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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στο πλαίσιο του ανωτέρω αναφερόμενου Υποέργου της 

Πράξης «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΤΤΙΚΗ», υλοποιεί δράσεις των Θεσμών «Διεθνές Δίκτυο Νεανικών Κινηματογραφικών 

Φεστιβάλ» (στο εξής Δ.Δ.Ν.Κ.Φ.) Και «Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές και Δια-καλλιτεχνικές 

Προσεγγίσεις» (στο εξής Α.Δ.Δ.Κ.Π.).  

 

Οι δράσεις της τελευταίας περιόδου 2021-2022 πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο του 2021 καθώς και τον Μάιο του 2022. Δεδομένου ότι μετά από αυτή την 

περίοδο ολοκληρώνεται ο κύκλος των δράσεων που εντάχθηκαν στην προγραμματική 

περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης προτίθεται να εκδώσει έντυπο 

κατάλογο που θα περιέχει τα πεπραγμένα των δύο θεσμών και επομένως θα απαιτηθούν 

υπηρεσίες εκτύπωσης του εντύπου καταλόγου.   

 

Ειδικότερα, το εν λόγω αντικείμενο περιλαμβάνει: 

 

Εκτύπωση εντύπου καταλόγου 

Έντυπος κατάλογος  
76 (εσωτ.) + 4(εξώφ.) 

σελίδες 

Διαστά-
σεις 
21 εκ. x 
21 εκ. 
(κλειστό) 

Ποιο-
τητα 
χαρτιού 
velvet 
mat 

Βάρος 
χαρτιού 
εσωτ.130g / 
εξώτ. 300gr 

170 
τεμάχι

α 
 

καρφίτσα 4χρωμία 
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Παραδοτέα του Αναδόχου: 

Το αντικείμενο του αναδόχου θα πρέπει να έχει παραδοθεί ως εξής:  

 

Έντυπος κατάλογος  
76 (εσωτ.) + 4(εξώφ.) σελίδες 

Έως 24/11/2022 δοκίμιο έως 
28/11/2022 το σύνολο των 
καταλόγων 

 

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία στις εκτυπώσεις πολιτιστικών 
δράσεων – εκδηλώσεων. Μέσα στο σχετικό φάκελο υποψηφιότητας θα πρέπει 
απαραιτήτως να εσωκλείεται α) δείγμα ανάλογων εντύπων (σύμφωνα με τις ανωτέρω 
προδιαγραφές) πολιτιστικών δράσεων – εκδηλώσεων που έχει εκτυπωθεί από τον 
υποψήφιο ανάδοχο και β) εν ισχύ πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 . Για 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θ’ απαιτηθεί φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα σε ισχύ, καθώς επίσης και αντίγραφο ποινικού μητρώου σε ισχύ. 

Αντί αντιγράφου ποινικού μητρώου θα μπορούσε να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση μέσω 
gov.gr  με το παρακάτω κείμενο: «δηλώνω ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι 
αποκλεισμού της Παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016». Σε περίπτωση 
νομικού προσώπου τη ως άνω δήλωση την υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος.   

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 Η αµοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει συνολικά µέχρι του ποσού των 1.400,00 € πλέον του 
ΦΠΑ που αναλογεί. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει όλες τις νόµιµες  κρατήσεις. Η εξόφλησή 
του θα πραγματοποιείται εντός 15 ηµερών από την ολοκλήρωση των παραδόσεων µε την 
προσκόμιση από τον ανάδοχο του ισόποσου Τιμολόγιου Παροχής Υπηρεσιών και αφού 
προηγουμένως θα έχει ολοκληρωθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του 
Ιδρύματος η διαδικασία πλήρους πιστοποίησης της ποιότητας του συνόλου των 
παρεχόμενων υπηρεσιών – παραδοτέων. 

 

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

         Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους το αργότερο 
µέχρι και την Παρασκευή, 18/11/2022 και ώρα 14.00. Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί 
µε την κατάθεση φακέλου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, 17778 Ταύρος - 
Ισόγειο, Γραφείο Υποδοχής), καθημερινά  από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10.00 - 
14.00. Σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς με ταχυδρομείο, ως ώρα κατάθεσης της 
προσφοράς λογίζεται η ώρα παράδοσης του φακέλου στα γραφεία του ιδρύματος.  

      Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης 
Ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και όλα τα στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου (επωνυμία, 
έδρα, ΑΦΜ και αρμόδιο πρόσωπο µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας). Αν δεν αναγράφεται 
στο φάκελο ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, τότε ο υποψήφιος 
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αποκλείεται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία. Στο φάκελο θα πρέπει να 
περιέχονται όλα τα στοιχεία που κατά την κρίση του υποψηφίου αναδόχου τεκμηριώνουν 
την επαγγελματική του εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Τέλος, µετά την υποβολή 
του, ο φάκελος υποψηφιότητας θεωρείται τελικός και δεν επιδέχεται οιασδήποτε αλλαγής.   

Σημειώνεται ότι στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει εκτός από το 
συνολικό τίμημα να αναφέρεται και η τιμή μονάδος.  

Η νόμιμη εκπρόσωπος 

 

 

Μεταξία Τσιρταβή  (Ξένια Καλδάρα) 
Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενική Διευθύντρια 
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Υπογραφή:
ΜΕΤΑΞΙΑ ΤΣΙΡΤΑΒΗ

Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ: 045634723

Ημ. Υπογραφής: 07/11/2022 18:06:25
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