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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       Ρφδνο, 7 Απξηιίνπ 2014 

       

Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου 

-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α.                                           Αξηζ. Πξση.:      2019                                                         

 

Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην 

Σαρ.Κσδ: 85100, Ρφδνο 

Σειέθσλν: 22413 60619 

URL: www.readsa.gr 

Email: kchristofakis@otenet.gr 

 

ΘΕΜΑ: Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ «Ανάπτυξη 

Υλικοφ Προϊθηςησ, Δικτφωςησ και Συνζργιασ ςτο ΝΑ», πνπ εληάζζεηαη ζην έξγν «Βηψζηκε 

Δλεξγεηαθή Αλάπηπμε ζε Πεξηθεξεηαθφ, Γηαπεξηθεξεηαθφ θαη Γηαζπλνξηαθφ Δπίπεδν», ζηα 

πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα-Κχπξνο 2007-2013». 

 

 

Αλαζέηνπζα αξρή Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ – Δλεξγεηαθή Α.Δ. 

Σίηινο έξγνπ Ανάπτυξη Υλικοφ Προϊθηςησ, Δικτφωςησ και Συνζργιασ ςτο ΝΑ 

Δίδνο δηαδηθαζίαο Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (απεπζείαο αλάζεζε) 

Πξνυπνινγηζκφο Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζηηο 6.000 επξψ, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

Υξεκαηνδφηεζε 

έξγνπ 
Η πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 80% απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(Δ.Σ.Π.Α) θαη θαηά 20% απφ Δζληθνχο Πφξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Κχπξνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφ 17-09-2013 θαη κε αξηζ. Κ5_01_01 

χκβαζε Υξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, σο Δπηθεθαιήο 

Δηαίξνπ. 

Υξφλνο πινπνίεζεο κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2014 

  

http://www.readsa.gr/
mailto:kchristofakis@otenet.gr


Καηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ 

Δεσηέρα 14-04-2014 

Σφπνο θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ 

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ 

 

 

Ανηικείμενο έργοσ αναδότοσ –Παραδοηέοσ  

Θα προετοιμαςτεί υλικό προϊθηςησ, δικτφωςησ και ςυνζργειασ με βάςη τα αποτελζςματα του ζργου 
και των επιμζρουσ δράςεων του ΝΑ και ςυγκεκριμζνα:  
1000 φυλλάδια του ζργου 

 3πτυχο 

 24*11,3 κλειςτό 

 Α` και Β` όψη 

 Τετραχρωμία 
 
500 τεμάχια USB memory sticks (8 GB) με υλικό προϊθηςησ του ζργου. 
 
Υλικό διάχυςησ με το λογότυπο του ζργου όπωσ ςτυλό, τετράδια (τουλάχιςτον 100 τεμάχια το καθζνα). 

 

Προθεζμία ολοκλήρφζης σπηρεζιών 

Οη ππεξεζίεο ηνπ αλάδνρνπ ζα έρνπλ δηάξθεηα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2014. 

  

Προϋπολογιζμός ηοσ έργοσ 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ έμη ρηιηάδσλ επξψ (6.000 €), κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

 

Σν έξγν πινπνηείηαη κέζα απφ ην Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα-Κχπξνο», 

κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, κε πνζνζηφ 80%) θαη εζληθψλ πφξσλ  (20%). 

 

Η ακνηβή ζα θαηαβιεζεί σο εμήο:  

 

Η πξψηε δφζε ηεο ακνηβήο ζα πιεξσζεί κε ηελ δεκηνπξγία θαη παξάδνζε ησλ usb sticks-dvd (β
`
 

ηξίκελν 2014).  

 

Η δεχηεξε δφζε ηεο ακνηβήο, ε νπνία ζα πιεξσζεί ην γ` ηξίκελν ηνπ 2014 κε ηελ παξάδνζε ηνπ 

πιηθνχ δηάρπζεο κε ην ινγφηππν ηνπ έξγνπ 

 

Η Σξίηε δφζε ηεο ακνηβήο ην δ` ηξίκελν ηνπ 2014 κε ηελ παξάδνζε ησλ 1.000 αληηηχπσλ ηνπ 

θπιιαδίνπ ηνπ έξγνπ. 



Προϋποθέζεις ζσμμεηοτής 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην δηαγσληζκφ 

έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.  

 

Αποκλειζμός σπουηθίφν 

Απφ ην δηαγσληζκφ απνθιείνληαη φζνη ππνςήθηνη: 

 Απνθιείζζεθαλ ηειεζίδηθα απφ Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ζην Γεκφζην 

 Έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο βάζεη 

δηθαζηηθήο απφθαζεο 

 Όζνη έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε 

ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ θνξέα  

 Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φζνη ηεινχλ 

ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία 

 Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

 Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο 

 

Επιλογή αναδότοσ 

Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε βάζε ηε νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά.  

  

Προθεζμία και ηόπος σποβολής 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ιήγεη ηελ   Δεσηέρα 14-04-2013, ψξα 13:00 κ.κ.. Οη 

πξνζθνξέο απνζηέιινληαη ή πξνζθνκίδνληαη ζε έλα εληαίν θάθειν πξνζθνξάο ζηελ 

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ κε ηε κνξθή ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ: 

 

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ – Δλεξγεηαθή Α.Δ. 

Πιαηεία Διεπζεξίαο 1 

Πεξηθεξεηαθφ Μέγαξν 

85100, Ρφδνο 

 

Ο θάθεινο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

1. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ αλαδφρνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ν ππνςήθηνο είλαη αζθαιηζηηθά θαη θνξνινγηθά ελήκεξνο σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

2. Σελ πξνηεηλφκελε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ 

6.000 επξψ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

 



Δημοζίεσζη πρόζκληζης 

Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα www.readsa.gr θαη ζην Γηαχγεηα. 

 

                                                                                                   

Η Πρόεδροσ Διοικητικοφ υμβουλίου 

τησ Αναπτυξιακήσ Εταιρίασ Περιφζρειασ 

Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. 

 

 

Παραςκευή-Ελευθερία Φτακλάκη 

 

http://www.readsa.gr/

