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α)

β)

γ)

Υποβολή προσφοράς για την Προμήθεια «Δημιουργία προωθητικού υλικού ενημέρωσης και 

προβολής»

Σας γνωρίζουμε ότι το Δίκτυο Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, για τις ανάγκες υλοποίησης του υπομέτρου 19.4 

«Λειτουργικές Δαπάνες & Εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με το Άρθρο 64 

"Ενέργειες πληροφόρησης και προβολής - Ενέργειες εμψύχωσης ", παράγραφος Β, της ΥΑ 1337/11-05-2022 

και συγκεκριμένα του σημείου iv: "Έξοδα εκδηλώσεων, ψηφιακών ενεργειών ενημέρωσης, δημιουργίας και 

αναπαραγωγής εντύπων, για ενέργειες που σχετίζονται άμεσα με τον σκοπό της εμψύχωσης του τοπικού 

πληθυσμού" , έχει ανάγκη να προβεί στην προμήθεια διαφημιστικού υλικού ενημέρωσης και προβολής με τα 

ακόλουθα :

                 •             Χίλια (1000 τμχ) Folders

                 •             Χίλια (1000 τμχ) Block

                 •             Χίλια (1000 τμχ) Ημερολόγια

Οι απαιτούμενες προδιαγραφές του υλικού είναι οι εξής:

Folders

- 4/χρωμα 1 όψη

- Α4 plus με αυτιά 

- Mατ πλαστικοποίηση

Block

- 4/χρωμα

- A4

- Ψαροκολλητά 

- Χαρτί γραφής 

- 30 φύλλων

Ημερολόγια

- 4/χρωμα 

- 12/φυλλα + εξώφυλλο (χωρισμένα στην μέση, αριστερά αναγραφή ημερομηνιών - δεξιά εικόνες από 

έργα της εταιρίας)

- Τρίγωνη βάση και σπιράλ

Παραδοτέα:

Χίλια (1000 τμχ) Folders

Χίλια (1000 τμχ) Block

Χίλια (1000 τμχ) Ημερολόγια

Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του ανωτέρω πίνακα.

Καταληκτική ημερομηνία παραδοτέων: 12/12/2022

http://www.atticalag.gr/
mailto:info@atticalag.gr
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Για την ΟΤΔ «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής»,

Ο Διαχειριστής του Δικτύου

Μαρίνης Μπερέτσος

- Ταχυδρομικώς ή μέσω courier στα γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, στη διεύθυνση 

Φίλωνος 91, τκ 18535 , καθημερινά και ώρες 08:00-16:00 μ.μ.

Εφόσον ενδιαφέρεστε, καλείστε να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά για την ανωτέρω Προμήθεια έως 

την 23/11/2022 και ώρα 23:59 μ.μ., ως εξής:

Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 

4412/16, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της 

ανωτέρω προθεσμίας

Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους σε ισχύ, το οποίο θα 

αναφέρεται σε υπογραφή σύμβασης ή για κάθε νόμιμη χρήση. 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον Αλέξανδρο Γιαννιώτη, τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, στο τηλ. 210-4120002 και στα email: a.gianniotis@atticalag.gr

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να 

αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους. 

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της 

αξιολόγησης.

Ανώτατο ποσό προσφοράς: 

Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 4.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α 24%.

Το κόστος των παραπάνω θα καλυφθεί από πόρους του Υπομέτρου 19.4: «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες 

και την εμψύχωση», του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, όπου προβλέπεται η 

κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των ΟΤΔ αναφορικά με τις αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων, 

τα λειτουργικά έξοδα, τα πάγια και λοιπό εξοπλισμό, τις ενέργειες εμψύχωσης και υποστηρικτικές ενέργειες 

(εκπόνηση μελετών, ενέργειες επιμόρφωσης, αυτό-αξιολόγηση), σύμφωνα με τον προϋπολογισμό έτους 2022 

του Δικτύου. Η παραπάνω υπηρεσία θα έχει διάρκεια έως και δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Πληροφορίες: 

Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα.

- Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@atticalag.gr στην οποία επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) 

το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Δικαιολογητικά Οικονομικής Προσφοράς:

Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει), του νόμιμου 

εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/16, περί μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016, όπως ισχύει.




