
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΙΜΗΤΙ-

ΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ «ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΕΝ ΔΙΩ»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)
2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010)
3. Τη  με  αριθ:  81320+77909/01-12-2016  απόφαση  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης

Μακεδονίας-Θράκης: «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 4302/Β΄/30-12-2016)

4. Την  αρίθμ.  οικ.461114(9980)/18-11-2014 απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας
«Μεταβίβαση  συγκεκριμένων  αρμοδιοτήτων  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,
αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον
Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων και  Γραφείων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 3129/Β/2014)

5. Την αριθμ.  οικ.30140(386)/27-01-2017 απόφαση  Περιφερειάρχη Κεντρικής  Μακεδονίας: «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Εσωτερικής  Οργάνωσης  και  Λειτουργίας  της  Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας  στους  Αντιπεριφερειάρχες  και  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα,
στον  Προϊστάμενο  της  Γενικής  Διεύθυνσης,  καθώς  και  στους  Προϊσταμένους  των  Διευθύνσεων,
Υποδιευθύνσεων και  Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και  Λειτουργίας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». (ΦΕΚ 335/Β/2017)

6. Τη με αριθμ. οικ.30110(385)/27-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας  «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων  των  οργανικών  μονάδων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στους
Αντιπεριφερειάρχες  και  στον  εκτελεστικό  Γραμματέα,  καθώς και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής
εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  στους
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των
Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων  και
Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 390/Β΄/10-02-2017)

7. Τη με αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 642/20-02-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας: «Παράταση
θητείας  Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 102/Υ.Ο.Δ.Δ./06-03-2017).

8. Τη  με  αριθ.  πρωτ:  οικ.243024(3919)/16-06-2017  απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας:
Τροποποίηση  της  υπ΄αριθμ.30201(393)/27-01-2017  απόφασης  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας  περί  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  και  παροχής  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΑΔΑ: 6ΧΡ77ΛΛ-ΘΧΩ)

9. Τη  με  αριθμ.  οικ.516661(3003)/06-12-2017  απόφαση  Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε.  Πιερίας:  «Παροχή
εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ταχ. Δν/ση      : 28ης Οκτωβρίου 40
Ταχ. Κωδ        : 60132 Κατερίνη
Πληροφορίες  :Μαρίνα Κώστα 
Τηλ.                 :2351351294 
Αριθ. τηλ/που :2351351202 
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου : 
m.kosta@pieria.pkm.gov.gr
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            Αριθ. Πρωτ. : οικ.3350
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ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,  στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΚΜ, στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πιερίας και
τους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής» (ΦΕΚ 4436/Β/15-12-2017)

10. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 “Πρόγραμμα Διαύγεια” (ΦΕΚ 112/τΑ/13-7-10)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-

8-2016).
12. Τη με αριθ. πρωτ; οικ.2346/31-05-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη εξόδων

προγραμμάτων, αφισών και προμήθειας τιμητικών πλακετών για τη Διεθνή Μαθητική Συνάντηση αρχαίου
δράματος «Τα Ολύμπια εν Δίω» (ΑΔΑ:6Υ7Τ7ΛΛ-ΧΔΦ)

13. Τη με αριθ. πρωτ; οικ. 2461/08-06-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη εξόδων
προγραμμάτων, αφισών και προμήθειας τιμητικών πλακετών για τη Διεθνή Μαθητική Συνάντηση αρχαίου
δράματος «Τα Ολύμπια εν Δίω» (ΑΔΑ: Ω19Ν7ΛΛ-ΜΥ4)

14. Τη με αριθ. πρωτ: οικ.2646/21-06-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη εξόδων
προγραμμάτων, αφισών και προμήθειας τιμητικών πλακετών για τη Διεθνή Μαθητική Συνάντηση αρχαίου
δράματος «Τα Ολύμπια εν Δίω» (ΑΔΑ: ΩΓΙ47ΛΛ-ΙΛΚ)

15. Τη με αριθ. πρωτ; 2937/19-07-2018 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πιερίας: «Ακύρωση διαγωνιστικής
διαδικασίας,  που  αφορά  σε  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  κάλυψη  εξόδων
προγραμμάτων, αφισών και προμήθειας τιμητικών πλακετών για τη Διεθνή Μαθητική Συνάντηση αρχαίου
δράματος «Τα Ολύμπια εν Δίω» και επανάληψη αυτής» (ΑΔΑ:Ω2Ι27ΛΛ-ΠΟΧ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών
προσφορών  και  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής, για την κάλυψη εξόδων έκδοσης προγραμμάτων, αφισών και προμήθειας τιμητικών
πλακετών,  όπως  αυτή  περιγράφεται  αναλυτικά  στο  άρθρο  1  της  παρούσας  «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΠΕ Πιερίας, οικονομικού έτους 2018 και ειδικότερα το
Φορέα 04.721 του ΚΑΕ 9899.01.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 2.000,00€ με ΦΠΑ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα  πρόσκληση  αφορά  την  κάλυψη των  εξόδων  για  την  έκδοση  προγραμμάτων,  αφισών  και
προμήθειας τιμητικών πλακετών, για τη Διεθνή Μαθητική Συνάντηση αρχαίου δράματος «Τα Ολύμπια εν
Δίω,  που  θα  πραγματοποιηθεί  από  15-09-2018  έως  28-09-2018  και  αναλυτικά  σύμφωνα  με  τον
παρακάτω πίνακα:

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ  (ΜΕ ΦΠΑ) 

   
   1

ΑΦΙΣΕΣ  50 Διαστάσεων  Α3,  χαρτί  130
γραμμάρια velvet 600,00 € με ΦΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 600 Έντυπο  σε  Α4  μέγεθος  με
300 φύλλα

   
   2

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ
ΠΛΑΚΕΤΕΣ 35

Αναπαράσταση του  αρχαίου
Λίθου Αγυιεύ, μαρμάρινες με
ανάγλυφα  γράμματα,
διαστάσεις  βάσης
10χ10χ10cm

1.400,00 € με ΦΠΑ

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α) Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά),
β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ) Συνεταιρισμοί,
δ) Κοινοπραξίες,
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 που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν
νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4412/2016.
Στην περίπτωση  των ενώσεων δεν απαιτείται να  έχουν  περιβληθεί συγκεκριμένη νομική  μορφή για  την
υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. H αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να
υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η
σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση
της σύμβασης. Τα  µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους σε φάκελο, ο οποίος
πρέπει να είναι σφραγισμένος και να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

1)   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86, με τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, στην οποία
θα δηλώνει τα παρακάτω:

α) Δεν  υπάρχει  εις  βάρος  τους  τελεσίδικη  απόφαση,  από  την  οποία  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν
καταδικασθεί για κάποιο από τα παραπτώματα (όπως, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,
απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία),
που  αναφέρονται  στο  άρθρο  73  παράγραφος  1  του  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  147/Α/8-8-2016),  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Σε περίπτωση που υπάρχει εις βάρος υποψηφίου οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
για έναν από τους παραπάνω λόγους,  η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται  να αποκλείσει  τον οικονομικό
φορέα από τη συμμετοχή του στην παρούσα διαδικασία.
«Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου  εκδόθηκε  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.»
β)  Ότι  δεν  τελούν σε  πτώχευση  και  ότι  δεν  τελούν σε  διαδικασία  κήρυξης  πτώχευσης  ή  πτωχευτικού
συμβιβασμού.( Άρθρο 73 παράγραφος 4 περ.β) του ανωτέρω νόμου.
γ) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας κατάθεσης της προσφοράς.( Άρθρο 75 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόμου).
δ) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας
και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.( Άρθρο 73 παράγραφος 2 του ανωτέρω
νόμου) 
ε) Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα
στ) Θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειμένου να απο-
δείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων.
Υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικο-
νομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφο-
ράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα
για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα
πρέπει να συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρί-
ας,  όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  συγκρότηση  Δ.Σ.  σε  σώμα,  κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του υποψηφίου οικονομικού φορέα.

2)  Η   οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσης 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές είτε για το σύνολο των τμημάτων  (Τμήματα  Ι & IΙ),
είτε  για  ένα  από  αυτά.   Ωστόσο  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  για  υποβολή
προσφοράς  μέρους  μόνο  των  ζητούμενων  ειδών  από  κάθε  ένα τμήμα.  Επίσης  δεν γίνονται  δεκτές
προσφορές για μέρος της ποσότητας ορισμένου/ων είδος/ών. 
Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής. 
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Η προσφερόμενη συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολι-
κή προϋπολογισθείσα δαπάνη, στο σύνολο της προμήθειας της παρούσας και ανά τμήμα, σύμφωνα με τα
ανωτέρω. 
Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους και
αν και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση.
Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν τον Προμηθευτή - Ανάδοχο και θα γίνονται  σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το Δημόσιο Λογιστικό .
Φόροι,  κρατήσεις  υπέρ τρίτων,  κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση,  καθώς και  κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά
καθοριζόμενη  από  την  παρούσα,  επιβαρύνουν  τον  ανάδοχο  και  θα  πρέπει  να  συνυπολογισθεί  στην
προσφορά του.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Η έκδοση προγραμμάτων, αφισών και προμήθειας τιμητικών πλακετών, που ορίζει η παρούσα, θα πρέπει
να πραγματοποιηθεί  τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την έναρξη της  Διεθνούς Μαθητικής συνάντησης
αρχαίου δράματος «Τα Ολύμπια εν Δίω», η οποία θα διεξαχθεί από 15-09-2018 έως 28-09-2018. Η
παράδοση των ειδών της παρούσης θα πρέπει να γίνει κατόπιν συνεννόησης με το φορέα
διεξαγωγής της εκδήλωσης.

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Οι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς που θα αναλάβουν την έκδοση προγραμμάτων, αφισών και προμήθειας
τιμητικών πλακετών, στον προκαθορισμένο από την αναθέτουσα αρχή χώρο και χρόνο .
Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει  να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται
αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσας «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»

6. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι την  Τρίτη 07 Αυγούστου 2018 και
ώρα 09:00π.μ
Οι  σφραγισμένοι  φάκελοι  που  θα  περιέχουν  όλα  όσα  αναλυτικά  περιγράφονται  στο  άρθρο  3.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υποβάλλονται :
α)  είτε ταχυδρομικά προς την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πιερίας,  28ης

Οκτωβρίου 40 - ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
β)  είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
ΠΕ Πιερίας 
Προσφορές  που  θα  υποβληθούν  μετά  τη  ανωτέρω ημέρα  και  ώρα  θεωρούνται  εκπρόθεσμες  και  δεν
παραλαμβάνονται.
Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πιερίας, την  Τρίτη 07 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00π.μ

Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:
Προς:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40 
Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την έκδοση προγραμμάτων, αφισών και προμήθεια τιμητικών 
πλακετών, που αφορούν στη διεθνή μαθητική συνάντηση αρχαίου δράματος «Τα Ολύμπια εν Δίω».

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στα  εξής  τηλέφωνα:
2351351294
Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στη Διαύγεια και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής
http://pieria.pkm.gov.gr. 

                                                                                                                        Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
                                                                                                         Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

  
                                                                                                        ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

http://pieria.pkm.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι

Ο/Η…………………………………………….καταθέτει  την  οικονομική  προσφορά του/της  αποδεχόμενος/η
πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με αριθ. πρωτ. ………….…………..και
με  ΑΔΑ:  ……………………………...  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  έκδοσης  προγραμμάτων,
αφισών  και  προμήθειας  τιμητικών  πλακετών,  που  αφορούν  στη  διεθνή  μαθητική  συνάντηση  αρχαίου
δράματος «Τα Ολύμπια εν Δίω».

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ 

 (χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ 
 (με ΦΠΑ) 

   
   1

ΑΦΙΣΕΣ  50 Διαστάσεων Α3, χαρτί 130
γραμμάρια velvet 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 600 Έντυπο σε Α4 μέγεθος με
300 φύλλα

   
   2

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ
ΠΛΑΚΕΤΕΣ 35

Αναπαράσταση  του
αρχαίου  Λίθου  Αγυιεύ,
μαρμάρινες  με  ανάγλυφα
γράμματα,  διαστάσεις
βάσης 10χ10χ10cm

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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