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      ΚΟΙΝ.:  ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ Γϋ 

  
                                                                                                                                                                              
ΘΕΜΑ:  «Ανακοίνωςθ - Ρρόςκλθςθ Ενδιαφζροντοσ» 
 
χετ.:α)Το  Α.Ρ.: 2812.7/54516/27-07-2021 Ζγγραφο ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΟΡ Β ϋ  (ΑΔΑΜ: 21REQ008984943). 
            β) Η Α.Ρ.: 44614/15-04-2021 Απόφαςθ Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων/ Γενικι Γραμματεία                        
            Δθμοςίων Επενδφςεων – ΕΣΡΑ/ Διεφκυνςθ Δθμοςίων Επενδφςεων/ Τμιμα Κατάρτιςθσ Ετθςίων                     
            Ρρογραμμάτων   
 
 

1. Το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ςασ ανακοινϊνει ότι προτίκεται να προβεί ςτθν 

διενζργεια τθσ διαδικαςίασ απευκείασ ανάκεςθσ του αρκ. 118 του ν. 4412/2016 (Αϋ/147), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει, θ οποία αφορά ςτθν προμικεια πζντε χιλιάδων (5.000) τεμαχίων ζντυπθσ 

πολυτελοφσ αφιερωματικισ ζκδοςθσ με τθν ιςτορία και τθν εξζλιξθ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που κα 

διανεμθκεί ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Θεςςαλονίκθσ 2021, κακϊσ και ςε επικείμενεσ εκδθλϊςεισ, ςτο 

πλαίςιο τθσ προβολισ του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ, ςφμφωνα με τισ ςυνθμμζνεσ ςτο παρόν τεχνικζσ απαιτιςεισ. 

 
2. Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των τριάντα χιλιάδων ευρϊ (30.000,00 €), 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και κρατιςεων υπζρ δθμοςίου.  
 

 
3. Οι ενδιαφερόμενοι δφναται να επικοινωνοφν με τθν Υπθρεςία μασ ςτο τθλζφωνο: 213 137 4259 για 

οποιαδιποτε διευκρίνιςθ απαιτθκεί. 
 

4. Δφναςκε να υποβάλετε προςφορά, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, 
μζχρι τθν 02/08/2021 και ϊρα 12:00, ςτο γραφείο 551, του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Ρολιτικισ, ςφμφωνα με τισ ςυνθμμζνεσ οδθγίεσ υποβολισ προςφοράσ.  

 
 

5. Ραραμζνουμε ςτθν διάκεςθ ςασ για οποιαδιποτε πλθροφορία – διευκρίνιςθ απατθκεί.- 

       

                                                                                                                                                   
Ο  Διευκυντισ 

 
 
                                                                                                      
                                                                                                              ΚΟΡΔΙΛΗ Γεώργιοσ 
 
                                                                                                             
   
Επιςυνάπτονται: 
Τα αναφερόμενα ςτο κείμενο (ςελ.  04) 
 
 





 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΣΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (5.000) ΣΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΣΤΠΗ ΠΟΛΤΣΕΛΟΤ ΑΦΙΕΡΩΜΑΣΙΚΗ 

ΕΚΔΟΗ ΜΕ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.  
ΠΟΤ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2021, ΚΑΘΩ ΚΑΙ Ε ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕ 

ΕΚΔΗΛΩΕΙ, ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Στο παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν προμικεια πζντε χιλιάδων (5.000) 
τεμαχίων ζντυπθσ πολυτελοφσ αφιερωματικισ ζκδοςθσ με τθν ιςτορία και τθν εξζλιξθ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που 
κα διανεμθκεί ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Θεςςαλονίκθσ 2021, κακϊσ και ςε επικείμενεσ εκδθλϊςεισ, ςτο πλαίςιο 
τθσ προβολισ του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. 

 
ΙΙ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ 
 
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) 
(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α 24% και κρατιςεων υπζρ δθμοςίου) και κα καλυφκεί από τθν Α.Ρ.: 
2812.7/54516/27-07-2021  Απόφαςθ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΟΡ Β΄   (ΣΑΕ 150, κωδ. Ζργου 2020ΣΕ15000002). 
 
ΙΙΙ. KΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  
 
Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ  ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι.  
 
ΙV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η ζντυπθ  αφιερωματικι ζκδοςθ με τθν ιςτορία και τθν εξζλιξθ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απαιτείται να ζχει τα 
ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 
Διάςταςθ: 23 x 23 mm - ανάπτυγμα: 46 x 23 mm 
Σελίδεσ: 128 + 4 
Χρϊμα: Τετραχρωμία 
Εξωφφλλο: Λαμιναριςτό με βακυτυπία και αςθμοτυπία 
Χαρτί Εςωφφλλου: 120gr Velvet 
Βιβλιοδεςία: άχθ - αφτοκολλθτό  
Τιράη: 5.000 τεμάχια 

 
Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω ζντυπθσ αφιερωματικισ ζκδοςθσ απαιτείται θ επεξεργαςία, επιμζλεια, 
μετάφραςθ, διόρκωςθ κειμζνων, κακϊσ και θ χρωματικι επεξεργαςία όλων των απαιτοφμενων 
φωτογραφιϊν. Ακολοφκωσ, απαιτείται ο ςχεδιαςμόσ τριϊν (03) τουλάχιςτον διαφορετικϊν εξωφφλλων 
αλλά και ο ςχεδιαςμόσ πρότυπων εςωτερικϊν ςελίδων. Επίςθσ απαιτείται,  θ ςελιδοποίθςθ τθσ ζκδοςθσ 
και θ αποςτολι του τελικοφ αρχείου προσ ζγκριςθ, με τθ δυνατότθτα διορκϊςεων ζωσ δφο φορζσ. 
Ακολοφκωσ, το τελικό αρχείο κα ςταλεί προσ εκτφπωςθ, βιβλιοδεςία και ςυςκευαςία. Οι προαναφερκείςεσ 
εργαςίεσ κα παραςχεκοφν αδαπάνωσ για τον φορζα μασ. 
 
V. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΗ ΑΝΩΣΕΡΩ ΕΙΔΩΝ 

 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ζωσ τθν 30/08/2021 και ϊρα 12:00, να ζχει παραδϊςει τθν ζντυπθ  
αφιερωματικι ζκδοςθ με τθν ιςτορία και τθν εξζλιξθ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
 

VI. ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ 





Ωσ τόποσ παράδοςθσ ορίηονται οι εγκαταςτάςεισ του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋ / ΑΡ.Υ.Α., που 

βρίςκονται ςτο κεντρικό  κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, Ακτι Βαςιλειάδθ, 

Ρφλθ Ε1-Ε2, Κεντρικόσ Λιμζνασ  Ρειραιά. 

 

 

 

VIΙ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

I) Η παρακολοφκθςθ κα πραγματοποιθκεί από τθν επιςπεφδουςα υπθρεςία (ΥΝΑΝΡ/ Γρ. 
Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ). 

II) H  παραλαβι κα γίνει με βεβαίωςθ που κα εκδοκεί από τον προϊςτάμενο τθσ επιςπεφδουςασ 
υπθρεςίασ, ιτοι ΥΝΑΝΡ/ Γρ. Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ, με τθν οποία κα βεβαιϊνεται: 

 
(α) Η εμπρόκεςμθ παράδοςθ των προαναφερκζντων ειδϊν.  

(β) Πτι τα παραδοκζντα είδθ ιταν ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

(γ) Η τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

Ποιότθτα προςφερόμενων ειδών 

Τα υπό προμικεια είδθ κα είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα, ανκεκτικισ καταςκευισ και κα πλθροφν όλουσ 

τουσ όρουσ των τεχνικϊν απαιτιςεων τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ. 

 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο κα 

αναγράφονται ευκρινϊσ (άρκρο 92 του Ν. 4412/2016, Αϋ 147) τα κάτωκι : 

 α) Η λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ», 

 β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (ΥΝΑΝΡ/Γρ. Επικοινωνίασ & Ενθμζρωςθσ),  

 γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ («ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (5.000) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΤΥΡΗΣ    
                   ΡΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΑΦΙΕΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  
                   ΡΟΥ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΙΚΕΙΜΕΝΕΣ   
                   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»),  
 δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 02/08/2021 και ϊρα 12:00, 

 ε) Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

 
 Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει τρεισ (03) υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» και «ΛΟΙΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα 

είναι ςφμφωνεσ με τα διαλαμβανόμενα ςτο παρόν Τεφχοσ Τεχνικϊν Απαιτιςεων και κα περιζχουν τα 

κάτωκι : 

 

1. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Στον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό 

που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με τισ 

Τεχνικζσ Απαιτιςεισ και ςε κάκε περίπτωςθ Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ75) υπογεγραμμζνθ 

από το νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα, που επικυμεί να υποβάλει προςφορά με τθν οποία ο 

προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ του Τεφχουσ 





των Τεχνικϊν Απαιτιςεων, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ι εκδοκείςα μζςω τθσ Ενιαίασ 

Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Gov.gr). 

 

 

 

 

2. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

             Στον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται επί ποινι απόρριψθσ τα 

κάτωκι: 

 Ρλιρθσ και ςαφισ περιγραφι των ειδϊν. 

 Τθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ, θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Σε 

περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, 

λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και 

κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία – μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ για τθν 

παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ. 

 Το ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ. 

 Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον πζντε μινεσ). 

            Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον 

πίνακα που ακολουκεί : 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (ΡΟ ΦΡΑ) 
ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝ

ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΚΑΤΗΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 

 
 
01. 
 
 
 

 

 
    

 
 Η τεχνικι προςφορά αποςφραγίηεται πρώτθ και μόνο αν γίνει αυτι αποδεκτι, αποςφραγίηεται 

και θ οικονομικι προςφορά. 

 
3. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ  

 
 Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρώου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου 

εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν 

υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ  για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). 





              Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα 

μζλουσ  του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε. και  

προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςυνεταιριςμϊν. 

                 Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ 

φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι,  αποκλείει τον οικονομικό 

φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παρ. 9 του άρκρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147),αντί του προαναφερκζντοσ 

αποςπάςματοσ, δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75),  κεωρθμζνθ για το 

γνιςιο τθσ υπογραφισ ι εκδοκείςα μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Gov.gr). 

 

                B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του 

που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

του υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα, ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του 
Ν.4412/2016 (Αϋ 147) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει αίτθμα προσ τθν ανακζτουςα αρχι 
για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα με τα οποία 
αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν 
προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν 
από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. 
Η επιτροπι αξιολόγθςθσ αποςφραγίηει το φάκελο των δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ ΜΟΝΟ του  προμθκευτι 
ςτον οποίο προτείνει να κατακυρωκεί θ προμικεια των ειδϊν. Οι φάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» 
των ςυμμετεχόντων των οποίων οι τεχνικζσ προςφορζσ ι οι τεχνικζσ και οι οικονομικζσ προςφορζσ 
απορρίφκθκαν δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται από τθν Επιτροπι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι (ΔΙΡΕΑ) 
προκειμζνου να επιςτραφοφν ςτουσ προμθκευτζσ. 
 




