
                      
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

     ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

                            --- 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

   ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού & Αναλήψεως 

Τ.Κ.:  38001 Βόλος  

Πληροφορίες : Ευαγγελία Παπαθεοδώρου 

Τηλέφωνο: 24213-52541, 24213-52582 

E-mail: e.papatheodorou@thessaly.gov.gr 

 

 
ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την εκτύπωση εντύπου υλικού, για λογαριασμό των 
Π.Ε. Μαγνησίας και Β. Σποράδων. 
 

 

Σύμφωνα με την αρ. 1553/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (Πρακτικό 37
ο
/29-12-2020, ΑΔΑ: 6ΥΝΑ7ΛΡ-ΡΓΝ) και στο 

πλαίσιο έρευνας αγοράς για την ανάδειξη μειοδότη προμηθευτή για την εκτύπωση 

έντυπου υλικού, για λογαριασμό των Π.Ε. Μαγνησίας και Β. Σποράδων, 

 

Καλούνται  
 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, που έχουν δικαίωμα υποβολής 

προσφοράς, να καταθέσουν στην Υπηρεσία μας, προσφορές σε σφραγισμένους 

φακέλους, έως την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15.00 για την εκτύπωση 

έντυπου υλικού (βιβλιαράκι) για την Εθνική Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων 

Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος (27 Ιανουαρίου), ειδικότερα δε ως 

ακολούθως: 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Αριθμός σελίδων: από 32 + 4 εξώφυλλο  

Διάσταση κλειστού: 17Χ24  

Χρώματα εσωτερικού: ένα χρώμα  

Χρώματα εξωφύλλου: τετραχρωμία με αυτιά  

Χαρτί εσωτερικού: 120γρ. γραφής  

Χαρτί εξωφύλλου: 350γρ.  

Βιβλιοδεσία: κολλητό  

Ειδικές εργασίες: ματ πλαστικοποίηση εξωφύλλου 

Για ποσότητα : 2.000 τεμάχια 

Στις παραπάνω εργασίες  να συμπεριλαμβάνεται και το κόστος 

δημιουργικού. 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών 
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Στα παραπάνω είδη θα πρέπει να υπάρχει σε εμφανές σημείο το 

σήμα/λογότυπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας και Β. Σποράδων 

και θα αναγράφεται η φράση «ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Β. 

ΣΠΟΡΑΔΩΝ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ». 

Στην προσφορά να δοθεί τιμή ανά τεμάχιο (καθαρή τιμή μονάδας), ποσοστό 

και ποσό Φ.Π.Α. και τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας θα είναι η οικονομικότερη 

προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της παραπάνω προμήθειας.    

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια δεν θα υπερβαίνει το 

προϋπολογιζόμενο ποσό των 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και θα 

καλυφθεί από τις διαθέσιμες πιστώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακών 

Ενοτήτων Μαγνησίας και Β. Σποράδων (Φορέας 073-ΚΑΕ 0845). Όλοι οι φόροι 

βαρύνουν τον προμηθευτή εκτός του Φ.Π.Α. που καταβάλλεται από την Υπηρεσία. 

Η ποσοτική παράδοση των εντύπων θα γίνει στο κτήριο των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Μαγνησίας και Β. Σποράδων στο Διοικητήριο (Ιωλκού & Αναλήψεως, στο 

Βόλο) με επιβάρυνση του ανάδοχου προμηθευτή. 

Η πληρωμή της προμήθειας θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή των ειδών και κατόπιν υποβολής και ελέγχου όλων των 

απαραίτητων παραστατικών. Διευκρινίζεται ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

έως την πληρωμή, να ζητήσουν από τον προμηθευτή κάθε επιπλέον δικαιολογητικό 

που κρίνουν απαραίτητο.  

 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν/αποσταλούν στην ακόλουθη ταχυδρομική 

δ/νση: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Διοικητήριο, Ελευθερίου Βενιζέλου και Αναλήψεως 

ΤΚ 38001 Βόλος (γρ. 311, τρίτος όροφος) 
 

Εξωτερικά του φακέλου να αναγράφεται η επωνυμία του προμηθευτή και το 

είδος της προμήθειας («ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ»). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς η 

ημερομηνία του φακέλου δε θα ληφθεί υπόψη. Το άνοιγμα των προσφορών θα 

γίνει αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας και μπορούν να παρίστανται οι 

ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους. 

 

Στην Υπηρεσία μας θα πρέπει να κατατεθούν: 

α) συμπληρωμένος ο συνημμένος Πίνακας Α με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

β) συμπληρωμένος ο συνημμένος Πίνακας Β με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι ο 

υποψήφιος προμηθευτής είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος και 
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δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του κατά τα προβλεπόμενα στις παρ.1 

και 2 του άρ.73 και του άρ. 74 του Ν. 4412/2016. 

δ) Οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο σύστασης και εκπροσώπησης από 

όπου θα προκύπτει η σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης 

επαγγελματική δραστηριότητα. 

ε) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης. 

 

Τέλος διευκρινίζεται ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας και B. 

Σποράδων, δε δεσμεύεται ως προς την παραπάνω προμήθεια και δεν φέρει καμία 

ευθύνη απέναντι στον προμηθευτή σε περίπτωση ακύρωσής της.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία (Διοικητήριο, Ιωλκού & Αναλήψεως, γραφείο 

311, στον τρίτο όροφο) καθώς και στο τηλ. 24213-52541 όλες τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες. 

 

 

 

 

Ε.Π. 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας Αποδεκτών  
1. Γενικός Πίνακας Ανακοινώσεων Π.Ε. Μαγνησίας και Β. Σποράδων  

2. Πίνακας ανακοινώσεων Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού Π.Ε.Μ.Σ.  

3. Εφημερίδα της Υπηρεσίας (www.thessaly.gov.gr) 

Εσωτερική Διανομή-Κοινοποίηση 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Β. Σποράδων, κας Δωροθέας Κολυνδρίνη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ……………………………………………………… 

 

Α.Φ.Μ.: ……………………………………………………………… 

 

Δ.Ο.Υ.: ……………………………………………………………… 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Τ.Κ.: ……………………………….. 

 

ΠΟΛΗ: …………………………… 

 

ΝΟΜΟΣ: ……………………….. 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………………………… 

 

ΦΑΞ: ………………………………………………………………. 

 

Ε-MAIL: ………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: ……………………………………………………… 

  

 

Για τον υποψήφιο ανάδοχο προμηθευτή 

Σφραγίδα/υπογραφή 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ  
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 

 
Τεχνικές προδιαγραφές 

Αριθμός σελίδων: από 32 + 4 εξώφυλλο  

Διάσταση κλειστού: 17Χ24  

Χρώματα εσωτερικού: ένα χρώμα  

Χρώματα εξωφύλλου: τετραχρωμία με αυτιά  

Χαρτί εσωτερικού: 120γρ. γραφής  

Χαρτί εξωφύλλου: 350γρ.  

Βιβλιοδεσία: κολλητό  

Ειδικές εργασίες: ματ πλαστικοποίηση εξωφύλλου 

Για ποσότητα : 2.000 τεμάχια 

 

Στην προσφορά συμπεριλαμβάνεται το κόστος δημιουργικού και η 

παράδοση του εντύπου στην έδρα των Π.Ε. Μαγνησίας και Β. Σποράδων. 

 
 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ 
ΠΟΣΟ ΦΠΑ 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

 
2000 

 

    

 
 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ: ……………. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   

 

Για τον υποψήφιο ανάδοχο προμηθευτή 

Σφραγίδα/υπογραφή 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου 
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