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ζρρεσ , 18.07.2014 

Αρ. Πρωτ.: 7232 

 

Ανακοίνωςη Διενζργειασ Πρόχειρησ Διαδικαςίασ 

 

ΣΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΡΡΩΝ (Ε.Β.Ε..) 

ωσ εταίροσ τησ Αναπτυξιακήσ φμπραξησ «ερραϊκή Γη», ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Σχεδίου 

«Παρζμβαςη για την Απαςχόληςη ςτο Νομό ερρών», όπωσ αυτό εντάςςεται ςτο πεδίο τθσ  Πράξθσ 

«Τοπικά Σχζδια για τθν Απαςχόλθςθ προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ των τοπικών αγορών εργαςίασ», 

Δράση 7, της Κατηγορίας Παρζμβαςθσ 1: Ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ, του Θεματικοφ Άξονα 

Προτεραιότθτασ 3 «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ», ςτο Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρώπινου 

Δυναμικοφ, ςυγχρθματοδοτοφμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), και ςφμφωνα με τθν υπ’ 

αρικμ. 29/24.06.2014 απόφαςθ Δ.Ε.  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

  

ότι προτίκεται να ςυνεργαςτεί με φυςικά ι νομικά πρόςωπα για τον ςχεδιαςμό και παραγωγι δφο (2) 

δίπτυχων ζντυπων φυλλαδίων και προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν τισ ςχετικζσ 

προςφορζσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθ ςυνζχεια.  

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ– ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΕΡΓΟΤ 

Το ζργο που κα αναλάβει ανάδοχοσ αφορά ςτο ςχεδιαςμό, παραγωγι και εκτφπωςθ δφο (2) δίπτυχων  

ζντυπων φυλλαδίων χιλίων (1000) τεμαχίων ζκαςτο, όπωσ αυτά κα αποτελζςουν το κυρίωσ ενθμερωτικό 
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υλικό του Σχεδίου «Παρζμβαςη για την Απαςχόληςη ςτο Νομό ερρών» που υλοποιείται από τθν 

Αναπτυξιακι Σφμπραξθ «ερραϊκή Γη».  

Ειδικότερα, ακολοφκωσ περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ ζκαςτου:  

Δίπτυχο Φυλλάδιο χεδίου: Πρόκειται να περιζχει βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθν πράξθ, τουσ ςτόχουσ 

τθσ, κακώσ και τισ επιμζρουσ δράςεισ. 

Παραδοτζο: 1000 τεμάχια εντφπων, με τισ εξισ προδιαγραφζσ:  

- Διαςτάςεισ: Α4 διπλωμζνο,  

- Χρωματιςμοί: Τετράχρωμο 

- Ποιότθτα/ Βάροσ Χαρτιοφ:  Illustration χαρτί 115gr  

Δίπτυχο Φυλλάδιο Α: Πρόκειται να περιζχει βαςικζσ πλθροφορίεσ για τουσ εταίρουσ που τθ 

ςυγκροτοφν, τουσ δυνθτικοφσ ωφελοφμενουσ του Σχεδίου, κακώσ και τον τόπο και τρόπο άντλθςθσ 

πλθροφοριών. 

Παραδοτζο: 1000 τεμάχια εντφπων, με τισ εξισ προδιαγραφζσ:  

- Διαςτάςεισ: Α4 διπλωμζνο,  

- Χρωματιςμοί: Τετράχρωμο 

- Ποιότθτα/ Βάροσ Χαρτιοφ:  Illustration χαρτί 115gr  

Επιςθμαίνεται ότι και τα δφο ζντυπα κα φζρουν τισ ειδικζσ ςθμάνςεισ του Σχεδίου κακώσ και αυτζσ τθσ 

ςυγχρθματοδότθςθσ τθσ Πράξθσ. Τα κείμενα και των δφο εντφπων πρόκειται να διατεκοφν ςτον τελικό 

ανάδοχο από το Επιμελθτιριο Σερρών.  

 Σο κόςτοσ του ζργου, όπωσ αυτό περιγράφεται ανωτζρω, ανζρχεται ςυνολικά ςτα 500€ (ολογράφωσ: 

πεντακόςια ευρώ) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ.  

 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ & ΕΠΙΛΟΓΗ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΤ 

Δικαίωμα υποβολισ προςφορών ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ζχουν ζδρα ςτο Νομό Σερρών και 

είναι μζλθ του Επιμελθτθρίου Σερρών.  

Κριτιριο κατακφρωςθσ & τελικισ επιλογισ του αναδόχου είναι το ςχεδιαςτικό αποτζλεςμα τθσ 

προτεινόμενθσ μακζτασ.  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται εντφπωσ ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου Σερρών μζχρι τθν Δευτζρα, 28 

Ιουλίου 2014 και ώρα 14:00.  

 

Η διάρκεια του ζργου αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και ορίηεται ςε τριάντα (30) 

θμζρεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  



 

 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το υπό ανάκεςθ ζργου μποροφν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι  από τα 

γραφεία του Επιμελθτθρίου Σερρών (αρμόδια: Θωμαι Μπόηιου τθλ. 2321099732) 

 

 

Για το Επιμελητήριο ερρών, 

 


