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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σερρες 08 Σεπτ. 2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                  Αριθμ. Πρωτ.: 563254(1093)             
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
 ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ  
                                                                                    
Ταχ. Δ/νση        : Μεραρχίας 36 
Πληροφορίες    : Όλγα Δανιηλίδου  
Τηλέφωνο         : 2321-350450, 375 
E-mail                 : daniilidou@serres.pkm.gov.gr 
                               tourism@serres.pkm.gov.gr  
    
 

                
 
 

                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
                                             ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για: α) Παραγωγή συνεδριακού 
υλικού β) Εκτύπωση προωθητικού υλικού δημοσιότητας  γ) Ηχητική & 
οπτικοακουστική κάλυψη του συνεδρίου δ) Φωτισμό συνεδριακού χώρου, για τις 
ανάγκες της συνδιοργάνωσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών-με το Εμπορικό 
και Βιομ/κό Επιμελητήριο Σερρών  (ΕΒΕΣ) -του συνεδρίου “Serres Agribusiness 
2021” στις Σέρρες, από 24/09/21 μέχρι 26/09/2021». 

 
Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προκειμένου να προχωρήσει στην κάλυψη των 
αναγκών της συνδιοργάνωσης – με το ΕΒΕΣ - του συνεδρίου: «Serres Agribusiness   
2021» και  
 

έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010). 
2) Τον Οργανισμό Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (Π. Δ. 133/2010 ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα και ισχύει. 
3) Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας… » (ΦΕΚ 
143/Α). 
4) Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ 147/Α) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, αρ. 118 «Απευθείας 
Ανάθεση». 

5)  Την αριθμ. 570607(7712)/12-9-2019 (ΦΕΚ 3475/Β/16-9-2019) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της 

ΠΡΟΣ: 
1) Kων/νο Σαββατιανό 
  Ηχητικές εγκαταστάσεις 
Serres Sound-Σέρρες 
info@serres-sound.gr 
2) Εφημ. «Ελ. Βήμα»-

Εκτυπώσεις-Σέρρες 
Θεμ. Πεταλωτή 
el-vima@otenet.gr 
3) Αναστασία Φιδάνη 
   Διαφημίσεις Forum 
   Σέρρες 
forum-ad@otenet.gr 
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Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 

  6) Την  αρ. 156/2017 (ΦΕΚ 2142/Β/22-6-2017) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, «Περί μεταβιβάσεως στην 
Οικονομική Επιτροπή της αρμοδιότητας που αφορά στην απευθείας ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών». 
7) Την αριθμ.1005/31-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 9ΨΝΦ7ΛΛ-4ΤΟ), σχετικά με την 
έγκριση διάθεσης πίστωσης 11 000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις 
ανάγκες συνδιοργάνωσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών με το ΕΒΕΣ του 
συνεδρίου Serres Agribusiness  «2021» στις Σέρρες, 24-26/09/2021. 
8) Την αριθμ. πρωτ. 562304(4514)/08-09-2021 Aπόφαση Aνάληψης Yποχρέωσης 
με ΑΔΑ: ΨΞΨΦ7ΛΛ-0ΟΙκαι ΑΔΑΜ: 21REQ0091738682021-09-08  που 
καταχωρήθηκε με α/α 3304 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του 
Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της 
Διεύθυνσης Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας 
Σερρών. 

        9) Tις διατάξεις του νόμου 4782/2021 (άρθρο 53)  (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) 
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων κλπ», με τον οποίο τροποποιείται ο ν. 4412/2016 και 
απλοποιείται σε αρκετά σημεία η διαδικασία με την οποία πραγματοποιούνται 
δαπάνες που αφορούν σε προμήθειες και παροχή υπηρεσιών. 
10) Την αριθμ. 524991(4209)/23-08-2021«Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης και μη 
εξειδίκευσης των παραπάνω δαπανών στον Π/Υ της ΠΕ Σερρών οικονομικού 
έτους 2021» της Π. Ε. Σερρών/ Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων.  

                                                  
ανακοινώνει 
 

ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, έπειτα 
από  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Για τη συμμετοχή της Π. Ε. Σερρών στη συνδιοργάνωση του συνεδρίου υπάρχει: 

 Eγκεκριμένη δαπάνη 11.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για α) 
Παραγωγή συνεδριακού υλικού β) Εκτύπωση προωθητικού υλικού δημοσιότητας  γ) 
Ηχητική & οπτικοακουστική κάλυψη του συνεδρίου δ) Φωτισμό συνεδριακού 
χώρου,  για τις ανάγκες της συνδιοργάνωσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών - 
με το ΕΒΕΣ - του συνεδρίου “ Serres Agribusiness   2021” στις Σέρρες, από 24/09 
μέχρι 26/09/2021». 

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την κατάθεση γραπτής 
οικονομικής προσφοράς σε κλειστό φάκελο σχετικά με  την παρακάτω παροχή 
υπηρεσιών και παραγωγή υλικών. 
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Α΄ Δράση: Παραγωγή συνεδριακού υλικού  

Υπάρχουσα πίστωση συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.: 2 500 €  

 Περιλαμβάνει: 

1) Podium……………………………………………………………………………. .. τεμ (1) 

               - Διαστάσεις 60χ60 cm 

- Κολώνα στήριξης με βάση 1,00m, συνολικό ύψος: 1,30 m 

- Υλικό podium : Μελαμίνη 

- Υλικό κολώνας :  Σίδερο 

- Χώρος τοποθέτησης σημειώσεων, νερού 

- Μετόπη: Ψηφιακή με έγχρωμους λογότυπους             

 

2) Στυλό……………………………………………………………………………….τεμ (200) 

α) Χρώμα : καφέ σκούρο 

β) Εκτύπωση : μονοχρωμία 

γ) Σήματα :    ένα (1)  

    3)      Συνεδριακά badges……………………………………………………….τεμ (200) 

            α) Διάσταση……….10cm X 13cm 

            β) Εκτύπωση………τετραχρωμία  

    4)     Κορδόνια και θήκες για τα badges…………………………………τεμ (200) 

       - Εκτύπωση…..μονοχρωμία, 2 σήματα, τρύπα λευκό 

                                με γάντζο για κινητό 

 

 Β΄Δράση:Εκτύπωση προωθητικού υλικού δημοσιότητας 
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   Υπάρχουσα πίστωση συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%: 1 500 €  

Περιλαμβάνει: 

 

1) Banner ........................................................................................τεμ (1) 
- Μουσαμάς με τελλάρο : διαστάσεις 3 m x 3 m 
- Tοποθέτηση : Επιχειρηματικό Κέντρο SEREXPO “ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΑΣ 

“ ( χώρος Στρατοπέδου «Κολοκοτρώνη») 
2) Banner……………………………………………………………………………………….τεμ (1) 

- Μουσαμάς με τελλάρο : Διαστάσεις 3m X 1,25m 
- Τοποθέτηση : Κάγκελα ΠΕ Σερρών 

3) Αφίσα………………………………………………………………………………………..τεμ (1 000) 
- Διαστάσεις : Α3 
- Ποιότητα χαρτιού : 170 gr velvet 

4) Αgenda……………………………………………………………………………………… τεμ ( 500) 
- 21 cm X29 cm ( κλειστό) 
- 42 cm X 29 cm ( ανοικτό) 
- Ποιότητα χαρτιού : 170 gr velvet 

5) Bεβαιώσεις παρακολούθησης……………………………………………………τεμ ( 100) 

α) Total pages 1 

β) Paper type : Χαρτί γραφής Tauro 

γ) Βάρος χαρτιού : 300 gr 

δ) Εκτύπωση : Τετραχρωμία 

     6)  Μπλοκ σημειώσεων…………………………………………………………………...τεμ ( 100) 

          α) Paper type : Απλό με διαγράμμιση 

          β) Βάρος χαρτιού : 80 gr 

          γ) Εκτύπωση : μονοχρωμία 

          δ) Δέσιμο : Απλό 

          ε) Εξώφυλλο : Τετραχρωμία ( μέσα και έξω) 

          ζ) Οπισθόφυλλο : Χαρτόνι 200 gr, μονοχρωμία 

          η) Εκτύπωση : Μιάς (1) όψης, τρύπα λευκό 
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6) Folder……………………………………………………………………………………..τεμ (500)  

α) Paper type : χαρτί γραφής Tauro 

β) Βάρος χαρτιού : 300 gr 

γ) Εκτύπωση : Τετραχρωμία 

δ) Δέσιμο : Ράχη 1 ½  cm 

ε) Τσέπες : 2 (εσωτερικά) κολλημένες στο εσωτερικό, βάθους 0,7 cm εκάστη 

  

    

Γ΄ Δράση : Ηχητική και οπτικοακουστική κάλυψη του 
συνεδρίου 

Υπάρχουσα πίστωση συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%:…………………5 000 €   

Περιλαμβάνει: 

Μίσθωση εξοπλισμού 

- Επιτραπέζια μικρόφωνα πυκνωτικά………………………………………….τεμ (8) 
- Μικρόφωνα βήματος πυκνωτικά………………………………………………τεμ (2) 
- Ασύρματα μικρόφωνα………………………………………………………………τεμ ( 5) 
- Κονσόλα ήχου 10 εισόδων………………………………………………………. τεμ (1) 
- Ενισχυτής με απαραίτητα ηχεία για κάλυψη 

χώρου συνεδρίου……………………………………………………………………..τεμ (4) 

- Συσκευή καταγραφής για εγγραφή συνεδρίου…………………………τεμ (1) 
- Projector με οθόνη προβολής για παρουσίαση εισηγήσεων…….τεμ (2) 
- Άτομα για τεχνική υποστήριξη………………………………………………….τεμ (3) 

           

Δ΄Δράση: Φωτισμός συνεδριακού χώρου 

Υπάρχουσα πίστωση, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% :………………….2 000 €  

Περιλαμβάνει: 
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- Μίσθωση προβολέων  χώρου  

V-TAC SAMSUNG LED 200W/6400K……………………………………………………………τεμ ( 30)  

Η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση, με βάση την χαμηλότερη 
οικονομική προσφορά κατά δράση (Α, Β, Γ, Δ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλλουν την προσφορά τους με δυνατότητα επιλογής της δράσης που τους 
αφορά και θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά και τα 
παρακάτω δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού: 

α) Ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιον 
από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, 
απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (ποινικό μητρώο). 
β) Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει 
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή βρίσκονται σε ανάλογες καταστάσεις από 
παρόμοιες διαδικασίες (Άρθρο 73 παρ. 4 περ. (β) του Ν. 4412/2016). Το 
πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να το εκδώσει Δικαστική Αρχή. 
γ)  Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές 
κοινωνικής  ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). (Άρθρο 73 παρ. 2 περ. (α) του 
Ν. 4412/2016). 
 δ) Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (Άρθρο 73 
παρ. 2 περ. (α) του Ν. 4412/2016). 
ε) Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. (Άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 
4412/2016). 
στ) Για τις  Δράσεις Γ και Δ οι ενδιαφερόμενοι - υποψήφιοι ανάδοχοι- θα πρέπει 
να διαθέτουν  πιστοποίηση τύπου ISO για εγκαταστάσεις οπτικοακουστικών 
συστημάτων  και συστημάτων φωτισμού. 
                Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
ανωτέρω περιπτώσεων α) και β) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
της χώρας που είναι εγκαταστημένοι,  από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά 
παραστατικά. 
 
        Αναφορικά με την υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού 
μητρώου στις περιπτώσεις εταιρειών ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, αυτή αφορά στους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις ΑΕ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, θεωρείται ότι με την κατάθεση των 
προσφορών τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης. 

 
Κατάθεση προσφοράς 

 
Κάθε ενδιαφερόμενος θα αποστείλει την προσφορά του σε έναν κύριο 
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σφραγισμένο φάκελο. 
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς/courier  
Γραφείο Τουρισμού της ΠΕ Σερρών( αρ. 204), 2ος όροφος,  (Διοικητήριο) Κ. 
Καραμανλή 36 Σέρρες, Τ. Κ. 621 10, , μέχρι και την 15 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00.  
Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 
θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
Οι προσφορές θα ανοιχτούν δημόσια την 16  Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 από την αρμόδια Υπηρεσία ( Γραφείο Τουρισμού) της ΠΕ Σερρών. 
 
 
 
                                                                                            Ο Αντιπεριφερειάρχης 
 
 
                                                                                                     Παναγιώτης Σπυρόπουλος                                                                                                       
 
 




