
        

 

 

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.   

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Χίου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

πρόκειται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας εντύπων για τις ανάγκες της. 

 

 Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα παρακάτω είδη με τις κάτωθι προδιαγραφές: 

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ  

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Διάσταση 16,5*13 εκ. σε χαρτί Velvet 220 gr  

δίχρωμη εκτύπωση διπλής όψης  

100 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 

ΑΜ, Α1, Α2, Α  

Διάσταση 21*29,7 εκ. σε χαρτί Οπαλίνα 170 

γρ ασπρόμαυρη εκτύπωση, διπλής όψης  

 

5000 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 

B,C1,C,D1,D,BE,C1E,CE,D1E,DE 

Διάσταση 21*29,7 εκ. σε χαρτί Οπαλίνα 170 

γρ ασπρόμαυρη εκτύπωση, διπλής όψης 

5000 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 

C1,C,D1,D,C1E,CE,D1E,DE και ΠΕΙ 

Διάσταση 21*29,7 εκ. σε χαρτί Οπαλίνα 170 

γρ ασπρόμαυρη εκτύπωση, διπλής όψης 

1000 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ 

ΠΕΙ 

 

Διάσταση 21*29,7 εκ. σε χαρτί Οπαλίνα 170 

γρ ασπρόμαυρη εκτύπωση, διπλής όψης 

 

500 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ 

Διάσταση 10,7 *15 εκ. σε χαρτί Velvet 300gr, 

έγχρωμη εκτύπωση διπλή όψης  

 

 

1000 

ΚΑΡΤΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ  

Διάσταση 21*29,7 εκ. σε χαρτί  Velvet 200 gr 

ασπρόμαυρη εκτύπωση διπλής όψης με 

πύκμαση στη μέση  

 

1000 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ 
                                        Π.Ε ΧΙΟΥ  

  
                        
 
 
                            Χίος,   15 /1/2021 
                            Αρ.Πρωτ.:   340 
 
 
  
 

Ταχ. Δ/νση 
Τ. Κ. 
Πληροφορίες 
Τηλ 
email 
 

: 
: 
: 
: 
: 
 

Κων. Μονομάχου 35-37 

82131  

Α. Πρωάκης, Μ. Τσιλίμη 

2271352411,2271352410 

d.metaforon@2530.syzefxis.gov.gr 

ΠΡΟΣ : 

1. Επιμελητήριο Χίου 

ΚΟΙΝ: 

1. Αντιπεριφερειάρχη  Χίου 

2.  Αντπεριφερειάρχη Τουρισμού, 
Μεταφορών και Επικοινωνιών      
Π.Β. Αιγαίου  

3. Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Π.Β.Α. 



 

Πτυχίο ραδιοερασιτέχνη 

«κατηγορίας 1»  

Διάσταση 25*33 εκ. σε χαρτί Velvet 130 gr 

θαλασσί με υδατογραφία την υδρόγειο και 

περιμετρικά μαίανδρο  

 

 

500 

Πτυχίο ραδιοερασιτέχνη 

«κατηγορίας  εισαγωγικού 

επιπέδου» 

 

Διάσταση 25*33 εκ. σε χαρτί Velvet 130 gr 

θαλασσί με υδατογραφία την Ελλάδα και 

περιμετρικά μαίανδρο  

 

 

500 

Άδεια ραδιοερασιτέχνη 

«κατηγορίας 1» 

Διάσταση 10,7*7,5 εκ. σε χαρτί ματ 200 γρ 

χρώμα ανοικτό κίτρινο 

 

500 

 

Άδεια ραδιοερασιτέχνη 

«κατηγορίας  εισαγωγικού 

επιπέδου» 

Διάσταση 10,7*7,5 εκ. σε χαρτί ματ 200 γρ 

χρώμα ροζ 

 

500 

Άδεια ραδιοερασιτέχνη «SVO» 

βάσει άδειας της αλλοδαπής  

Διάσταση 10,7*7,5 εκ. σε χαρτί ματ 200 γρ 

χρώμα ανοικτό μπλε  

 

 

50 

 

Έντυπα αιτήσεων 

 

Ασπρόμαυρα Α4  φωτοαντίγραφα  

 

40.000 

 

Βάσει των ανωτέρω η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας  Χίου  

ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικών 

προσφορών για την προμήθεια έντυπου υλικού με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, υπό την 

προϋπόθεση καταλληλότητας του υλικού για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.   

 

Οι ενδιαφερόμενοι για κατάθεση προσφοράς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα παρακάτω: 

 

 Η προσφορά θα συνοδεύεται και από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει ότι κατέχει όλα τα δικαιολογητικά του αρ.73 του Ν.4412/16 και θα τα προσκομίσει εφόσον 

κηρυχθεί ανάδοχος. 

 Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης υποβολής καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή. 

 Οι προσφερόμενες τιμές θα υποβάλλονται και θα αξιολογούνται για το σύνολο των ζητούμενων 

ειδών/υπηρεσιών ως ανωτέρω περιγράφονται, προκειμένου να ανακηρυχθεί μειοδότης. 

 Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Π.Β.Α , ούτε υποχρεούται αυτή να προχωρήσει άμεσα 

στην εν λόγω προμήθεια, ή στο σύνολο αυτής. 

 Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται η αποδοχή ανεπιφύλακτα εκ μέρους του προσφέροντα 

όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης. 

 Η Π.Β.Α. διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των ποσοτήτων, αν οι υπηρεσιακές ανάγκες το 

επιβάλλουν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη το επιτρέπει. 

 Η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει για λόγους αποσαφήνισης της προσφοράς έγγραφες διευκρινήσεις 

από τους συμμετέχοντες ή και δείγμα των προσφερόμενων ειδών/υπηρεσιών προκειμένου να 

εξετασθεί η καταλληλότητα αυτών. 

 Η παράδοση των ανωτέρω ειδών θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης εργάσιμες ώρες με ευθύνη και 

μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. 

 Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. 

 Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο 

απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον επόμενο κατά σειρά προσφέροντα. 

 Δεν αναγνωρίζεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν της αξίας των ζητούμενων ειδών/υπηρεσιών 

 Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις θα βαρύνουν τον μειοδότη  



 Οι προσφορές που θα κατατεθούν,  θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες σε 

κλειστό φάκελο μέχρι  την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13.30 π.μ., στην Διεύθυνση 

Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας  Χίου  (Κων Μονομάχου 35-37, 82131 Χίος).  

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν θα 

γίνονται δεκτές.  

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 2271352410 και 2271352411 ή στο e-

mail d.metaforon@2530.syzefxis.gov.gr  έως την  Τετάρτη 27 Ιανουαρίου  2021 και ώρα 13.30  π.μ.    
Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 

https://www.pvaigaiou.gov.gr/ στη θέση Ενημέρωση – Διαγωνισμοί.  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                           

 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                                                                                        Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
- Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα 1)                                         ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                           
                                                                                                                                                       Π.Ε ΧΙΟΥ 

 
 
                                                                    ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΑΤΣΗΣ 

 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ  

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

 

Διάσταση 16,5*13 εκ. σε χαρτί Velvet 

220 γρ  δίχρωμη εκτύπωση διπλής όψης  

100  

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΔΗΓΟΥ ΑΜ, Α1, Α2, Α  

 

Διάσταση 21*29,7 εκ. σε χαρτί Οπαλίνα 

170 γρ ασπρόμαυρη εκτύπωση, διπλής 

όψης  

 

5000 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΔΗΓΟΥ 

B,C1,C,D1,D,BE,C1E,CE,D1E,DE 

 

Διάσταση 21*29,7 εκ. σε χαρτί Οπαλίνα 

170 γρ ασπρόμαυρη εκτύπωση, διπλής 

όψης 

5000  

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΔΗΓΟΥ 

C1,C,D1,D,C1E,CE,D1E,DE και 

ΠΕ1 

 

Διάσταση 21*29,7 εκ. σε χαρτί Οπαλίνα 

170 γρ ασπρόμαυρη εκτύπωση, διπλής 

όψης 

1000  

ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ 

ΠΕΙ 

 

Διάσταση 21*29,7 εκ. σε χαρτί Οπαλίνα 

170 γρ ασπρόμαυρη εκτύπωση, διπλής 

όψης 

 

 

500 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΣΗΣ ΑΜΕΑ Διάσταση 10,7 *15 εκ. σε χαρτί Velvet 

300gr, έγχρωμη εκτύπωση διπλή όψης  

 

 

1000 

 

 ΚΑΡΤΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ  

Διάσταση 21*29,7 εκ. σε χαρτί  Velvet 

200 gr ασπρόμαυρη εκτύπωση διπλής 

όψης με πύκμαση στη μέση  

 

1000 

 

Πτυχίο ραδιοερασιτέχνη 

«κατηγορίας 1»  

Διάσταση 25*33 εκ. σε χαρτί Velvet 130 

gr θαλασσί με υδατογραφία την 

υδρόγειο και περιμετρικά μαίανδρο  

 

 

500 

 

Πτυχίο ραδιοερασιτέχνη 

«κατηγορίας  εισαγωγικού 

επιπέδου» 

Διάσταση 25*33 εκ. σε χαρτί Velvet 130 

gr θαλασσί με υδατογραφία την Ελλάδα 

και περιμετρικά μαίανδρο  

 

 

500 

 

Άδεια ραδιοερασιτέχνη 

«κατηγορίας 1» 

Διάσταση 10,7*7,5 εκ. σε χαρτί ματ 200 

γρ χρώμα ανοικτό κίτρινο 

 

500 

 

 

Άδεια ραδιοερασιτέχνη 

«κατηγορίας  εισαγωγικού 

επιπέδου» 

 

Διάσταση 10,7*7,5 εκ. σε χαρτί ματ 200 

γρ χρώμα ροζ 

 

 

 

 

 

500 

 



Άδεια ραδιοερασιτέχνη «SVO» 

βάσει άδειας της αλλοδαπής  

Διάσταση 10,7*7,5 εκ. σε χαρτί ματ 200 

γρ χρώμα ανοικτό μπλε  

 

 

50 

 

 

Έντυπα αιτήσεων 

 

Ασπρόμαυρα Α4  φωτοαντίγραφα  

 

40.000 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

 

 

 

  

 

 

 

                                             Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Επιχείρησης  

 

 

                                                (Σφραγίδα, Υπογραφή) 
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