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Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου                                         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
 

 

                                                               Βόλος :               08./05./2017 
                                                                                                                      

                                                                                       Αριθµ. Πρωτ:          5267/ΔΠ867 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

∆απάνη: Παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης  και ψηφιακής  εκτύπωσης αφισών και  

φωτοτυπιών για τις εκδηλώσεις λήξης εκπαιδευτικής χρονιάς στο ∆ίαυλο. 

 

        Ο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.-ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην 

Παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης  και ψηφιακής  εκτύπωσης αφισών και φωτοτυπιών 

για τις εκδηλώσεις λήξης εκπαιδευτικής χρονιάς στο ∆ίαυλο, µε την διαδικασία της 

συλλογής Προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν σχετικές 

κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)  

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

5. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισµό της µελέτης που επισυνάπτεται. 

 

         Η πρόσκληση αφορά την  Παροχή υπηρεσιών και προµήθεια: 

          α)  30 έγχρωµων αφισών µεγέθους Α3 & 100 ασπρόµαυρων  φωτοτυπιών  
µεγέθους Α4  διπλής όψεως για την έκθεση µαθητικής φωτογραφίας Β΄ κύκλου στο 
∆ίαυλο.    

          β)  30 έγχρωµων αφισών µεγέθους Α3 (εκτύπωση και δηµιουργικό µέρος )  
για την εκδήλωση των µαθητών του Θεατρικού Εργαστηρίου    στο ∆ίαυλο. 
  
          γ)  50 έγχρωµων αφισών µεγέθους Α3 (εκτύπωση και δηµιουργικό µέρος )  
για την εκδήλωση των µαθητών των  Εικαστικών  Εργαστηρίων    στο ∆ίαυλο. 
 

        Προσφορές γίνονται δεκτές την  09/.05./2017  ηµέρα .. Τρίτη.. ώρα:10:00µ.µ, 
στη ∆/νση ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.-ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου µε την 
ένδειξη: << Προσφορά για Παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης και ψηφιακής  εκτύπωσης 
>>, στη ∆/νση:  ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ – ΚΑΡΑΜΠΑΝΤΖΑΚΗ, Τ.Κ. 38 445, πληροφορίες στα 
τηλ…2421 0  82870 

 

      Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης Παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης και 

ψηφιακής  εκτύπωσης , ανέρχεται στο ποσό των ∆ιακοσίων ∆έκα  ευρώ (210,00)   µε 

Φ.Π.Α. Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι η χαµηλότερη τιµή. 
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 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

1. Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί 
στην Υπηρεσία.  

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.  

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται.  

4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές απορρίπτεται .  

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως απαράδεκτη.  

6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενηµερότητα, ασφαλιστική 
ενηµερότητα και απόσπασµα ποινικού µητρώου.  

Η κατακύρωση της ∆απάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του 
N.4412/2016 και του Ν.4441/2016 . 

 

 

 

 

 

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

 
 

ΚΑΣΣΙ∆ΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                                                                      ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ                                                           
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,                                                                                                 (Ένυπο-∆απανών Ε∆1) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΑΠΑΝΗ 

∆απάνη: Παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης  και ψηφιακής  εκτύπωσης αφισών και  

φωτοτυπιών για τις εκδηλώσεις λήξης εκπαιδευτικής χρονιάς στο ∆ίαυλο. 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ επιθυμεί να προμηθευτεί :   α)  30 έγχρωμων αφισών 

μεγέθους Α3 & 100 ασπρόμαυρων  φωτοτυπιών  μεγέθους Α4  διπλής όψεως για την 

ε1κθεση μαθητικη1 ς φωτογραφι1ας Β  ́κυ1 κλου στο Δι1αυλο.    

          β)  30 έγχρωμων αφισών μεγέθους Α3 (εκτύπωση και δημιουργικό μέρος )  για την 
εκδήλωση των μαθητών του Θεατρικού Εργαστηρίου    στο Δίαυλο   του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – 
ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου. 

 Ο Ενδεικτικός οικονομικός προϋπολογισμός για την Παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης και 
ψηφιακής  εκτύπωσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανέρχεται στο ποσό των 
∆ιακοσίων ∆έκα  ευρώ (210,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων 
κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου  - προμηθευτή θα γίνει µε την 

έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – 
ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.  

ΕΝ∆Ε ΙΚΤ ΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ Ι ΣΜΟΣ  

α/α CPV Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδος 

Συνολική ∆απάνη 
χωρίς ΦΠΑ 

1 79823000-9 ΑΦΙΣΕΣ ΤΜΧ 110   

2 79823000-9 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΤΜΧ 100   

     
Σύνολο 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

 

     ΦΠΑ 24%  

     Σύνολο µε 
Φ.Π.Α 

 

 

  Συντάξας                                     Ο/Η Προϊστάµενος                              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
                                                                                                                             

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε.                  ΚΑΣΣΙ∆ΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                    ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 
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(Ένυπο-∆απανών Ε∆1) 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

 

α/α CPV Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδος 

Συνολική ∆απάνη 
χωρίς ΦΠΑ 

1       

2       

     
Σύνολο 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

 

     ΦΠΑ 24%  

     Σύνολο µε 
Φ.Π.Α 

 

 

Αναγραφή ολογράφος το Σύνολο με Φ.Π.Α. : ………………………………………………………………………. 

 

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

 

Τα υπό προμήθεια ειδή θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο  ΔΙΑΥΛΟ  του  ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ   με 

ευθύνη του προμηθευτή. 

 

Ο Προσφέρων 

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα) 
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