
 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 
Κερκίνη 620 55, ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 
Πληροφορίες: Θ. Ναζηρίδης  
Τηλ: 2327028004 
Τηλεομ/πο: 2327028005 
Ηλεκτρ.Ταχ/μειο: info@kerkini.gr 

Κερκίνη 31  Αυγούστου 2021 
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση έντυπου υλικού 
ενημέρωσης/πληροφόρησης επισκεπτών 
 
ΠΡΟΣ: 
1. Μ. Βλάχου & Σία ΟΕ, info@graphica.gr 
2. MMS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, logistirio@mms-adv.gr 
3. Καρακουλάκης Κυριάκος, typeshop@otenet.gr 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.410,40€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%). 

 

Αναθέτουσα Αρχή 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΕΡΚΙΝΗΣ 

Αντικείμενο Διαγωνισμού 
Έκδοση έντυπου υλικού 
ενημέρωσης/πληροφόρησης επισκεπτών 

CPV 22150000-6 

Συνολικός προϋπολογισμός 
διαγωνισμού 

20.410,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 
16.460,00 € χωρίς ΦΠΑ, (ΦΠΑ 24%: 
3.950,40 €) 

Διαδικασία Ανάθεσης 
Απευθείας ανάθεση (άρθρο 118 
Ν.4412/2016) 

Κριτήριο Ανάθεσης  
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής 

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα 
Υποβολής Προσφορών 

10/09/2021 12:00 

Τόπος Διενέργειας  
Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 
Κερκίνης, Κερκίνη Σερρών  

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας 10/09/2021 14:00 

Ισχύς προσφορών 
Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την 
επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού.  

Διάρκεια σύμβασης  Τρεις (3) μήνες 

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης 667/31-08-2021 

 
1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας υπηρεσίας είναι το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014-2020», ΜΕΤΡΟ 19 : ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (Τ.Α.Π.Το.Κ. - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) 
CLLD / LEADER, Υποδράση 19.2.4.5 (Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που 
συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκ/ση και αναβ/ση των χωριών) με 
συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ και συγκεκριμένα από την ΣΑ082/1 (κ.α. 2017ΣΕ08210000). 
Η υπηρεσία περιλαμβάνεται στο υποέργο 6 με τίτλο «Έκδοση έντυπου υλικού 
ενημέρωσης/πληροφόρησης επισκεπτών», της Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0011406648: 
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«Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υπηρεσιών ενημέρωσης/πληροφόρησης στο Εθνικό Πάρκο 
Λίμνης Κερκίνης» και το οποίο στοχεύει στην ενημέρωση/πληροφόρηση του κοινού για το Εθνικό 
Πάρκο Λίμνης Κερκίνης με τον σχεδιασμό και εκτύπωση διαφόρων εντύπων με χρήσιμες και 
ουσιαστικές πληροφορίες για την περιοχή, ενημερωμένο φωτογραφικό υλικό και χάρτες. 
 
 

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο έργου 
Αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας είναι ο σχεδιασμός και η εκτύπωση έντυπου υλικού 
ενημέρωσης/πληροφόρησης επισκεπτών όπως ειδικότερα αναφέρεται παρακάτω. 
Το υλικό για την υλοποίηση του έργου (κείμενα, φωτογραφίες, χάρτες κ.λπ.), θα παρασχεθεί από 
τον Φορέα Διαχείρισης. 
 
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο των εντύπων και όχι για μεμονωμένα 
έντυπα. 
 
Άρθρο 2ο: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 
1) Ενημερωτικό έντυπο για το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης  
Σελίδες : 16+4 Διαστάσεις : Α4 κλειστό (Α3 ανοιχτό)  
Εξώφυλλο : 250 γρ  
Εσώφυλλο : 170 γρ  
Εκτύπωση : τετραχρωμία – 2 όψεις  
Βιβλιοδεσία : Καρφίτσα  
Α) Ελληνική έκδοση : 8000 ανάτυπα 
Β) Αγγλική έκδοση : 3000 ανάτυπα 
2) Χάρτης  
Διάσταση : 40 X 59 ανοιχτό  
Χαρτί :150 γρ  
Εκτύπωση : τετραχρωμία – 2 όψεις  
Βιβλιοδεσία : δίπλωμα  
Α) Ελληνική έκδοση : 8000 ανάτυπα 
Β) Αγγλική έκδοση : 5000 ανάτυπα 
3) Έντυπο παρατήρησης πουλιών  
Σελίδες : 16+4  
Διαστάσεις : Α5 κλειστό (Α4 ανοιχτό)  
Εξώφυλλο : 250 γρ  
Εσώφυλλο : 170 γρ  
Εκτύπωση : τετραχρωμία – 2 όψεις  
Βιβλιοδεσία : Καρφίτσα  
Α) Ελληνική έκδοση : 8000 ανάτυπα 
Β) Αγγλική έκδοση : 3000 ανάτυπα 
4) Αφίσες  
Θέματα : 10  
Διαστάσεις : 50Χ70 ή και 33Χ100 (πανοραμικές) 
Χαρτί : 200 γρ  
Εκτύπωση : τετραχρωμία – 1 όψη  
Τεμάχια : 3.000 το κάθε θέμα  
Σύνολο : 30.000 τεμάχια  
5) Έντυπα μονόφυλλα σε γραφή braille  
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Διαστάσεις : 30,5 Χ 21,5  
Χαρτί: ειδικό εκτυπωτικό χαρτί το οποίο διατηρεί το ανάγλυφο της επιφάνειας  
Τεμάχια: 500 
 
Άρθρο 3ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) : 16.460,00 €, ΦΠΑ : 3.950,40 €  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ : 20.410,40 € 
 
Άρθρο 4ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί Δημοσίων 
Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει. 
Ειδικότερα για τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 (ν. 4412/2016), ο υποψήφιος ανάδοχος 
καλείται να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.  
 
Άρθρο 5ο: Χρηματοδότηση του έργου 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 του 
Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (ΦΕΚ 5951Β/31.12.2020) 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020 
προσέγγιση CLLDLEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. (Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1). 
 
Άρθρο 6ο:Δημοσιότητα 
Η Πρόσκληση καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): www.kerkini.gr στην διαδρομή: Kerkini.gr/ανακοινώσεις/προκηρύξεις/leader, 
στις 31/08/2021. 
 
Άρθρο 7ο: Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
Κατάλληλες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες: Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
παρέχει παρόμοιες υπηρεσίες τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, η οποία πιστοποιείται 
με παράθεση σχετικού καταλόγου έργων. 
 
Άρθρο 8ο: Ματαίωση διαδικασίας/ενστάσεις 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 
μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα 
ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη. 
 
Η προθεσμία άσκησης ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της 
παράλειψης. 
Κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης η οποία 
υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (αρ. 127 παρ. 1 εδ. β). 
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Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης 
και της υποβολής των προσφορών (αρ. 127 παρ. 1 εδ. Γ του ν. 4412/2016). 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221 (σχετική γνωμοδοτική διαδικασία), εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα 
σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης 
ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης (αρ. 127 παρ. 2 εδ. α-γ). 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο (αρ. 127 παρ. 2 εδ. δ-στ). 
 
Άρθρο 9ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Άρθρο 10ο: Διάρκεια παροχής υπηρεσιών  
Η συνολική διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών είναι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
Άρθρο 11ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
περιγράφονται και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Θα παραδώσει επίσης όλα τα ψηφιακά 
αρχεία που παράχθηκαν για την δημιουργία των εντύπων σε μορφή Adobe InDesign και Adobe 
Illustrator (ανάλογα με τη μορφή του έντυπου), καθώς και σε μορφή pdf. Όλα τα ψηφιακά αρχεία 
θα είναι πλήρως επεξεργάσιμα (όχι κλειδωμένα). 
 
Άρθρο 12ο:  Όροι πληρωμής 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα  γίνει 100% με την παράδοση όλων των εντύπων. 
 
Άρθρο 13ο: Μεθοδολογία παρακολούθησης προόδου και παραλαβής έργου 
Η εργασία του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου 
από στελέχη του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και θα παραληφθεί από την Επιτροπή 
Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Έργου. 
 
 Άρθρο 14ο: Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες.   
 
Άρθρο 15ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές που 
ισχύουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την κείμενη νομοθεσία. 
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Άρθρο 16ο: Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που τυχόν θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 

Δρ. ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ 
Βιολόγος 

 

SAVVAS 
KAZANTZIDIS

Digitally signed by 
SAVVAS KAZANTZIDIS 
Date: 2021.08.31 
12:07:06 +03'00'
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