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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 
για την εκτύπωση και βιβλιοδεσία εντύπου με τίτλο «Σύστημα  Πολιτικής Προστασίας 
οικογενειών και πολυμελών ομάδων  πληθυσμού», με τη διαδικασία του άρθρου 118 
του Ν.4412/2016». 
 
Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης          

    Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), 
2) Το Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α/27-

12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
3)  Το Ν.4270/2014 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014), 
4) Το Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 

147/Α/8-8-2016), 
5) Την αρ.902/14ο/9-4-2019 (ΑΔΑ:ΩΤΥΑ7ΛΛ-ΙΜΘ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 

έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 2597€ για την απευθείας ανάθεση, κατόπιν 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την εκτύπωση και βιβλιοδεσία εντύπου με 
τίτλο «Σύστημα  Πολιτικής Προστασίας οικογενειών και πολυμελών ομάδων  πληθυσμού» 

 6) Την αρ.πρωτ. 264219(2292)/23-4-2019 (ΑΔΑ:ΩΕΜΑ7ΛΛ-ΥΡΔ, 
ΑΔΑΜ:19REQ004852382) ανάληψη υποχρέωσης, που καταχωρήθηκε με α/α 2070 στο 
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας.  

 
ανακοινώνει ότι,  προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
εκτύπωση και βιβλιοδεσία εντύπου με τίτλο «Σύστημα  Πολιτικής Προστασίας 
οικογενειών και πολυμελών ομάδων  πληθυσμού» κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης προς 
τους ενδιαφερόμενους. 
 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής .  
Η Προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο πόσο των   2597,00€, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%  και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ.721 και ΚΑΕ 
0843.α.01 (Εκδόσεις , εκτυπώσεις , βιβλιοδεσία),  σε βάρος του προϋπολογισμού  οικ. Έτους 
2019 της Π.Ε. Σερρών. 

 



 

 

Χαρακτηριστικά Εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας :  
Ζητείται η  δημιουργία και εκτύπωση 3.500 αντιτύπων του   βιβλίου   διάστασης 17Χ24, 
τέσσερα (4) χρώματα, σελίδες 94+4 εξώφυλλα, σε χαρτί βέλβετ 115γρ (έσω) και βέλβετ 350γρ. 
(έξω) , με πλαστικοποίηση ματ στο εξώφυλλο και δέσιμο ραφτό –κολλητό .  

 
   Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι  την Πέμπτη  9 Μαΐου   2019 και  ώρα  2:30 
μ.μ. 
  Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή  10 Μαΐου  2019 και ώρα 
9:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή. 
 

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

     Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο. Ο φάκελος 
κάθε προσφοράς θα πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει την επωνυμία και τη 
διεύθυνση του υποψηφίου, την ένδειξη « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για την εκτύπωση και βιβλιοδεσία εντύπου με τίτλο 
«Σύστημα  Πολιτικής Προστασίας οικογενειών και πολυμελών ομάδων  πληθυσμού», για την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. : 276587(485)/3-5-2019 »  

                                               
 

                                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές  για το σύνολο του έργου, 
εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 
      Στην περίπτωση που μετά την διαπραγμάτευση θα υπάρξουν ισότιμες προσφορές η  
προμήθεια   θα ανατεθεί με κλήρωση μεταξύ των προμηθευτών με την ισοδύναμη προσφορά. 

 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ     ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
     Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς σε σφραγισμένο 
φάκελο στο γραφείο tου Αντιπεριφερειάρχη,  Κων.Καραμανλή 36, 2ος όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 
62110, τηλ. 2321350308 μέχρι και την Πέμπτη  9 Μαΐου   2019 και ώρα 2:30 μ.μ. 
Προσφορές που θα περιέλθουν στην υπηρεσία μας μετά την ανωτέρω καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 
 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ    ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Οι παραδόσεις της συνολικής ποσότητας των ειδών θα γίνουν στους χώρους της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Κων.Καραμανλή 36-Διοικητήριο, κατόπιν  συνεννόησης με 
την Υπηρεσία .   
     Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών www.pkm.gov.gr 
 
  

 
Ο Αντιπεριφερειάρχης  

 
 

Ιωάννης Μωυσιάδης  
 


