
 

                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Καβάλα,18/5/2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ                       Αριθ. Πρωτ. 07/οικ.1531 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ                     
∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
Ταχ. ∆/νση      : Εθνικής Αντίστασης 20  
Ταχ. Κωδ.       :  65110 Καβάλα   
Πληροφορίες :  Παπαβαρύτης Ε.     

Τηλέφωνο      : 2513503362     
FAX            : 2510 291300                                   Προς : 
E-mail             :epap@pamth.gov.gr                                   ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

     Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας  

και  Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Καβάλας   

    ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ «ΕΤΗΣΙΟ ΛΑΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ»  ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ.  

     ΜΕ   Ε.Φ. 3351,   Κ.Α.Ε. 0844.0013 ,  ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2,   ΜΕΤΡΟ 2.2   ΚΑΙ   Κ.Ε.  182011004. 

    Η ΠΑΜΘ-ΠΕ Καβάλας θα διοργανώσει την δράση  ««ΕΤΗΣΙΟ ΛΑΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ» ΜΕ ΤΟΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ.  

   Το Σάββατο  16/06/2018  και σύµφωνα µε την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 
03/1809(Α∆Α:72Μ47ΛΒ-9ΚΒ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση 
οικονοµικών προσφορών µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή υπό την προϋπόθεση 
καταλληλότητας των υλικών/υπηρεσιών για το σκοπό για τον οποίο ζητούνται. Προσφορές ανυπόγραφες, 
αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισµό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

     Στις προσφορές που θα κατατεθούν εντός αποκλειστικής προθεσµίας, θα πρέπει να αναγράφεται 
αναλυτικά η περιγραφή ανά είδος υλικού/υπηρεσίας καθώς και η προσφερόµενη τιµή, σύµφωνα µε τα 
ζητούµενα στην παρούσα πρόσκληση. Οι προσφερόµενες τιµές θα πρέπει να είναι εντός των πλαισίων της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν 
ξύσµατα σβησίµατα ,προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που καθιστούν ασαφείς η  
δυσανάγνωστες και πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο . 

     Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως ή ταχυδροµικώς σε κλειστό φάκελο ως τη Τρίτη 

22/05/2018 και ώρα 09:00 στο Γραφείο 362  της ΠΕ Καβάλας και θα φέρουν εξωτερικά τα στοιχεία του 

αποστολέα και τα κάτωθι στοιχεία: 

 
∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ταχ. ∆/νση      : Εθνικής Αντίστασης 20 
Ταχ. Κωδ.       :  65110 Καβάλα  

(Για τη  «ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ “ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ.  

 ” ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ. »-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) 
 

για τα εξής είδη αναλυτικά: 



A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΕΙ∆

pΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

Φ.Π.Α 

 

 

 

 

ΗχοΦωτιστική Κάλυψη για την 

συνδιοργάνωση«ΕΤΗΣΙΟ ΛΑΙΚΟ 

ΠΑΝΗΓΥΡΙ» µε τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Αγίου Λουκά που θα 
πραγµατοποιηθεί στο Πάρκο του 
Αγίου Λουκά στις   16/06/2018. 

 
Ψηφιακή Κονσόλα 

Αυτοενιχυόµενα ηχεία 1000 watt 

monitor 

DI 

Μικρόφωνα 

CD player 

∆ιαφήµιση – Προβολή - 
Σχεδίαση – Τοποθέτηση 

για την συνδιοργάνωση «ΕΤΗΣΙΟ 

ΛΑΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ» µε τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Λουκά 
που θα πραγµατοποιηθεί στο 
Πάρκο του Αγίου Λουκά στις  
16/06/2018. 

 
∆ιαφηµιστικά Πανώ 5µ.x 1µ. 
 
Αφίσες µεγέθους Α3 ,31x45, 
τετραχρωµία 
 

 

 

 

1τεµ. 

4τεµ. 

2τεµ 

2τεµ 

4τεµ. 

            1τεµ. 

 

 

 

 

2τεµ. 

60τεµ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350€ 

 

 

 

 

 

 

 

220€ 

30€ 

 

   ΣΥΝΟΛΟ 600€ 

      Συνολικού ποσού μέχρι 600 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της 

Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844.0013,  ΚΕ182011004, οικονομικού έτους 

2018.        Μετά το πέρας της συγκεκριμένης μέρας και ώρας καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή. 

Οφείλουµε να αναφέρουµε ότι: 
1. Οι προσφορές δεν είναι δεσµευτικές για την Π.Α.Μ.Θ, ούτε υποχρεούται αυτή να προχωρήσει 

άµεσα στην εν λόγω προµήθεια. 
2. Η Π.Α.Μ.Θ διατηρεί το δικαίωµα αύξησης ή µείωσης των ποσοτήτων, αν οι υπηρεσιακές ανάγκες το 

επιβάλλουν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη το επιτρέπει. Η παράδοση των ανωτέρω ειδών θα 
γίνεται σε ώρες που καθορίζονται κάθε φορά µε ευθύνη και µεταφορικά µέσα του προµηθευτή. 

3. Οι προσφερόµενες τιµές, θα ισχύουν και σε πιθανή επόµενη προµήθεια, κατά τη διάρκεια του έτους. 
4. Οι προσφερόµενες τιµές να συµπεριλαµβάνουν το Φ.Π.Α. 
5. Η µη τήρηση των αναγραφόµενων στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς αποτελεί λόγο 

απόρριψης και η προµήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη 
τιµή. 

6. Όλες οι νόµιµες κρατήσεις θα βαρύνουν τον/τους µειοδότη/ µειοδότες. 
      Η παρούσα πρόσκληση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της www.pekavalas.eu.   
 
 

 

                                                                                                                                          ΜΕΠ     

                                                                                                                            Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

                                                                                                                           ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

                                                                                                                                       ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΕΣΥ    



 

 

 

                                                                                                                                                             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


