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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ        
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ    

                                                     
Διεύθυνση  : Πολυτεχνείου 1
Τηλ.           : 22713 –50565 & 50503    
Ταχ. Κώδικας: 82100  Χίος    
E-mail : grafeioantiperif@chios.pvaigaiou.gov.gr ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»
για την «Παροχή προμήθειας για τον σχεδιασμό των μακετών, την εκτύπωση προσκλήσεων – 

προγραμμάτων και αντίστοιχων φακέλων στις θεσμοθετημένες Εθνικές, Τοπικές Επετείους και 
Επετειακές Ημέρες Μνήμης, του έτους 2023»

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου, για την κάλυψη των αναγκών της, την πληρέστερη 
οργάνωση και την πρέπουσα τέλεση των εκδηλώσεων Εορτασμού ή Μνήμης για το έτος 2023, προτίθεται να 
προβεί στην προμήθεια για το σχεδιασμό των μακετών, την εκτύπωση προσκλήσεων – προγραμμάτων και 
αντίστοιχων φακέλων, μέχρι του συνολικού ποσού των #2.300,00€#, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για την 
οποία αναζητεί οικονομικές προσφορές. 

Παρακαλούμε εάν ενδιαφέρεστε να καταθέσετε την οικονομική προσφορά σας για την προμήθεια αυτή, 
συμπληρώσετε τα συνημμένα έντυπα, α. Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα 2) και β. Τεχνικών Προδιαγραφών 
(Παράρτημα 1) της παρούσας πρόσκλησης που σας επισυνάπτουμε, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
Τα Παραρτήματα 1 & 2 πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του συμμετέχοντα και να τα 
προσκομίσετε μαζί σε σφραγισμένο φάκελο στην Υπηρεσία μας και συγκεκριμένα στο Γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Χίου, (Πολυτεχνείου 1, 2ος όροφος ), μέχρι την Δευτέρα 05 Φεβρουαρίου 2023 
και ώρα 14:00 και για τυχόν διευκρινίσεις και περαιτέρω λεπτομέρειες επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μας. 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.
Ειδικότερα οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν: 
1. Έγγραφη οικονομική προσφορά σε ένα ενιαίο κλειστό φάκελο, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 και στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Χίου, 

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Χίου, Πολυτεχνείου 1, Τ.Κ. 82100, Χίος).  
γ. Ο πλήρης τίτλος της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
δ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ε.    Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
στ. Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία, Επάγγελμα, Α.Φ.Μ.-ΔΟΥ, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 
Όλοι οι όροι του υποδείγματος προσφοράς και όλα τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που ζητούνται, είναι 

υποχρεωτικά και η μη πλήρωσή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
Η εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των #2.300,00€#, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ%. 
Η οικονομική προσφορά θα περιέχει τιμή μονάδας της κάθε προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, συνολική τιμή χωρίς 

ΦΠΑ και συνολική τιμή με ΦΠΑ, για το σύνολο των προμηθειών. Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα 
αφορά το σύνολο των απαιτήσεων και θα εξασφαλίζει επακριβώς τα απαιτούμενα.

Κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή του τελικού αναδόχου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη χαμηλότερη συνολική προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ, για όλο το έργο της 
προμήθειας, προϋπολογισμού  #2.300,00€#, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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Η εν λόγω προμήθεια από το ανάδοχο θα παρέχεται τμηματικά κατά την ημερομηνία έκαστης εκδήλωσης 
Εορτασμού ή Μνήμης, κατόπιν συνεννόησης και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από το Γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Χίου (τηλ. 22713-50565, 22713-50549, 22713-50503). Για τις ημερομηνίες των 
εκδηλώσεων που δεν είναι σταθερές θα ειδοποιείται άμεσα ο ανάδοχος από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, μόλις 
οριστικοποιηθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Σε περίπτωση που περιοριστούν οι προσκεκλημένοι ή ματαιωθούν από την Αναθέτουσα Αρχή κάποιες από 
τις παρακάτω εκδηλώσεις, λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού ή άλλων 
απρόβλεπτων καταστάσεων, θα μειωθούν και οι προμήθειες και αναλόγως αντίστοιχα και η συμβατική αμοιβή του 
αναδόχου και ο ανάδοχος δεν θα δικαιούται αποζημίωσης.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή του αναδόχου είναι της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν 
συλλογής προσφορών.

Ο Μειοδότης θα ενημερωθεί εγγράφως από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Χίου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστη ποιότητα των προμηθειών, που συνιστά 

το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.
Τα εν λόγο προγράμματα θα προωθούνται ψηφιακά από το ανάδοχο και σε επεξεργάσιμη μορφή 

στο email ds@chios.pvaigaiou.gov.gr του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Χίου. 
H παραλαβή των προμηθειών θα γίνεται από την επιτροπή, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. 

β του άρθρου 221 του Ν.4412/16. Κατά την διαδικασία παραλαβής των προμηθειών δύναται να διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον ο ανάδοχος το επιθυμεί μπορεί να παραστεί.

Η πληρωμή του «Αναδόχου» θα γίνεται τμηματικά από τη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού 
Ελέγχου, Τμήμα Οικ. Διαχείρισης & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Β.Α, μετά την παραλαβή των παραπάνω 
επιμερισμένων προμηθειών από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής της Π.Ε. Χίου / Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
και υπό τη προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον «Ανάδοχο» των απαιτούμενων από το Νόμο 
δικαιολογητικών.

Η συνολική δαπάνη των προμηθειών, για τις ανάγκες της Π.Ε. Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατά 
το έτος 2023, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Χίου, έτους 2023, Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 2072.5161.0001 
και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα #2.300,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για τις ανάγκες της εν λόγω 
προμήθειας εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 96576/25-10-2022(ΑΔΑ:ΨΓΒΒ7ΛΩ-9ΛΚ) Βεβαίωση Έγκρισης 
Μελλοντικών Υποχρεώσεων της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσ/κου Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 
αριθ. - ημερ. Εγγραφής 7-24/10/ 2022.

Η παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου στη διεύθυνση:  www.pvaigaiou.gov.gr, μέσω της διαδρομής:  ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου

Παντελής Βρουλής

Κοινοποίηση:
Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Τμήμα Πληροφορικής Π. Ε. Χίου (με την παράκληση να 
την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μέσω της διαδρομής:  ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)

    

mailto:a.kontogianni@chios.pvaigaiou.gov.gr
http://www.pvaigaiou.gov.gr/
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
- Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα 2)
- Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα 1)

Παράρτημα 1
                                                            ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΕΤΕΙΟΙ – ΗΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
1. 25η Μαρτίου 1821 
2.  Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων των 
Σφαγών της Χίου, 
3. Ημέρα Εθνικής Μνήμης 
Γενοκτονίας Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας από το Τουρκικό κράτος
4. Ημέρα Μνήμης Απολεσθέντων 
Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού στον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 1939-1945, 
5. 28ης Οκτωβρίου 1940
6. 11ης Νοεμβρίου 1912-       
Ελευθέρια  Χίου
7. Χριστούγεννα 2023-Πρωτοχρονιά 
2024

1. Δημιουργία 7 μακετών με επεξεργασία εικόνων και κειμένων 
4 σελίδων, σχετικών με την κάθε εκδήλωση

2. 70 Προσκλήσεις - Προγράμματα με έγχρωμη εκτύπωση και 
δίπλωμα δίπτυχο,  διαστάσεων 15*22cm(κλειστό) ανάπτυγμα 
30*22 cm, σε χαρτί γκοφρέ 300 gr για κάθε εκδήλωση

3. 70 φάκελα με έγχρωμη εκτύπωση, διαστάσεων 16 *23 cm σε 
ασορτί χαρτί για κάθε εκδήλωση.

1. Ημέρα Εορτασμού της Λήξης του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και των 
Αγώνων Αντίστασης κατά του 
Ναζισμού και Φασισμού
2.  Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου
3.Ημέρα Εθνικής Αντίστασης 
(11/2023)
4. Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων, 
(21/11/2023)
5. Ημέρα Παράδοσης της Χίου στην 

Ελλάδα από την τουρκική    
στρατιωτική ηγεσία του νησιού, το 

1912,  (12/2023)

1. Δημιουργία 5 μακετών με επεξεργασία εικόνων και κειμένων 2 
σελίδων, σχετικών με την κάθε εκδήλωση

2. 50 Προσκλήσεις – Προγράμματα με  έγχρωμη  εκτύπωση 
διπλής όψης, διαστάσεων 15*22cm, σε χαρτί γκοφρέ 300 gr, για 
κάθε εκδήλωση

3. 50 φάκελα με έγχρωμη  εκτύπωση, διαστάσεων 16 *23 cm σε 
ασορτί χαρτί, για κάθε εκδήλωση. 

Χίος, …………………. 2023
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

                                                           (Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή)
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Παράρτημα 2

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/Περιφερειακή Ενότητα Χίου, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Χίου.  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ………………………………….………………….………………………………………………………………….. 
Α. Φ. Μ. – Δ.Ο.Υ. : ……………………………….………………..………………………………………………………………………….. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ. : ………………………………….…………….…………………………………………………………………………. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ : ………………………………….………………….………………………………………………………………….. 
Email  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Η παρούσα οικονομική προσφορά αφορά την παροχή προμήθειας για το σχεδιασμό μακετών, 
εκτύπωσης προσκλήσεων – προγραμμάτων και αντίστοιχων φακέλων για τις θεσμοθετημένες 
Εθνικές, Τοπικές Επετείους και Επετειακές Ημέρες Μνήμης, του έτους 2023, η οποία θα 
παραδοθεί τμηματικά, ανά εκδήλωση και έχει ως ακολούθως:

Α/Α ΕΠΕΤΕΙΟΙ – ΗΜΕΡΕΣ   ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
- ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

 25η Μαρτίου 1821 
  Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων 
των Σφαγών της Χίου, 
Ημέρα Εθνικής Μνήμης 
Γενοκτονίας Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας από το Τουρκικό κράτος
 Ημέρα Μνήμης Απολεσθέντων 
Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού 
στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
1939-1945, 
28ης Οκτωβρίου 1940
11ης Νοεμβρίου 1912-       
Ελευθέρια  Χίου
 Χριστούγεννα 2023-
Πρωτοχρονιά 2024

1. Δημιουργία 7 μακετών -για 
κάθε εκδήλωση- με επεξεργασία 
σχετικών εικόνων και κειμένων 4 
σελίδων

2. 70 Προσκλήσεις - 
Προγράμματα με έγχρωμη 
εκτύπωση και δίπλωμα δίπτυχο,  
διαστάσεων 15*22cm(κλειστό) 
ανάπτυγμα 30*22 cm, σε χαρτί 
γκοφρέ 300 gr για κάθε 
εκδήλωση

3. 70 φάκελα με έγχρωμη 
εκτύπωση, διαστάσεων 16 *23 
cm σε ασορτί χαρτί για κάθε 
εκδήλωση.

1.

2.

3.

1.

     

2.

3.

4.

5.

 Ημέρα Εορτασμού της Λήξης 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
και των Αγώνων Αντίστασης 
κατά του Ναζισμού και 
Φασισμού
Ημέρα Μνήμης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου
Ημέρα Εθνικής Αντίστασης 
(11/2023)
Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων, 
(21/11/2023)
Ημέρα Παράδοσης της 

1. Δημιουργία 5 μακετών -για 
κάθε εκδήλωση- με επεξεργασία 
σχετικών εικόνων και κειμένων 2 
σελίδων

2. 50 Προσκλήσεις – 
Προγράμματα με  έγχρωμη  
εκτύπωση διπλής όψης, 
διαστάσεων 15*22cm, σε χαρτί 
γκοφρέ 300 gr, για κάθε 
εκδήλωση

3. 50 φάκελα με έγχρωμη  
εκτύπωση, διαστάσεων 16 *23 cm 

1.

2.

3.
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Χίου στην Ελλάδα από 
την τουρκική    
στρατιωτική ηγεσία του 
νησιού, το 1912,  
(21/12/2023)

σε ασορτί χαρτί, για κάθε 
εκδήλωση.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                             €
                                                                Φ.Π.Α.                             €  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.                             €

Χίος, …………………. 2023
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

                                                           (Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή)    
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