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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης - Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας 
«Δεσμός» με έδρα τη Βέροια πρόκειται να αναπτύξει - επεκτείνει την παραγωγική 
επιχειρηματική δραστηριότητα του.  

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δεσμός» είναι ένας συνεταιρισμός, με κοινωνικό χαρακτήρα, 
που έχει εμπορικές δραστηριότητες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες με σκοπό να 
συμβάλλει στην αποκατάσταση ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, 
προσφέροντάς τους εργασία, καθώς και μεριμνώντας δραστικά για την θεραπευτική 
υποστήριξή τους. 

Για την ανάγκες λειτουργίας της συγκεκριμένης Κοινωνικής Δράσης ο Κοι.Σ.Π.Ε. 
«Δεσμός», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλουν τις προσφορές τους με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για «Έρευνα Αγοράς». Από τους 
ενδιαφερόμενους ζητείται η ανάπτυξη της συνολικής ταυτότητας της δράσης και 
κάποιων κύριων εφαρμογών της. Πιο συγκεκριμένα η εργασία θα περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 
 

1. Πληροφορίες για το οικονομικό, τεχνολογικό, πολιτικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
2. Πληροφορίες για το ανταγωνιστικό περιβάλλον 
3. Επιχειρησιακή Στρατηγική 
4. Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα Μάρκετινγκ 
5. Μίγμα Μάρκετινγκ 
6. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ (Πόροι επιχείρησης, Στόχοι, Στρατηγική 

Μάρκετινγκ,  Υλοποίηση, Έλεγχος). 
7. Έρευνα αγοράς (Σε επίπεδο επιχείρησης, τιμολόγησης, προϊόντος) 
8. Δίκτυα Διανομής-Προώθηση 

 
Απαιτούμενη επένδυση 
Μελέτη και Έρευνα αξίας 2.500€ (μέγιστο προβλεπόμενο) 
 

Δεν περιλαμβάνονται: 

• ΦΠΑ 24%. 
 
Πληροφορίες θα παρέχονται στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Δεσμός», Μητροπόλεως  
55, και στα τηλέφωνα 2331306767 καθημερινά, από 11.00΄ έως 14.00΄, Υπεύθυνη 
Επικοινωνίας κ.Νιούκα Ειρήνη. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική προσφορά τους σε 
κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε, έως τις 28/09/2018, 2.00μμ. 
Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 

http://www.koispe-desmos.gr/


  

Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ημαθίας 
«Δεσμός» 

 
  
 

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) ΗΜΑΘΙΑΣ «Δεσμός» 
 Μητροπόλεως 55 Βέροια, ΤΚ 59132  

Επικοινωνία: 2331306767 email: koispedesmos@gmail.com  www.koispe-desmos.gr 
 

2 
 

 
Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Κοι.Σ.Π.Ε. 
Ημαθίας «Δεσμός» www.koispe-desmos.gr καθώς και στα τοπικά Μ.Μ.Ε. από την 
20η Σεπτεμβρίου 2018. 
 
 
 

19η Σεπτεμβρίου 2018 

 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δεσμός» 
 

 
 

Γραμματικόπουλος Α. Ηλίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.koispe-desmos.gr/
http://www.koispe-desmos.gr/
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Όροι συνεργασίας 
 
Εισαγωγή 
Ένα έργο περιλαμβάνει εργασίες που θα υλοποιηθούν, σε μια η περισσότερες φάσεις. 
Εφόσον χρειαστεί, θα αποσταλούν συμπληρωματικές προσφορές για την κάθε φάση. Οι 
όροι που περιέχονται στις συμπληρωματικές προσφορές μαζί με τους παρακάτω όρους 
αποτελούν τμήμα της συμφωνίας εφόσον αυτή γίνεται αποδεκτή από τον πελάτη. Η 
αποδοχή του πελάτη ισχύει κατόπιν υπογραφής αντιγράφου του παρόντος. Καμία αλλαγή 
στους όρους δεν είναι αποδεκτή παρά μόνο εφόσον ενημερωθεί πρώτα ο πελάτης και 
συμφωνήσει γραπτώς. 
 
1. Τιμολόγηση και τρόπος πληρωμής 
Εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην υποβληθείσα πρόταση, για κάθε φάση της 
εργασίας, τιμολογούμε το 50% της συμφωνηθείσας αμοιβής κατόπιν της εντολής έναρξης 
των εργασιών από τον πελάτη. Το υπόλοιπο 50% τιμολογείται με την ολοκλήρωση της κάθε 
φάσης. Για στάδια που διαρκούν για περισσότερο από ένα μήνα, η εταιρεία διατηρεί το 
δικαίωμα να τιμολογήσει επιπλέον τμήμα του κόστους προτού αυτά ολοκληρωθούν. Τα 
τιμολόγια εξοφλούνται εντός 30 ημερών από την έκδοση τους. Η εταιρεία δύναται να 
χρεώσει τόκο 1,5% ανά μήνα για οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής. Η εταιρεία δύναται 
να χρεώσει επιπλέον έξοδα που προέκυψαν για τη σωστή εκτέλεση του έργου, όπως έξοδα 
ταξιδιού και μεταφορών, διαμονής, διατροφής, αγοράς δειγμάτων, κ.α. έτσι όπως αυτά 
προέκυψαν κατόπιν αιτήματος του Πελάτη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προσθέσει σε 
αυτά επιπλέον 12% για να καλύψει τα σχετικά λειτουργικά της κόστη. 
 
2. Ακύρωση 
Σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας από πλευράς του πελάτη πριν την ολοκλήρωση της σε 
οποιοδήποτε στάδιο της, τιμολογείται το κόστος για το σύνολο των εργασιών των σταδίων 
όπου έχουν ολοκληρωθεί καθώς και αυτών που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη στιγμή της 
λύσης της συνεργασίας, χωρίς να δοθεί οποιαδήποτε πιθανή έκπτωση έχει αναφερθεί. 
 
3. Χρόνος Ολοκλήρωσης 
Η εταιρεία θα κάνει κάθε προσπάθεια για να ολοκληρωθούν οι εργασίες στις 
προσυμφωνηθείσες προθεσμίες. Όμως, ο πελάτης αναγνωρίζει ότι αυτές οι προθεσμίες 
βασίζονται σε εκτιμήσεις και η εταιρεία δε θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή 
ζημιά που προκύψει από πιθανή καθυστέρηση. 
 
4. Πνευματικά Δικαιώματα 
Τα πνευματικά δικαιώματα της υλοποιημένης εργασίας ανήκουν στον πελάτη κατόπιν της 
εξόφλησης οποιουδήποτε σχετικού τιμολογίου. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται και 
οι εργασίες που παρουσιάζονται και δεν εγκρίνονται, ανήκουν στη εταιρεία και δεν 
επιτρέπεται η χρήση τους από τον πελάτη για άλλη εργασία. 
 
5. Αντικείμενο Εργασίας 
Εφόσον το περιεχόμενο της εργασίας αλλάξει σε σχέση με αυτό που περιγράφεται στην 
παρούσα πρόταση, η εταιρεία θα ενημερώσει τον πελάτη και θα υποβάλλει αναθεωρημένη 
οικονομική προσφορά. 
 
 
6. Παράδοση Εργασίας 

http://www.koispe-desmos.gr/
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Με την ολοκλήρωση της εργασίας, ο πελάτης γίνεται κάτοχος όλου του προϊόντος της, στη 
μορφή που έχει συμφωνηθεί. Κάθε αναπαραγωγή του προϊόντος σε πολλαπλά αντίγραφα, 
CD, κλπ, θα χρεώνεται ξεχωριστά. 
 
7. Περιορισμένη Ευθύνη 
Η εταιρεία, θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια, μέσα στα όρια της προσυμφωνημένης 
εργασίας, να παρέχει συμβουλή και καθοδήγηση προς όφελος των εργασιών του πελάτη. 
Όμως, η εταιρεία δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε 
απώλεια ή ζημιά προκύψει καθ' οιονδήποτε τρόπο από την εργασία που περιγράφεται στην 
παρούσα συμφωνία. 
 
8. Εμπιστευτικότητα 
Η εταιρεία δε θα παρουσιάσει σε τρίτο οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία που αφορά 
τον Πελάτη κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος του έργου, χωρίς την πρότερη συμφωνία του. 
 
9. Εγκρίσεις 
Όλες οι τροποποιήσεις / διορθώσεις σε σχέδια ή κείμενα γίνονται στο στάδιο του 
σχεδιασμού. Το τελικό σχέδιο εγκρίνεται από τον Πελάτη έτσι ώστε να μετατραπεί σε τελική 
μακέτα. Οποιαδήποτε σχεδιαστική, κειμενογραφική ή άλλη αλλαγή ζητηθεί από τον Πελάτη 
στο στάδιο ανάπτυξης της τελικής μακέτας, συνεπάγεται δημιουργία νέας τελικής μακέτας 
και κατά συνέπεια πρόσθετο κόστος. Κατόπιν έγκρισης και της τελικής μακέτας, ο πελάτης 
είναι εξολοκλήρου υπεύθυνος για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, προσθήκες, βελτιώσεις ή 
διορθώσεις ζητηθούν και η εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη. 
 
10. Αρχές 
Αυτό το συμφωνητικό διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση τυχόν 
διαφορών που θα προκύψουν από αυτό θα είναι τα Δικαστήρια της Βέροιας. 
 
11. Συμβάσεις Εργασίας 
Οι συμβάσεις εργασίας της εταιρείας με τα στελέχη της ζητούν από αυτά να μην 
αποβλέπουν σε πρόσληψη από άλλη εταιρεία πελάτη της για ένα διάστημα 12 μηνών μετά 
την αποχώρηση τους, παρά μόνο εάν υπάρχει σύμφωνη γνώμη της, εκφρασμένη γραπτώς. 
Αναμένουμε από τους πελάτες μας να συμβάλλουν στην εφαρμογή αυτού του όρου Αυτή η 
πρόταση ισχύει μέχρι τις 1/1/2020 

 
 
 

http://www.koispe-desmos.gr/

