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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Κ.Μ. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

Βέροια,   1  Αυγούστου 2022 

 

Αριθ. Πρωτ. :  554758(892) 

 

 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 Ταχ. Διεύθυνση 

Ταχ. Κώδικας 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

E-mail 

: Μητροπόλεως 44 

: 59132, Βέροια 

: Μαρία Ανδρεάδου 

: 23313 50230 

: andreadou.m@imathia.pkm.gov.gr 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια διαφημιστικού-προωθητικού υλικού για την 

τουριστική προβολή της Π.Ε.  Ημαθίας (500 χάρτινων κυλίνδρων σχεδίων - τούμπο -με 

καπάκι, μήκους 45 εκ. και διαμέτρου 6 εκ., για την συσκευασία / μεταφορά τουριστικών 

αφισών) 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Τις αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. 

Α΄/ 27-12-2010). 

3. Την υπ΄αριθμ.: Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/03-09-2019 (ΦΕΚ 708/ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./ 09-09-2019) 

Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας « Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση 

τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.                                                                                                                                                                                                                      

4. Την αριθμ. οικ. 72217(1346)/31-1-22 (ΦΕΚ 458/Β/7-2-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, 
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καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 

ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους 

Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, 

Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων / Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας». 

5. Την αριθμ. οικ. 114693(2116)/15-2-22 (ΦΕΚ 719/Β/16-2-2022) απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού για παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 

άλλων πράξεων του τομέα Τουρισμού της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

6. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129). 

7. Τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών », ως ισχύουν. 

8. Τον Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

9. Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”. 

10. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».  

11. Το Π Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 

12. Την με αρ. 57654/23-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

13. Την με αρ. 50/2022 απόφαση της 12ης συνεδρίασης (22-07-2022) του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση 2ης τροποποίησης αναπτυξιακού προγράμματος 

Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2022» (ΑΔΑ ΨΘΣΓ7ΛΛ-Ε77). 

14. Το με αριθμ. πρωτ..οικ. 522754(835)/19-07-2022 αίτημα για έκδοση ανάληψης υποχρέωσης. 
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15. Την υπ’ αριθ. 3205 με πρωτ. 523775(396)/25-07-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

(ΑΔΑ: Ψ0Γ37ΛΛ-Ν98).  

16. Την ανάγκη ενίσχυσης του Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή και αξιολόγηση 

οικονομικών προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

βάσει της τιμής (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016)- χαμηλότερη τιμή για την: 

 

«Προμήθεια 500 χάρτινων κυλίνδρων σχεδίων (τούμπο) με καπάκι, (μήκους 45 εκ. και 

διαμέτρου 6 εκ.), για την συσκευασία/ μεταφορά τουριστικών αφισών» 

 

Η εκτιμώμενη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 

630,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (508,06€ άνευ ΦΠΑ) 

 και θα βαρύνει τον ΦΟΡΕΑ 721 – ΚΑΕ 9899.στ.4 

 (κωδ. έργου 23122ΗΜΑ024ΙΔΠ21– χρηματοδοτούμενου από Ιδίους Πόρους)  

με τίτλο «Προμήθεια διαφημιστικού -προωθητικού υλικού (στικάκια, στυλό, τσάντες, κτλ)» στον 

προϋπολογισμό εξόδων Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ημαθίας. 

Κωδικός CPV : 30193500-3 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια 500 χάρτινων κυλίνδρων σχεδίων (τούμπο) με 

καπάκι, (μήκους 45 εκ. και διαμέτρου 6 εκ.), για την συσκευασία/ μεταφορά τουριστικών αφισών, 

οι οποίοι θα διανέμονται σε μελλοντικές εκθέσεις, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, workshops, φεστιβάλ 

τουρισμού κ.α. . 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

Η προσφορά θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις που καταγράφονται στο Υπόδειγμα 

Α’ του Παραρτήματος της παρούσας και ο συμμετέχων θα πρέπει να απαντήσει θετικά (ΝΑΙ) ως 

προς την ικανοποίηση τους, να υπογράψει και να σφραγίζει το έντυπο.  
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Είδος Διαστάσεις Ποσότητα Υλικό 

Χάρτινοι κύλινδροι σχεδίων 

(τούμπο) με καπάκι 

μήκος 45 εκ. 

διάμετρος 6 εκ. 

500 Χάρτινος κύλινδρος με 

πλαστικό (ή χάρτινο) 

καπάκι 

 

 

 

 

 

3. ΠΛΗΡΩΜΗ: 

 Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση τιμολογίου το οποίο θα πρέπει να 

συνοδεύεται με την παράδοση του υλικού. 

 

 

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ: 

• Η παράδοση των κυλίνδρων θα πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 

5. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Η σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής έχει ισχύ από την υπογραφή της 

μέχρι την οριστική παράδοση των κυλίνδρων. 

 

ΜΕΡΟΣ Β’  

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

α) Στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα αναγράφεται ευκρινώς η τιμή μονάδας μέτρησης 

(τεμάχιο) χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ (όπως στο Υπόδειγμα Β’ του παραρτήματος της παρούσης)  . 

β) Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη 

ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθεί 

στην προσφορά του. 

δ) Προσφορά, που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

mailto:tourismos@imathia.pkm.gov.gr


______________________________________________________________________________    
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Κ.Μ. 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

Τηλ. +30 23313 50230 
Μητροπόλεως 44, 59132, Βέροια 

Email: tourismos@imathia.pkm.gov.gr 
www.visit-centralmacedonia.gr 

ε) Η προσφορά θα είναι υπογεγραμμένη και να φέρει και την σφραγίδα της επιχείρησης. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν: 

Α) Την τεχνική προσφορά (Υπόδειγμα Α) η οποία θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή. 

Β) Την οικονομική προσφορά (Υπόδειγμα Β) η οποία θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή. 

Γ) Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, στην οποία να δηλώνεται ότι, μέχρι την 

ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού 

προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 

4412/2016 (ο νόμιμος εκπρόσωπος σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης), ο οικονομικός φορέας:  

α. Δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους Λόγους Αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016.  

β. Δεν έχει αποκλεισθεί από δημόσιες συμβάσεις βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016. 

γ. Εφαρμόζει απαρέγκλιτα το σύνολο των διατάξεων που προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 

του Ν. 4412/2016 και αφορά στις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας. 

δ. Αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Η ανωτέρω Δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 

Πρόσκλησης. 

Δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, 

να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ε) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

mailto:tourismos@imathia.pkm.gov.gr


______________________________________________________________________________    
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Κ.Μ. 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

Τηλ. +30 23313 50230 
Μητροπόλεως 44, 59132, Βέροια 

Email: tourismos@imathia.pkm.gov.gr 
www.visit-centralmacedonia.gr 

του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 

 

2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Η περίπτωση της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά: 

❖ Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές. 

❖ Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

❖ Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Διευκρινήσεις για νομικά πρόσωπα: 

Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η 

σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών 

διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις τυχόν τροποποιήσεις τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες 

προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

Συγκεκριμένα απαιτούνται τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα: 

α) Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.): Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού 

συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρίας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).  

β) Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές ΙΚΕ, τις 

Ομόρυθμες Ο.Ε. και Ετερόρρυθμες Εταιρίες Ε.Ε.: Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου 

τροποποιημένου – κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).  

 Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 

οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/α πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 

η θητεία του/ων ή/ και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
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3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο 

Τουρισμού ΠΕ Ημαθίας, Μητροπόλεως 44, 1ος Όροφος, Γραφείο 7, ΤΚ 59132, Bέροια ή μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (σκαναρισμένα αρχεία με σφραγίδες και υπογραφές ή ψηφιακές 

υπογραφές) στο tourismos@imathia.pkm.gov.gr, μέχρι την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 και ώρα 

10.00 π.μ. 

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες 

και δεν θα παραλαμβάνονται. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο εξής τηλέφωνο: 

23313 50230 (κ. Μαρία Ανδρεάδου).  

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 

https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=201 . 

 

 

 

 

                  Ακριβές Αντίγραφο                                           Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

                                                                                                        Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

                                   

 

 

                   Μαρία Ανδρεάδου                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ  - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

(ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

1. 

Χάρτινοι κύλινδροι 

σχεδίων (τούμπο) 

με καπάκι 

Διαστάσεις: 45  X 6 εκ. 

Ποσότητα: 500  

Υλικό : Χάρτινος κύλινδρος με πλαστικό (ή χάρτινο) 

καπάκι 

  

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Β’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 

Προς 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Κ.Μ. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Ε-ΜΑΙL 

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ 

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΑΣ  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ   

Χάρτινοι κύλινδροι σχεδίων (τούμπο) με καπάκι, 

45  X 6 εκ. 
 500 τεμ. 

 

 

ΣΥΝΟΛIKH ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  
 

ΣΥΝΟΛIKH ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ  
 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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