Μακεδονίας Α.Ε. - ANKO. 

 
Οι προδιαγραφές βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η εκτύπωση είναι:  

• Είδος εξωφύλλου: Μαλακό 

• Διαστάσεις: 16,5 x 23,5 cm (Κλειστό βιβλίο) 

• Αριθμός σελίδων: 128 εσωτερικές + 4 εξωφύλλου 

• Εκτύπωση: CMYK Τετραχρωμία σε εξώφυλλο και εσωτερικό 

• Χαρτί εσωτερικών σελίδων: 120gsm mat coated 

• Χαρτί εξωφύλλου: 350gsm mat coated 

• Επεξεργασία εξωφύλλου: Ματ σατινέ πλαστικοποίηση εξωτερικά με 

τοπικό high gloss UV 

• Βιβλιοδεσία: Κολλητό 

• Ποσότητα: 180 αντίτυπα 

2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Αντικείμενο της ανάθεσης του παρόντος συμφωνητικού είναι η εκτύπωση και βιβλιοδεσία 

της τελικής έκδοσης του έργου BRIDGES. 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Σύμφωνα με την υπογεγραμμένη σύμβαση επιχορήγησης (Subsidy Contract) του έργου 

PGI00040 - BRIDGES (18/4/2016), ο προϋπολογισμός της εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας της 

τελικής έκδοσης αποτελεσμάτων του έργου BRIDGES είναι 10.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 
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4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την 

υπογραφή της.  


