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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Για την εκτύπωση εντύπων προβολής (φυλλάδια, πανό, μακέτας) και δημιουργίας οπτικοακουστικού 

υλικού για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής/ Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά στην Έκθεση 

Βιβλίου 2019 στον Πειραιά (7-23 Ιουνίου 2019). 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/11-04-

2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – 

ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν.4257 (ΦΕΚ 93/τ.Α./14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών», 

2. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα 

Διαύγεια και άλλες διατάξεις».  

3. Το Π.Δ.145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 66313/24553/25-08-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής  (ΦΕΚ 3051/τ.Β΄/05-09-2017), με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. 273/2017 απόφαση 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει.   

4. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 

Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και 

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 

14 του άρθρου 6. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς,  30-05-2019 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 239210 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Αιγάλεω 5 & Κάστορος  

Ταχ. Κώδικας: 18531 Πειραιάς 

Τηλέφωνο: 213-2073701-714 

Πληροφορίες: Γρηγορία Καγκάδη 

FAX: 213-2073702 

Email tpromithion.p@patt.gov.gr 
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6. Το Ν. 4270/2014 »(ΦΕΚ 143/τ.Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. και 

ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.1 περ.31 και το άρθρο 6 παρ.2. 

8. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

9. Το υπ’ αρ.πρωτ.οικ.11178/17-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης με θέμα «Γενικές 

οδηγίες περί αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με το Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο με 

ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ». 

10. Την υπ’ αρ.οικ. 48105/06-03-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού 

Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/10-03-2017) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

11. Το υπ’ αρ. 68765/30-03-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών που αφορά γενικές οδηγίες 

σχετικά με την εκκαθάριση δαπανόν και τις προμήθειες. 

12. Την υπ’αρ.αποφ.162/2017 (ΦΕΚ1718/τ.Β΄/18-05-2017) με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιότητας για 

απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν.4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή». 

13. Τη με πρωτ.οικ.130459/02-7-2018 (ΦΕΚ Β' 2780/12-07-2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς 

Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 

Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 

οικ. 49410/28-02-2019 (ΦΕΚ Β΄680/28-02-2019)  όμοια και ισχύει. 

14. Την υπ’ αριθμό 39/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΑΦ7Λ7-ΩΘΨ) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & 

Αθλητισμού, με θέμα: «Έγκριση προγράμματος   πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων Π.Ε. Πειραιά 

για το 2019». 

15. Την υπ’ αριθμό 39/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΑΦ7Λ7-ΩΘΨ) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & 

Αθλητισμού, σε ορθή επανάληψη (30-05-2019), με θέμα: «Έγκριση προγράμματος   πολιτιστικών – 

αθλητικών εκδηλώσεων Π.Ε. Πειραιά για το 2019». 

16. Τα με και 204961/20-05-2019 έγγραφα με τα οποία Πειραιώς, σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, 

εισηγείται την κάλυψη δαπανόν της συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής- Περιφερειακής Ενότητας 

Πειραιά στην Έκθεση βιβλίου 2019 στον Πειραιά, κατά το διάστημα από 7 έως 23 Ιουνίου 2019. 

17. Το με αρ. πρωτ.237641/30-05-2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά  το οποίο 

τροποποιεί το αρ. πρωτ.194923/16-5-2019 του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη,  σε συνέχεια της υπ’αριθ. 

39/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΑΦ7Λ7-ΩΘΨ) ορθή επανάληψη Απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού & 

Αθλητισμού. 

18. Την υπ’αριθ. 1335/2019 (ΑΔΑ: ΩΕΤΜ7Λ7-ΚΝΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για διάθεση 

πίστωσης και έγκριση δαπάνης, συνολικού ποσού 11.160,00€ (έντεκα χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που αφορά στην κάλυψη δαπανόν της συμμετοχής της Περιφέρειας 

Αττικής- Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά στην Έκθεση βιβλίου 2019, στον Πειραιά. 
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19. Την υπ’ αρ. πρωτ. 235632/29-05-2019 (ΑΔΑ: 6Σ2Η7Λ7-ΥΛΙ & ΑΔΑΜ: 19REQ005031896) Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 11.160,00€ στον ΚΑΕ: 0844  του Ε.Φ.07072 του οικ. έτους 2019  η 

οποία καταχωρήθηκε με α/α 2245στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Φορέα μας με ΑΑ Βεβ: 2253. 

 

ΚΑΛΕΙ 

 

Τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, 

συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, να υποβάλλουν έγγραφες 

σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προβολή (φυλλάδια, πανό μακέτας) και δημιουργία 

οπτικοακουστικού υλικού, που αφορούν στη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής / Περιφερειακής 

Ενότητας Πειραιά στην Έκθεση βιβλίου 2019 στον Πειραιά, κατά το διάστημα από 7 έως 23 Ιουνίου 

2019,   με τη διαδικασία ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.  

 

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ 

για την προβολή (φυλλάδια, πανό κ.α) και δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού, προϋπολογισμού 

11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄. 

 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο  «Προμηθευτής» αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτύπωσης εντύπων προβολής (φυλλαδίων, πανό, 

μακέτας) και δημιουργίας οπτικοακουστικού υλικού για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής / 

Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά στην Έκθεση βιβλίου 2019 στον Πειραιά κατά το διάστημα από 7 έως 23 

Ιουνίου 2019, προϋπολογισμού 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ως κάτωθι:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Μονάδα 

μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Εκτύπωση μεγάλου πανό, με κατάλληλη διαμόρφωση για ανάρτηση, 

διαστάσεων 3,00mX 2,30m 
τμχ 1 

2 
Εκτύπωση μεγάλου πανό, με κατάλληλη διαμόρφωση για ανάρτηση, 

διαστάσεων 2,50mX 2,30m 
τμχ 1 

3 
Εκτύπωση μεγάλου πανό, με κατάλληλη διαμόρφωση για ανάρτηση, 

διαστάσεων 2,50mX 2,30m 
τμχ 1 

4 
Κατασκευή τρισδιάστατης μακέτας του αρχαιολογικού χώρου της 

Ηετιώνειας  Πύλης, διαστάσεων 1mΧ0,70m 
τμχ 1 

5 

Επανεκτύπωση 3.000 φυλλαδίων με θέμα «Γνωριμία με την 

Ηετιώνεια Πύλη», (έγχρωμο τετραχρωμία, με κείμενο, σχέδια και 

φωτογραφίες, διαστάσεων 29cmΧ21cm (Α4) δώδεκα σελίδων, 

δέσιμο με καρφίτσα) 

τμχ 3.000 

6 

Δημιουργία και εκτύπωση εντύπου για το νεανικό κοινό 

(χαρτοκοπτική- τετράφυλλο, τετραχρωμία), διαστάσεων: Κλειστή Α4 

με ανάπτυγμα 84cmΧ28cm  

τμχ 4.000 

7 Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού 

Βιντεοσκόπηση του 

αρχαιολογικού χώρου της 

Ηετιώνειας Πύλης διάρκειας 6 

λεπτών 

 

Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των ειδών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Το δημιουργικό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προς εκτύπωση ειδών (λεκτικό, λογότυπο κλπ) 

της μακέτας και του οπτικοακουστικού υλικού θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την ανάθεση, σύμφωνα 

με τις οδηγίες από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πειραιά, (κ.Ανδρίτσο τηλ.2132073777, 

email.: ant2.peiraios@patt.gov.gr) 
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Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλει: 

1.Έγγραφη οικονομική προσφορά σε φάκελο κλειστό σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

Α΄. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει,   

χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, ( με την προϋπόθεση να έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών)  στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, της οποίας έλαβαν γνώση 

και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

3.Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου 

που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους–μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους εκπροσώπους του. 

4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα από τις οποίες  να προκύπτει ότι  ο οικονομικός φορέας είναι 

ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, με την προϋπόθεση να είναι σε ισχύει κατά το 

χρόνο υποβολής τους άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, που να έχουν εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής/Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών/Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά/Τμήμα Προμηθειών). 

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης. 

δ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας 

(Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & 

Κάστορος, 18545 Πειραιάς, 6
ος

 όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 3-06-2019 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. 

 

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
1.   Η παράδοση των αναφερομένων ειδών στο Παράρτημα Α’ της παρούσας, θα γίνει συνολικά ανάλογα με 

τις υποδείξεις του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, και πάντως τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη 

των εκδηλώσεων, η οποία τοποθετείται χρονικά στις 7 Ιουνίου 2019.  

2. Τα είδη  που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Περιπτέρου της Περιφέρειας 

Αττικής-ΠΕ Πειραιά στην Έκθεση Βιβλίου 2019 στον Πειραιά, θα παραδοθούν συσκευασμένα με βάση τις 

οδηγίες που θα υποδειχθούν από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής.   

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία για την οποία εκτελεί την προμήθεια και την 

επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον τρεις (3) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.   

4. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση που για 

οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των υλικών της παρούσας πρόσκλησης 

από τον ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση αυτή η προμήθεια των συγκεκριμένων υλικών διακόπτεται με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

5. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  

6. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  
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Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ   

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί με ακρίβεια τις οδηγίες και τις 

υποδείξεις του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Περιφέρεια Αττικής οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες 

του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων ή 

προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από 

αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες 

υποχρεώσεις. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ή και κάθε 

τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πειραιά, Περιφέρειας 

Αττικής. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη παράδοση των υλικών, που συνιστούν το 

αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. 

6. Στο κόστος προμήθειας περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης, αμοιβής προσωπικού, 

που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα για την παράδοση των αντίστοιχων υλικών. 

7. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην ταχυδρομική διεύθυνση που θα του υποδειχθεί από το Γραφείο 

Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πειραιά και ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για την ασφαλή παράδοση και 

την ακεραιότητα των παραδιδόμενων υλικών. 

 

Δ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του «Προμηθευτή» θα γίνεται από τη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, μετά την ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής της Περιφέρειας 

Αττικής, μετά την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών και υπό τη προϋπόθεση της προηγούμενης 

προσκόμισης από τον «Προμηθευτή» των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

 Πρωτόκολλο για την καλή εκτέλεση της προμήθειας. 

 Φορολογικό παραστατικό  

 Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία. 

Τον  Ανάδοχο  θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις: 

 

- Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 0,07% επί της καθαρής αξίας. 

- Χαρτόσημο 3% επί της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

- ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου επί της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων 

- 0,06% επί της καθαρής αξίας, υπέρ της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), 

σύμφωνα με το άρθρο 350 του ν.4412/2016, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου ήτοι 3%  και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%. 

-  Φόρος εισοδήματος του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994. 

      Ο Φ.Π.Α. (24%) θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα τον 

ΕΦ: 07072 και τον ΚΑΕ: 0844 «ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» του οικ. έτους 2019. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr. 

 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 

                                                 

                                                                 ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

Κοινοποίηση: 

1. Αυτοτελή Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής  Εξυπηρέτησης (με την παράκληση να την 

αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής)  

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά 

                      

 

 

http://www.patt.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

του οικονομικού φορέα  …………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

με έδρα…………………………………………., οδός ……………………………αριθμ………………… 

Τ.Κ. ………………, ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ ………………………………………………. 

τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………φαξ ……………………....................... 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………….. 

Η παρούσα προσφορά αφορά την:  

Εκτύπωση εντύπων προβολής (φυλλάδια, πανό, μακέτας) και δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού, για τη 

συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής/ Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά στην έκθεση βιβλίου 2019 στον 

Πειραιά. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

τεμαχίου 

χωρίς 

ΦΠΑ 

Άξια 

χωρίς 

ΦΠΑ 

1 

Εκτύπωση μεγάλου πανό, με κατάλληλη 

διαμόρφωση για ανάρτηση, διαστάσεων 3,00m X 

2,30m 

τμχ 1 

  

2 

Εκτύπωση μεγάλου πανό, με κατάλληλη 

διαμόρφωση για ανάρτηση, διαστάσεων 2,50mX 

2,30m 

τμχ 1 

  

3 

Εκτύπωση μεγάλου πανό, με κατάλληλη 

διαμόρφωση για ανάρτηση, διαστάσεων 2,50mX 

2,30m 

τμχ 1 

  

4 

Κατασκευή τρισδιάστατης μακέτας του 

αρχαιολογικού χώρου της Ηετιώνειας  Πύλης, 

διαστάσεων 1mΧ0,70m 

τμχ 1   

5 

Επανεκτύπωση 3.000 φυλλαδίων με θέμα 

«Γνωριμία με την Ηετιώνεια Πύλη», (έγχρωμο 

τετραχρωμία, με κείμενο, σχέδια και φωτογραφίες, 

διαστάσεων 29cmΧ21cm (Α4) δώδεκα σελίδων, 

δέσιμο με καρφίτσα) 

τμχ 3.000   

6 

Δημιουργία και εκτύπωση εντύπου για το νεανικό 

κοινό (χαρτοκοπτική) τετράφυλλο, τετραχρωμία, 

διαστάσεων: Κλειστή Α4 με ανάπτυγμα 

84cmΧ28cm  

τμχ 4.000   

7 Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού 

Βιντεοσκόπηση του αρχαιολογικού 

χώρου της Ηετιώνειας Πύλης 

διάρκειας 6 λεπτών 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ   

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (αριθμητικώς & ολογράφως)  

 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ  ΕΙΝΑΙ:  € 9.000 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ,  ΗΤΟΙ 11.160,00€ ΜΕ ΦΠΑ,  ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. 

   
                                                Ημερομηνία 

 

 

                                                      Υπογραφή & σφραγίδα 

 
Προσφορά που υπερβαίνει την ανωτέρω προϋπολογισθείσα τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 


