
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ: ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
        Σαµοθράκη 4/5/2011        
        Αριθµ. πρωτ.: 2729                                                  

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για παραγωγή και προµήθεια 
αφισών & ενηµερωτικών φυλλαδίων για τις ανάγκες προώθησης του 
προγράµµατος  “Assessing sustainability and strengthening operational 
policy – SUSTAIN” – πρόγραµµα  INTERREG IVC»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αρίθµ. Απόφασης: 90

Έχοντας λάβει υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95
2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ
3) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)
4) Τον προϋπολογισµό του Δήµου, στον Κ.Α. 70/6112.02 αµοιβές εξωτερικών 
συνεργατών για παροχή υποστηρικτικών  υπηρεσιών στην υλοποίηση του 
προγράµµατος INTERREG IVC- SYSTAIN στον οποίο προβλέπεται πίστωση 
23.311,80 ΕΥΡΩ,  και αντιστοιχεί στην κατηγορία (External expertise and 
services) του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του προγράµµατος
 5) Την ανάγκη του Δήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών.
6) Την 16/2011 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία ψηφίστηκε 
πίστωση 1.045,55 ευρώ και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την 
παραγωγή και προµήθεια αφισών & ενηµερωτικών φυλλαδίων για τις ανάγκες 
προώθησης του προγράµµατος  “Assessing sustainability and strengthening 
operational policy – SUSTAIN” – πρόγραµµα  INTERREG IVC
7) Τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας
8) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας είναι µέχρι 60.000 ευρώ.
9) Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την 
παραγωγή και προµήθεια αφισών & ενηµερωτικών φυλλαδίων για τις ανάγκες 
προώθησης του προγράµµατος  “Assessing sustainability and strengthening 
operational policy – SUSTAIN” – πρόγραµµα  INTERREG IVC.
Β) Η πληρωµή της αξίας των ειδών ποσού 850,00 ευρώ (πλέον του Φ.Π.Α.) θα γίνει µε 
την έκδοση εντάλµατος πληρωµής µετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιµολογίου
την προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού.
       Ο Δήµαρχος
       
       Χανός Γεώργιος



                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Πληροφορίες: Καπετανίδου Σ.

Τηλέφωνο: 2551350812

Fax: 2551041204

e-mail: kapetanidou_s@mail.gr 

web site: www.samothraki.gr

Σαµοθράκη, 5/5/2011
Αρ. Πρωτ. : 2764

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήµαρχος Σαµοθράκης διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισµό 

µε σφραγισµένες προσφορές για την «Παραγωγή και προµήθεια 

αφισών & ενηµερωτικών φυλλαδίων για τις ανάγκες προώθησης 

του προγράµµατος  “Assessing sustainability and strengthening 

operational policy – SUSTAIN” – πρόγραµµα  INTERREG IVC ΠΟΥ  

για τις ανάγκες του Δήµου, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

οικονοµικότερη προσφορά.

Ο Διαγωνισµός θα γίνει την 13/5/2011 και ώρα 10.30 π.µ.  

στα γραφεία του Δήµου Σαµοθράκης στην Χώρα Σαµοθράκης 

ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία 

του Δήµου Σαµοθράκης, Χώρα Σαµοθράκης στο τηλέφωνο 

2551350812, Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Χάνος Γεώργιος





ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σαµοθράκη, 5/5/2011 

Αρ. Πρωτ. : 2762

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

«Παραγωγή και προµήθεια αφισών & ενηµερωτικών 

φυλλαδίων για τις ανάγκες προώθησης του προγράµµατος  

“Assessing sustainability and strengthening operational 

policy – SUSTAIN” – πρόγραµµα  INTERREG IVC»

Ο Δήµαρχος Σαµοθράκης διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισµό 

µε σφραγισµένες προσφορές για την «Παραγωγή και 

προµήθεια αφισών & ενηµερωτικών φυλλαδίων για τις 

ανάγκες προώθησης του προγράµµατος  “Assessing 

sustainability and strengthening operational policy – 

SUSTAIN” – πρόγραµµα  INTERREG IVC για τις ανάγκες του 

Δήµου Σαµοθράκης, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

οικονοµικότερη προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 1

Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από:

- Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (και ιδίως των άρθρων 3 παρ 10 

και άρθρου 23), και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους.

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995.

- Την Π1/7446/2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 

(Φ.Ε.Κ. 112/B)

- Τον προϋπολογισµό του Δήµου, στον Κ.Α. 70/6112.02 στον 

οποίο προβλέπεται πίστωση 23.311,80 ΕΥΡΩ για την 

Αµο ι β έ ς Εξωτ ερ ι κών Συνεργα τών γ ι α παροχή 



υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του 

προγράµµατος INTERREG IVC και αντιστοιχεί στην 

κατηγορία (External expertise and services) του 

εγκεκριµένου προϋπολογισµού του προγράµµατος

- Την ανάγκη του Δήµου για την προµήθεια των 

αναφεροµένων ειδών.

- Την 16/2011 απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής µε την 

οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές

- Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209

ΑΡΘΡΟ 2 ο

Αντικείµενο προµήθειας -Προϋπολογισµός.

Τα υπό προµήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ Ο Ν Α Δ Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ Ι Μ Η 
ΜΟΝΑΔΑΣ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 
ΔΑΠΑΝΗΣ

1 Αφίσα τεµάχιο 25 4 100,00

2 Φυλλάδια τεµάχιο 1000 0,75 750,00

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ 850,00

Φ.Π.Α. 23%Φ.Π.Α. 23% 195,50

Γ Ε Ν Ι Κ Ο 
ΣΥΝΟΛΟ
Γ Ε Ν Ι Κ Ο 
ΣΥΝΟΛΟ

1.045,50

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 

850,00 ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α.), και θα χρηµατοδοτηθεί από  

πόρους του προγράµµατος INTERREG IVC.

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό 

υποβάλλοντας µια προσφορά των προς προµήθεια ειδών του 

προϋπολογισµού.



Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από 

δασµούς και τέλη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων βαρύνει τον προµηθευτή στον οποίο 

θα γίνει η κατακύρωση της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 3 ο

Τεχνικές προδιαγραφές.

Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να είναι:

Α) Οι αφίσες θα είναι µεγέθους 0,50 Χ 0,80 σε χαρτί illustration και 

τετραχρωµία

Β) Τα φυλλάδια θα είναι σε µεγέθους 0,46 Χ 0,21, δύο όψεων σε 

χαρτί illustration και τετραχρωµία

ΆΡΘΡΟ 4 ο

Χρόνος και τόπος διαγωνισµού

Ο διαγωνισµός θα γίνει στο κατάστηµα του Δήµου Σαµοθράκης, 

από την Επιτροπή Διαγωνισµού και Εισήγησης για τις Προµήθειες, 

την 13η του µηνός Μαΐου  του έτους 2011  και ώρα. 10.30 π.µ..

ΆΡΘΡΟ 5 ο

Λήψη πληροφοριών

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του Δήµου Σαµοθράκης, στην 

Χώρα Σαµοθράκης.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2551350812, Γραφείο 

Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης .

ΑΡΘΡΟ 6 ο

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.

Η παράδοση της προµήθειας θα γίνει στο κτίριο του Δήµου 

Σαµοθράκης.



Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση και µέσα στις προβλεπόµενες 

προθεσµίες από την υπογραφή του συµφωνητικού να παραδώσει το 

σύνολο των ειδών της προµήθειας 

ΑΡΘΡΟ 7 ο

Δικαιολογητικά συµµετοχής

Μαζί µε την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν 

και τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εµπορικού ή βιοµηχανικού 

επιµελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι µήνες από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εµπίπτει στους 

περιορισµούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους 

έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις διαδικασίες προµήθειας 

του Δηµοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόµιµα την επιχειρηµατική 

τους δραστηριότητα.  

ΑΡΘΡΟ 8 ο

Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής 

Διαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο και στην Ελληνική 

Γλώσσα. 

Οι προσφορές µπορεί και να αποσταλούν (ταχυδροµικά Δ/νση 

Χώρα Σαµοθράκης – τ.κ. 68002) ή αυτοπροσώπως ή µε 

εξουσιοδοτηµένο άτοµο µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού 

εργάσιµη ηµέρα - Αρµόδια υπάλληλος κα.  Παπανικολάου 

Μυρσίνη.

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήµο Σαµοθράκης µε 

οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την 

λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, 



προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που 

κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 

Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη  όλες οι κρατήσεις 

(2% υπέρ ΤΑΔΚΥ), καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την 

παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που 

προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

Η τιµή που θα δοθεί στην προσφορά θα είναι µε ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της τιµής µονάδας.  

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το µεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ισχύς Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν  τους προµηθευτές για 

χρονικό διάστηµα 30 ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την 

επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Τρόπος Πληρωµής

Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µε 

εξόφληση του ποσού µετά την παραλαβή των υπό προµήθεια 

υλικών.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια 

υπηρεσία του Δήµου Σαµοθράκης.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Δηµοσίευση 

Περίληψη της διακηρύξεως να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή 

εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε 



τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του, να αναρτηθεί 

στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα  του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Χάνος Γεώργιος

      

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

«Παραγωγή και προµήθεια αφισών & 

ενηµερωτικών φυλλαδίων για τις ανάγκες 

προώθησης του προγράµµατος  

“Assessing sustainability and 

strengthening operational policy – 

SUSTAIN” – πρόγραµµα  INTERREG IVC»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αντικείµενο προµήθειας -Προϋπολογισµός.

Τα υπό προµήθεια είδη, είναι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ Ο Ν Α Δ Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ Ι Μ Η 
ΜΟΝΑΔΑΣ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 
ΔΑΠΑΝΗΣ

1 Αφίσα τεµάχιο 25 4 100,00

2 Φυλλάδια τεµάχιο 1000 0,75 750,00

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ 850,00

Φ.Π.Α. 23%Φ.Π.Α. 23% 195,50

Γ Ε Ν Ι Κ Ο 
ΣΥΝΟΛΟ
Γ Ε Ν Ι Κ Ο 
ΣΥΝΟΛΟ

1.045,50

Σαµοθράκη, …./…/2011 



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταµένη Διοικητικών&         …………………………..

             Καπετανίδου Στυλιανή

Οικονοµικών Υπηρεσιών                      ΠΕ1 Διοικητικού/Β΄

……………………………….

Παπανικολάου Μυρσίνη

Πε Διοικητικού/Α΄



ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

«Παραγωγή και προµήθεια αφισών 

& ενηµερωτικών φυλλαδίων για τις 

ανάγκες προώθησης του 

προγράµµατος  “Assessing 

sustainability and strengthening 

operational policy – SUSTAIN” – 

πρόγραµµα  INTERREG IVC» 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια 25 αφισών και 1000 φυλλαδίων ως 

εξής:

Α) Οι αφίσες θα είναι µεγέθους 0,50 Χ 0,80 σε χαρτί ιillustration και 

τετραχρωµία

Β) Τα φυλλάδια θα είναι σε µεγέθους 0,46 Χ 0,21, δύο όψεων σε χαρτί 

ιillustration και τετραχρωµία

Θα    διεξαχθεί    Πρόχειρος    Διαγωνισµός    µε    σφραγισµένες    προσφορές    

για    την «Παραγωγή και προµήθεια αφισών & ενηµερωτικών φυλλαδίων 

για τις ανάγκες προώθησης του προγράµµατος  “Assessing sustainability 

and strengthening operational policy – SUSTAIN” – πρόγραµµα  INTERREG 

IVC»  µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 

µονάδες στην τιµή µονάδας.

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 850,00 ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.), και θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του προγράµµατος 

INTERREG IVC..

Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από:

- Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (και ιδίως των άρθρων 3 παρ 10 και άρθρου 

23), και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους.

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995.

- Την Π1/7446/2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 

112/B)



- Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 

Σαµοθράκη, 5/5/2011

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταµένη Διοικητικών&         …………………………..

             Καπετανίδου Στυλιανή

Οικονοµικών Υπηρεσιών                      ΠΕ1 Διοικητικού/Β΄

……………………………….

Παπανικολάου Μυρσίνη

Πε Διοικητικού/Α΄



ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

«Παραγωγή και προµήθεια αφισών & ενηµερωτικών 

φυλλαδίων για τις ανάγκες προώθησης του προγράµµατος  

“Assessing sustainability and strengthening operational 

policy – SUSTAIN” – πρόγραµµα  INTERREG IVC»»

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Του   ………………………………………………………………

Έδρα ………………………………………………………………

Οδός ………………………………………. Αριθµός ……………….

Τηλέφωνο ………………………………………………………………

Fax : ………………………………………………………………

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚ

ΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1. Αφίσα ….…..%

2. Φυλλάδιο ….…..%

……………………….., ……./…../……… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ


