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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
την προμήθεια εκτυπώσεων εκπαιδευτικού και προωθητικού υλικού (CPV  22462000-6,  
22820000-4) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
ανέρχεται σε  χίλια εκατόν τρία ευρώ  και εξήντα λεπτών (1.103,60 €) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, καθαρή αξία οκτακόσια ενενήντα  ευρώ (890,00€) και ΦΠΑ διακόσια δέκα τρία ευρώ 
και  εξήντα λεπτά  (213,60€). Η προμήθεια εκτυπώσεων εκπαιδευτικού και προωθητικού 
υλικού υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Το ΚΘΒΕ στην Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκούς  και Εθνικούς Πόρους. 
Το αντικείμενο της πρόσκλησης αφορά την προμήθεια  των ακόλουθων εκτυπώσεων: 

1. Έντυπο Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διάσταση 16Χ22, 
28σελ + 4 εξώφυλλο, 4χρωμία στα εξώφυλλα, μονοχρωμία στις εσωτερικές σελίδες, 
σε χαρτί γραφής 120γρ στις εσωτερικές σελίδες και Bristol 250γρ στα εξώφυλλα, ράχη, 
τιράζ: 500 τεμάχια 

2. Έντυπο Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διάσταση 
16Χ22, 28σελ + 4 εξώφυλλο, 4χρωμία στα εξώφυλλα, μονοχρωμία στις εσωτερικές 
σελίδες, σε χαρτί γραφής 120γρ στις εσωτερικές σελίδες και Bristol 250γρ στα 
εξώφυλλα, ράχη, τιράζ: 500 τεμάχια 

3. Αφίσα 28Χ42, 4χρωμία σε βέλβετ 135γρ, τιράζ: 2.000τεμάχια 

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Θέατρο της ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 
54621 από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγηση στις 12.00 π.μ. την 21η Μαρτίου 2019 
ημέρα Πέμπτη  

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο Γραφείο Πρωτόκολλου του ΚΘΒΕ το Θέατρο ΕΜΣ, 
Εθνικής Αμύνης 2, μέχρι 21/03/2019 ώρα 11.30 πμ. 
Δικαίωμα συμμετοχής: Το δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση 
παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, και είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Τα νομικά πρόσωπα 
οφείλουν να προσκομίσουν καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις και τα 
στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους.  

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της πρόσκλησης από το 
Γραφείο Προμηθειών. του Θεάτρου ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 2, 54640, Θεσσαλονίκη, 



 

                                                                            

                                                             

               

Τηλ.: 2315-200095, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,, καθώς και από την ιστοσελίδα 
του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος www.ntng.gr. 

                                 Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ                                   

                                          

                                      Ιωάννης Αναστασάκης  


