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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
Μετά την 29/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας, την 

397/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο 
πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την εκτύπωση διαφόρων εντύπων, συνολικού 
προϋπολογισµού: 3.675,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε κριτήριο την 
χαµηλότερη τιµή 

 
ΚΑΛΟΥΜΕ 

 
Τους ενδιαφερόµενους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισµένη 

προσφορά µέχρι και την Τρίτη 25 Απριλίου 2017, ώρα 12:00. 
 

Αναλυτικά θα χρειαστούν τα ακόλουθα: 
1) για τον «XXVIII Αγώνα Β. Σποράδων 2017», που θα πραγµατοποιηθεί στην 
Σκόπελο και Αλόννησο από τις 2 έως τις 5 Ιουνίου 2017, προϋπολογισµού: 450,00 €: 

• 270 διπλώµατα (συνηµµένη φωτογραφία). Θα είναι σε θαλασσί φόντο µε µπλε 
και πορτοκαλί γράµµατα και σηµαία (τρίχρωµο) διαστάσεων 30cm x 21cm και 
επάνω αριστερά φέρει τη σηµαία του οµίλου. 

• 80 φάκελοι (συνηµµένη φωτογραφία). Θα είναι σε θαλασσί χρώµα µε µπλε 
γράµµατα, διαστάσεων 22cm x 30cm και επάνω αριστερά θα γράφει XXVIΙI 
ΑΓΩΝΑΣ ΒΟΡΕΙΩΝ. ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 2017. Κάτω θα έχει τη σηµαία του οµίλου 
(πορτοκαλί πανί) και από κάτω θα γράφει ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Οι φάκελοι δεν θα έχουν 
λάστιχο, στην µια πλευρά δεξιά και κάτω θα έχουν φτερά για να µπαίνουν µέσα 
τα έγγραφα. Τα χρώµατα σε φακέλους και διπλώµατα είναι δεσµευτικά καθώς 
είναι τα χρώµατα του οµίλου. 

• 300 φύλλα έγχρωµες φωτοτυπίες (χάρτες διαδροµών αγώνων – «πόρτα» – 
χάρτες µε εκκινήσεις – τερµατισµούς - entry list - time limit). 

• 1100 φύλλα ασπρόµαυρες φωτοτυπίες (προκηρύξεις - οδηγίες πλού - δηλώσεις 
συµµετοχής - καταστάσεις πληρωµάτων - υπ. δηλώσεις - δηλώσεις αλλαγής 
πληρώµατος - δηλώσεις µη τήρησης κανονισµών - έντυπα ενστάσεων - έντυπα 



αποφάσεων – φύλλα ελέγχων ειδικών κανονισµών - φύλλα ελέγχων 
πιστοποιητικών). 

Σηµ.: Στις εκτυπώσεις περιλαµβάνεται και όποια προεργασία – προετοιµασία χρειάζεται 
προκειµένου να γίνουν οι εκτυπώσεις. 

ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΠΑΡΑ∆ΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ 

 
2) για το «8ο RALLY MTB SESKLOU (8ο Ποδηλατικό αγώνα ΜΤΒ Σέσκλου)» που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2017, προϋπολογισµού: 300,00 €: 

• 300 αφίσες Α3 έγχρωµες σε χαρτί 100 γραµµαρίων και 
• 100 τιµητικά διπλώµατα Α4 σε µπεζ χαρτί 160 γραµµαρίων. 

 
3) για τον «Αγώνα ∆εξιοτεχνίας Αυτοκινήτων», που θα πραγµατοποιηθεί στις 6 και 7 
Μαΐου 2017 στον Βόλο, προϋπολογισµού: 500,00 €: 

• 200 αφίσες αναγγελίας αγώνα διαστάσεων 50Χ70 εκ. 
• 50 τεµ. Νούµερα συµµετοχής αυτοκινήτων εις διπλούν διαστάσεων 30Χ30 εκ. σε 

πλαστικό αυτοκόλλητο. 
• 500 τεµ. logo του αγώνα σε αυτοκόλλητο διαστάσεων 14Χ7 εκ. από πλαστικό 

αυτοκόλλητο. 
 
4) για την Επιστηµονική συνάντηση µε κεντρική ιδέα την ανάδειξη του λαϊκού 
πολιτισµού ως πηγή έµπνευσης για το σχεδιασµό και την υποστήριξη 
καινοτόµων αναπτυξιακών πρακτικών και συγκεκριµένα µε τίτλο «Λαϊκός 
πολιτισµός και σύγχρονη τοπική οικονοµία» που θα πραγµατοποιηθεί στον Βόλο το 
Σάββατο 27 Μαΐου 2017, προϋπολογισµού: 800,00 €: 

• 500 τεµ. δίπτυχο έντυπο (πρόγραµµα εκδήλωσης), διαστάσεων 17Χ24 εκ. 
(κλειστό), τυπωµένο και από τις δύο όψεις, σε χαρτί 350  γραµµαρίων, 
τετραχρωµία συµπεριλαµβανοµένου και του δηµιουργικού, το οποίο θα 
επαναλαµβάνεται και στα υπόλοιπα έντυπα, 

• 200 αφίσες, διαστάσεων 35Χ50 εκ., τετραχρωµία, 
• 150 τεµ. φάκελοι Συνεδρίων χάρτινοι (folders) στις συνήθεις διαστάσεις µε 

εκτύπωση στο εξώφυλλο των βασικών στοιχείων της εκδήλωσης (µονοχρωµία) 
και 

• 150 τεµ. βεβαιώσεις συµµετοχής διαστάσεων Α4. 
 
5) για την Επιστηµονική εκδήλωση για θέµατα υγείας που θα πραγµατοποιηθεί 
στο Πνευµατικό Κέντρο Αλµυρού στις 20 Μάιου 2017 και ώρα 19:00, 
προϋπολογισµού: 300,00 €: 

• 200 τεµ. έγχρωµες προσκλήσεις µεγέθους 20Χ9,5 εκ., 
• 100 τεµ έγχρωµες αφίσες, διαστάσεων 41Χ28 εκ.,  
• 200 τεµ. έγχρωµα φυλλάδια µεγέθους 21Χ29 εκ. και 
• Ένα πανό από µουσαµά µεγέθους 1,30Χ2 µ. 

 
6) για την «Ναυτική Εβδοµάδα 2017» που θα πραγµατοποιηθεί από 19-25 Ιουνίου 
2017, προϋπολογισµού: 1.000,00 €: 

• 300 τεµ αφίσες, διάσταση 35Χ50 εκ. 4χρωµες,  
• 400 τεµ. προσκλήσεις διάσταση 15Χ20 εκ. (κλειστό), 2πτυχες, 4χρωµες, 
• 2.000 τεµ. προγράµµατα 12σέλιδο, διάσταση 20Χ20 εκ., σε χαρτί 170 

γραµµαρίων velvet, 4χρωµα και 
• ∆ηµιουργία γραφιστικών για τις παραπάνω εργασίες. 

 
 



7) για την «Γιορτή για τα Μουσεία» που θα πραγµατοποιηθεί στους 
αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής του Αλµυρού  στις 15 Μάιου 2017, 
προϋπολογισµού: 75,00 €: 

• 60 τεµ αφίσες, διάσταση Α3, 4χρωµία και 
• 100 τεµ. προσκλήσεις σε χαρτί 250 γρ. διάσταση 20Χ9,5 εκ., 4χρωµία. 

 
8) για την Αναβίωση του εθίµου «ΚΟΥΡΜΠΑΝΙ», που θα πραγµατοποιηθεί στις 4 
Ιουνίου 2017 στο πάρκο – προαύλιο της εκκλησίας της Αγ. Τριάδος –Αγ. Εφραίµ στην 
Ευξεινούπολη Αλµυρού, προϋπολογισµού: 100,00 €: 

• 80 τεµ αφίσες SRA3 και 
• 10 τεµ. αφίσες τύπου baner. 

 
9) για το «Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Jet Ski (∆ιεθνής αγώνας Acropolis Jet Raid 
Greece 2017)» που θα πραγµατοποιηθεί στην θαλάσσια περιοχή της Αµαλιάπολης 
Αλµυρού στις 14 Ιουνίου 2017, προϋπολογισµού: 150,00 €: 

• 3 (τρία) διαφηµιστικά πανό, διαστάσεων 3Χ1 µέτρο το καθένα, που θα 
τοποθετηθούν σε κεντρικά - κοµβικά σηµεία. Πιο συγκεκριµένα πρόκειται για 
δηµιουργία µακέτας και εκτύπωση 4χρωµίας σε αδιάβροχο µουσαµά διαστάσεων 
3Χ1m., οι οποίοι θα φέρουν µεταλλικούς δακτυλίους (µπουντούζια) στις 4 γωνίες 
τους, ‘ώστε να  εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η αφθαρσία του υλικού κατά την 
ανάρτηση. 
 
 
Οι προσφορές θα κατατεθούν στη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριµνας, ∆ιοικητήριο (Αντωνοπούλου & ∆ηµ. Γεωργιάδου) στο Βόλο και συγκεκριµένα 
στο Γραφείο 3 (Πρωτόκολλο). Εξωτερικά του φακέλου να αναγράφεται η επωνυµία του 
προµηθευτή και το είδος της προµήθειας. 

 
Πληροφορίες – ∆ιευκρινήσεις: τηλ. 2421352622 & 2421352619. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Βάσει της νοµοθεσίας (Ν. 4412/2016) για όλα τα ποσά χρειάζεται µαζί µε 
την προσφορά να κατατεθεί και φορολογική ενηµερότητα. 
β) Για ποσά άνω των 3.000,00 € χρειάζεται να κατατεθεί και ασφαλιστική ενηµερότητα. 
γ) Η παραλαβή των εργασιών – προµηθειών θα γίνει έπειτα από συνεννόηση µε την 
αρµόδια Επιτροπή παραλαβής υλικών και εργασιών της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (2421352630). 
δ) Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν φέρει καµία ευθύνη απέναντι στον µειοδότη ανάδοχο σε 
περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης της συνδιοργάνωσης κάποιας εκδήλωσης.   
ε) Στις εκτυπώσεις περιλαµβάνεται και όποια προεργασία – προετοιµασία χρειάζεται 
προκειµένου να γίνουν οι εκτυπώσεις. 
 
                                                                                      - Μ Ε Π -  
                                                                     Ο ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
                                                                               ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
                                                                         ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΛΗΜΗΤΡΑ  
                                                                     ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 
Π.∆.  
1. Γενικό Πίνακα Ανακοινώσεων – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων  
2. Πίνακα ανακοινώσεων  
    ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας 
    Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 
3. Εφηµερίδα της Υπηρεσίας 


