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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ       Πειραιάς, 03/03/2022 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ        ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 515 
(ΚΟ.Δ.Ε.Π )                                                                                                    
Α.Φ.Μ: 999299847, Δ.Ο.Υ: Α’ΠΕΙΡΑΙΑ 
Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιμάδων 11 
Τ.K 185 31 Πειραιάς  
Τηλ. 210 – 4101940-947 
FAX. 210-4101949 
E - mail:  info@kodep.gr   
 

 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαφημιστικού Υλικού 

CPV: 22462000-6, για τις ανάγκες προώθησης και προβολής του Σχεδίου με τίτλο «Εστία & 
Εργασία ΙΙ» με κωδικό. ΣΕ-15 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους 

αστέγους» και συνολικού προϋπολογισμού 835,50 € πλέον  ΦΠΑ 24%, ήτοι 1.036,02 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

στο πλαίσιο των δαπανών προβολής και δημοσιότητας του Σχεδίου με τίτλο «Εστία & Εργασία ΙΙ» με 
κωδικό ΣΕ-15 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους». 

Λαμβάνοντας Υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 254-264 του Ν.3463/2006, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, ως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά. 

4. Την με αρίθμ. Πρωτ. Δ13/οικ.61394/1340/30.12.2019 Συμπληρωματική Πρόσκληση για το 
Πρόγραμμα με τίτλο: «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Καταπολέμηση της Φτώχειας της Γενικής διεύθυνσης 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

5. Την από 31.01.2020 αίτηση χρηματοδότησης του Σχεδίου με τίτλο «Εστία & Εργασίας ΙΙ». 

6. Τη με αρίθμ. Πρωτ. Δ13/οικ.13248/280/24.03.2020 έγκριση σχεδίων για το πρόγραμμα «Στέγαση 
και Εργασία για τους αστέγους». 

7. Την από 05.05.2020 Προγραμματική Σύμβαση  για την υλοποίηση του Σχεδίου με κωδικό ΣΕ-15. 
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8. Το από 15.05.2020 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της Κοινωφελούς 
Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.). 

9. Ότι η δαπάνη για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 € 

και ως εκ τούτου μπορεί να ανατεθεί απευθείας. 

10. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α. 61.04.06 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022.  

11. Το από 04/3/2022 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 22REQ010154662, 2022-03-04) της ΚΟ.Δ.Ε.Π.. 

12. Την απόφαση με αριθ. 60 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟ.Δ.Ε.Π. με αρίθμ. Πρωτ. 506/04-03-
2022, αναφορικά με την υλοποίηση της παρούσας προμήθειας (ΑΔΑ: ΨΙΜ2ΟΚ91-ΝΛΡ).  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) υλοποιεί δράσεις που έχουν ως σκοπό την 
προαγωγή του κοινωφελούς της χαρακτήρα, με την υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και 
γενικότερα των κατοίκων του Δήμου Πειραιά. Στόχος της είναι η μέριμνα για όλα τα κοινωνικά 
προβλήματα των δημοτών της πόλης, ανεξαρτήτως ηλικίας και κοινωνικής κατάστασης.  

Το  «Εστία & Εργασία ΙΙ», αφορά στην ανάπτυξη ειδικών σχεδίων που λαμβάνουν υπόψη τις 
εξατομικευμένες ανάγκες των αστέγων και των ατόμων επαπειλούμενης στέγασης που διαβιούν στην 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πειραιά. Οι ανάγκες έχουν διαπιστωθεί μέσω αποτύπωσης της υφιστάμενης 
κατάστασης στην περιοχή, καθώς και σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους και την Κοινωνική 
Υπηρεσία του Δήμου Πειραιά. Για κάθε περίπτωση ωφελούμενου που έχει ενταχθεί στο Σχέδιο, έχει γίνει 
εκπόνηση εξατομικευμένου πλάνου στέγασης μετά από αξιολόγηση και εκπόνηση της ειδικής έκθεσης 
κοινωνικού ιστορικού από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς που απασχολούνται στο πλαίσιο του έργου. Στο 
πλαίσιο της εργασιακής ένταξης των ωφελούμενων, το 20% των εντασσόμενων στο Σχέδιο ατόμων θα 
απασχοληθούν σε εργασία στον ιδιωτικό τομέα, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς στην ευρύτερη 
περιοχή του Δήμου Πειραιά. Το σχέδιο στοχεύει στην πολυδύναμη υποστήριξη της ευπαθούς κοινωνικά 
ομάδας των αστέγων, οι οποίοι είτε διαβιούν στο δρόμο, είτε σε ακατάλληλες κατοικίες, ή ξενώνες 
φιλοξενίας αστέγων ή ως φιλοξενούμενοι εντός οικιών άλλων ατόμων, και είναι ευρισκόμενων σε 
κατάσταση φτώχειας.  

Ο στόχος του συγκεκριμένου έργου, είναι διττός: 

• Πρωτίστως, αποσκοπεί στην μετάβαση  από το μοντέλο διαχείρισης της απώλειας στέγης από τις 
δομές επείγουσας στέγασης μέσα από ξενώνες βραχυχρόνιας φιλοξενίας σε επιλογές 
αποτελεσματικότερες και βιώσιμες όπως είναι η ενοικίαση κατοικίας/διαμερισμάτων δίνοντας τη 
δυνατότητα στους ωφελούμενους να διαχειριστούν τα  θέματα της καθημερινότητας τους κυρίως από 
τους ίδιους. 

• Αποσκοπεί επίσης στην επανένταξη των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας και στον κοινωνικό ιστό, 
δημιουργώντας προϋποθέσεις αποτελεσματικής κοινωνικής ένταξης και ανεξαρτητοποίησης, 
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επιτρέποντας να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους ανεξάρτητα και, ως έμμεση συνέπεια,  να 
συμβάλλει στη βελτίωση της αυτοπεποίθησης τους.  

Απώτερος σκοπός του Σχεδίου «Εστία & Εργασία ΙΙ» είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για να 
μπορέσει ο Δήμος Πειραιά να μεταφέρει τη διαχείριση του προβλήματος στέγασης από της μαζικής 
μορφής δομές επείγουσας στέγασης σε ξενώνες σε ατομικές, αυτόνομες λύσεις στέγασης και επιλογής 
κατοικίας με υποστήριξη των ωφελούμενων για την κάλυψη των βασικών αναγκών και την επανένταξη 
τους στον κοινωνικό ιστό. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται:  

• Υποστήριξη και συμβουλευτική των ωφελούμενων με κατάρτιση ατομικών σχεδίων στέγασης, βάσει 
των ειδικών αναγκών τους 

• Η μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής 
φροντίδας 

• Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής συμβουλευτικής και παρακολούθησης σε όλη τη διάρκεια της 
παρέμβασης 

• Υποστήριξη και συμβουλευτική με κατάρτιση ατομικού σχεδίου εργασιακής ένταξης για το 20% των 
ωφελούμενων της δράσης στέγασης 

• Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών αναφορικά με την κάλυψη δαπανών σε ΔΕΚΟ ανά ωφελούμενο 
κατά αποκοπή 

• Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών  αναφορικά με την κάλυψη δαπανών για αγορά οικοσκευών ανά 
ωφελούμενο κατά αποκοπή 

• Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό  

Στο πλαίσιο αυτό η προμήθεια που προβλέπεται με το παρόν έχει ως στόχο την τεκμηρίωση της ανάγκης 
για την εκτέλεση προμήθειας βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν, για την προμήθεια   διαφημιστικού υλικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης. 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αντικείμενο του παρόντος είναι: η προμήθεια Διαφημιστικού Υλικού CPV: 22462000-6, για τις ανάγκες 
προώθησης και προβολής του Σχεδίου με τίτλο «Εστία & Εργασία ΙΙ» με κωδικό. ΣΕ-15 στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους». Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της 
διαδικασίας σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών υλοποίησης του έργου. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά, για το σύνολο των ειδών της 
προμήθειας, όπως αυτά αναγράφονται στον υπόδειγμα ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που 
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ακολουθεί. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, είναι έως 835,50 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 1.036,02 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και να  έχουν κατ’ ελάχιστον 
τις κάτωθι προδιαγραφές 

 

Πίνακας Ειδών Προμήθειας 

Α/Α ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: Διαφημιστικού Υλικού CPV: 22462000-6 

1 
Διαφημιστικές Μπλούζες 

T-Shirt 

Μπλούζες T-Shirt - Χρώμα: Λευκό ή γκρί ανοικτό. Εμπρός-πίσω λογότυπο 
μεταξοτυπία, έγχρωμη εκτύπωση (διαστάσεις 10CM X 10CM στην καρδιά 

και 20CM X 20CM στην πλάτη), με κοντό μανίκι. Βαμβακερή σύνθεση 
100% (αποδεκτή έως 90%), μαλακή και υπό-αλλεργική. 

2 Διαφημιστικό έντυπο Α3 
Έντυπο Α3 ανοικτό / 4χρωμη εκτύπωση σε 170gr illustration χαρτί/ μαζί 

με δημιουργικό 

3 Αφίσα Διαφημιστική Αφίσα Α3 4χρωμη / χαρτί 170 gr illustration 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη που αναφέρονται στην προσφορά που έχει υποβάλει 
σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και σύμφωνα με την Απόφαση 60 του Δ.Σ. της ΚΟ.Δ.Ε.Π.,  με αριθμ. 
Πρωτ. 506/04.03.2022 που αφορά την έγκριση της μελέτης διαφημιστικού υλικού. 

Σε περίπτωση που κατά την παράδοση των ειδών κάποιο είδος είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται 
στις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει άμεσα με 
υπόδειξη των αρμοδίων υπαλλήλων της ΚΟ.Δ.Ε.Π., χωρίς καμία επιβάρυνση της τελευταίας. 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμμετέχει στη διαδικασία της Πρόθεσης σύναψης σύμβασης 
υποβάλλοντας την προσφορά του για το σύνολο των ειδών της πρόσκλησης. Προσφορά η οποία δεν 
αφορά το ΣΥΝΟΛΟ των ΕΙΔΩΝ της  πρόσκλησης ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

Για την υποβολή της προσφοράς τους οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα ΤΕΧΝΙΚΟ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς, που επισυνάπτεται στην παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, το οποίο οφείλουν να 
υποβάλουν πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο, με ημερομηνία και σφραγίδα. Προσφορές που δεν 
έχουν συνταχθεί βάσει του υποδείγματος δεν γίνονται δεκτές.  

Επιπλέον, κάθε ενδιαφερόμενος με την προσφορά του οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προσώπων και οι 
συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι προσφέροντες οφείλουν να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι: 

Α) Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,  στον οποίο θα περιέχονται τα εξής: 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του οικονομικού φορέα σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου του νομίμου εκπροσώπου 
του, για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται 
ότι: 

• Η συμμετοχή τους δεν προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
24 του Ν. 4412/2016. 

• Ότι πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναλύονται στην 
παρούσα και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• Ότι όλα τα στοιχεία που παραθέτει στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή. 

• Έλαβαν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

• Περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016. 

 
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 

80 του Ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του Ν. 
4605/2019, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, για την οποία δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου του νομίμου εκπροσώπου του, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή ο Διευθύνων 
Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ., που έχουν ικανότητα εκπροσώπησης και δέσμευσης του νομικού 
προσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, δεν έχει /έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73, παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 
Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού 
μητρώου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκπροσωπευτική εξουσιοδότηση. 

3. Φορολογική ενημερότητα. 
4. Ασφαλιστική ενημερότητα. 
5. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 

προσώπου, ήτοι: α) ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό από το ΓΕΜΗ, β) πρόσφατο 
πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ, από το οποίο να προκύπτουν οι τροποποιήσεις του καταστατικού και 
γ) πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, αν δεν προκύπτει ο νόμιμος 
εκπρόσωπος από το καταστατικό.  
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6. Βεβαίωση Μητρώου Δ.Ο.Υ. από τα οποία να προκύπτει η δραστηριότητα του ενδιαφερόμενου 
(αντικείμενο εργασιών - ΚΑΔ Δραστηριότητας), τα οποία να έχουν εκδοθεί έως 30 ημέρες από την 
υποβολή. 

 
Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 1) τα αποσπάσματα ποινικού 
μητρώου, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 2) οι φορολογικές και 
ασφαλιστικές ενημερότητες, εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, 3) τα αποδεικτικά 
νομιμοποίησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή τους και 4) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης 

 Όλα τα ανωτέρω θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο που θα εμπεριέχει τρεις ΥΠΟ φακέλους: ο 
Πρώτος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», όπου θα εμπεριέχονται όλα τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά. 

Β) Ο δεύτερος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», όπου θα περιέχεται πλήρης και σαφής 
περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και 

Γ) ο τρίτος φάκελος με την  ένδειξη «Οικονομική προσφορά», όπου οι τελικές προσφερόμενες τιμές θα 
αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικά. Στη συνολική τιμή θα περιλαμβάνεται το σύνολο των 
επιβαρύνσεων και φόρων του προσφέροντος, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά. Για 
την υποβολή της οικονομικής προσφοράς τους οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα 
ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς, που επισυνάπτεται στην παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΗ 
ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, το οποίο οφείλουν να υποβάλουν πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο, με 
ημερομηνία και σφραγίδα. Προσφορές που δεν έχουν συνταχθεί βάσει του υποδείγματος δεν γίνονται 
δεκτές. 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά και τα δικαιολογητικά τους σε σφραγισμένο φάκελο, 
καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε 
αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην διεύθυνση 
της ΚΟ.Δ.Ε.Π.,  Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιμάδων 11, Τ.K 185 31 Πειραιάς έως και την 16/03/2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14.30 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής της προσφοράς). 

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΚΟ.Δ.Ε.Π. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα παραλαβής της προσφοράς. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την 
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στον Φορέα.. 

Οι προσφορές που περιέρχονται στην ΚΟ.Δ.Ε.Π. με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο 
της πρόσκλησης. 
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Ο σφραγισμένος φάκελος απαιτείται να φέρει την ένδειξη: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
Προς ΚΟ.Δ.Ε.Π., Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιμάδων 11 
Τ.K 185 31 Πειραιάς, Πρωτόκολλο, 4ος όροφος 
Υπόψη κυρίου Βρέλλη Βασίλειου 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια σε «Εστία & Εργασία II» με ΑΠ 1543-25.11.2020 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ……………….. 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να 
επικοινωνούν με την ΚΟ.Δ.Ε.Π. στο τηλέφωνο 210 4101940-947 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@kodep.gr (Υπεύθυνος κ. Βρέλλης Βασίλειος).  

Η παρούσα θα αναρτηθεί για πέντε (5) ημέρες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΟ.Δ.Ε.Π. https://kodep.gr/, 
καθώς και θα αποσταλεί σε τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιους προμηθευτές.  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την προσφορά του μόνο για το σύνολο των ειδών της 
ζητούμενης προμήθειας.  

2. Τα ζητούμενα είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, νόμιμα και ευρέως 
κυκλοφορούντα στην αγορά. Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των 
προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη µε την Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία. 

3. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για 60 ημέρες από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

4. Η σύμβαση προμήθειας μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος του Φορέα και με τη 
σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου. 

5. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του Αναδόχου σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.  

6. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς ή/και 
καταγγελίας της σύμβασης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 

7. Ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Ειδικών Όρων της προμήθειας και δεσμεύεται ότι θα 
συμμορφώνεται πλήρως με αυτούς, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα 
πρόσκληση. Μη τήρηση αυτών των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών συνεπάγεται την 
απόρριψη της παραλαβής. 
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ 

Τόπος και τρόπος Παράδοσης: Η παράδοση των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει κατόπιν συνεννόησης 
με την ΚΟ.Δ.Ε.Π. Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδοθούν στις αποθήκες της ΚΟ.Δ.Ε.Π στην Ελ. Βενιζέλου 
& Ζωσιμάδων 11 στον Πειραιά, το αργότερο μέχρι τις 31/03/2022. Η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών 
θα γίνει με δαπάνες και μεταφορικά μέσα του Προμηθευτή. 

Χρόνος Παράδοσης: Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και κατόπιν 
συνεννόησης με τον φορέα, ήτοι ΚΟ.Δ.Ε.Π. και το αργότερο έως την 31/03/2022. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει με την έκδοση σχετικού Δελτίου Αποστολής  και σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας και τις οδηγίες της ΚΟ.Δ.Ε.Π.. 

Η οριστική παραλαβή των προσφερόμενων ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 221 του Ν. 4412/16. Η εξόφληση του σχετικού τιμολογίου του Αναδόχου θα γίνει με την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά του Αναδόχου, 
σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις 
(εισφορές, φόροι, τέλη κ.λπ..), πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει την ΚΟ.Δ.Ε.Π., καθώς και οι κάτωθι 
κρατήσεις:  

α) 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6%, 

β) 0,07%, υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6%, 

γ) παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως προβλέπεται από το άρθρο 64, Ν.4172/2013. 

Εφίσταται η προσοχή του προμηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο 
αναγράφονται λεπτομερώς χαρακτηρισμοί του κάθε προσκομιζόμενου είδους πχ Έντυπο Α3 ανοικτό / 
4χρωμη εκτύπωση σε 170gr illustration χαρτί/ μαζί με δημιουργικό 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΤΕΧΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την Προμήθεια 
Διαφημιστικού Υλικού της ΚΟ.Δ.Ε.Π. (ΑΠ  60 /04-03-2022) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 22462000-6 Διαφημιστικό Υλικό 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  
(Ταχ. Διεύθυνση, Τηλέφωνο, e-mail, Ιστοσελίδα): 
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Α/Α ΚΩΔ. CPV ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 
Διαφημιστικό υλικό                        

CPV:  22462000-6 

Μπλούζες T-Shirt - Χρώμα: Λευκό ή γκρί 
ανοικτό. Εμπρός-πίσω λογότυπο 

μεταξοτυπία, έγχρωμη εκτύπωση (διαστάσεις 
10CM X 10CM στην καρδιά και 20CM X 20CM 

στην πλάτη), με κοντό μανίκι. Βαμβακερή 
σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%), μαλακή 

και υπό-αλλεργική. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 160     ΝΑΙ   

2 
Διαφημιστικό υλικό                        

CPV:  22462000-6 
Έντυπο Α3 ανοικτό / 4χρωμη εκτύπωση σε 

170gr illustration χαρτί/ μαζί με δημιουργικό 
ΤΕΜΑΧΙΟ 250     ΝΑΙ   

3 
Διαφημιστικό υλικό                        

CPV:  22462000-6 
Αφίσα Α3 4χρωμη / χαρτί 170 gr illustration ΤΕΜΑΧΙΟ 500     ΝΑΙ   

 

(*) Συμπληρώνεται «ναι», εφόσον ο προσφέρων δεσμεύεται για την προσφορά του κάθε είδους, σύμφωνα με την περιγραφή – προδιαγραφές 
του στη 2η στήλη του πίνακα. 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ, άνευ ΦΠΑ 24%   

ΦΠΑ 24% (αριθμητικώς)  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ, συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24% (αριθμητικώς)  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ, συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24 % (ολογράφως)  
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Βεβαιώνεται ότι αποδέχομαι όλους τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια Διαφημιστικού υλικού CPV: 22462000-6, των έμμεσων δαπανών δημοσιότητας του Σχεδίου με 
τίτλο «Εστία & Εργασία ΙΙ» με κωδικό ΣΕ-15 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»,  με ΑΠ 60/04-03-2022.  

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέρονται για εξήντα (60) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Σημείωση: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.        

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
…………………………………………………… 

(επωνυμία εταιρείας & ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου) 

……………………………………………… 
(ημερομηνία προσφοράς) 

      (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
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