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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς
Ταχ. Κωδ. : 185 45
Τηλέφωνο : 213 2073714
Πληροφορίες :Γ.Καγκάδη
Φαξ : 213 2073702
Email : tpromithion.p@patt.gov.gr

Προς: 
Αυτοτελή Δ/νση Διαδικτυακής 
Ενημέρωσης και Ψηφιακής  
Εξυπηρέτησης (με την παράκληση 
να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Αττικής)

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς με αρ.239210/30-5-2019 
που αφορά 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).»
Σχετικό: α)Το από 31-5-2019  ερώτημα της εταιρείας  «CLOUD PRINT»

    β) Το από 31-05-2019 ερώτημα της εταιρείας «ICI ΚΟΙΝΣΕΠ»
                γ)Το με αρ. πρωτ.  244627/31-05-2019 έγγραφο του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη  
Πειραιά.

ΕΡΩΤΗΜΑ α):

« Σας παρακαλώ όπως μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατασκευή της 
τρισδιάστατης μακέτας του αρχαιολογικού χώρου της Ηετιώνειας Πύλης και συγκεκριμένα όσον αναφορά 
τον τρόπο κατασκευής και το είδος υλικού της εν λόγω μακέτα, ώστε να μπορέσουμε να υπολογίσουμε το 
κόστος της στην οικονομική μας προσφορά.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η μακέτα θα έχει διαστάσεις 1μ.x 0,70μ. θα στηρίζεται σε επιδαπέδια βάση, υλικό: φελλός και ξύλο σε 
φυσικούς χρωματισμούς. 

ΕΡΩΤΗΜΑ β)

«Σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτύπωση εντύπων προβολής και τη 
δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην έκθεση βιβλίου 
στον Πειραιά.  Αριθμός πρωτοκόλλου 239210/30-5-2019. 
Παρακαλούμε να δοθούν διευκρινήσεις σχετικά με:
α) το είδος 5 (επανεκτύπωση φυλλαδίων) και συγκεκριμένα για το είδος και το βάρος του χαρτιού.
β) το είδος 6 (δημιουργία και εκτύπωση εντύπου), τι θα αναπαριστά η χαρτοκοπτική, το είδος και το 
βάρος του χαρτιού, καθώς και αν θα δοθούν έτοιμα τα σχέδια ή αν στην προσφορά θα περιλαμβάνεται και 
ο σχεδιασμός.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

α) ως προς το είδος 5 (επανεκτύπωση φυλλαδίου), το εσωτερικό τύπου velvet, βάρους 150gr και 
εξώφυλλο τύπου velvet, βάρους 200gr.
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β) ως προς το είδος 6, η χαρτοκοπτική θα αναπαριστά τμήματα της οχύρωσης της Ηετιώνειας 
(μέρος του τείχους και τους πύργους), σε χαρτί τύπου velveτ 300gr.
στην προσφορά θα περιλαμβάνεται και ο σχεδιασμός και θα γίνει με τρόπο, ώστε η χαρτοκοπτική 
να αποτελείται από σημασμένα τμήματα τα οποία θα κόβονται με ψαλίδι.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
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