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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα  19.12.2016 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Αριθ. Πρωτ. 1577 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919   
ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ   

 
 

     
Τμήμα: Διοικητικού - Οικονομικού    
Ταχ.Δ/νση:  Πουτέτση 14 & 

Χαρ.Τρικούπη 
ΠΡΟΣ:   

 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 

453 33 Ιωάννινα 
Κεφάλα Ελπίδα 
26510.64013 
26510.25179 

   

 
Θ Ε Μ Α :  « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 14/2016»  
 
Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων (με τη σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής  
Πρακτικό 31/30.11.2016) προκειμένου να προβεί στην επιλογή εξωτερικού 
συνεργάτη για την προμήθεια διαφημιστικού υλικού, με το λογότυπο του 
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και του Enterprise Europe Network του Επιμελητηρίου 
Ιωαννίνων, τα οποία και θα σας προωθηθούν έτοιμα, προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις 
που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το 
σκοπό αυτό. 
 
Περιγραφή Βασικών Όρων, εκτός του Δημιουργικού: 
 

α) Ημερολόγιο βιβλίο ημερήσιο  
• Το μέγεθος του ημερολογίου θα είναι 14x20cm. 
• Έγχρωμη εκτύπωση. 
• Βιβλιοδεσία.  

 
β) Αποθηκευτικά μέσα τύπου USB 

• Η εκτύπωση θα είναι σε μονοχρωμία. 
• Η χάραξη θα είναι λέιζερ.  
• Η χωρητικότητα θα είναι 16GB τουλάχιστον.  

 

γ) Στυλό πολυτελείας 
• Η εκτύπωση θα είναι σε μονοχρωμία. 
• Η χάραξη θα είναι λέιζερ.  
• Το υλικό θα είναι μεταλλικό (πολυτελείας).  
• Το κάθε στυλό θα έχει δική του θήκη.  

 
δ) Μπλοκ σημειώσεων  

• Το μέγεθος των μπλοκ θα είναι 15χ21 cm. 
• Η εκτύπωση θα είναι σε πολυχρωμία. 

 
Το συνολικό κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) και για το λόγο αυτό, στην προσφορά σας θα πρέπει να αναφέρετε και τις 
προσφερόμενες ποσότητες.  
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Η Προσφορά θα είναι συνολική και θα περιλαμβάνει όλα τα είδη. Ο 
Προϋπολογισμός θα κατανεμηθεί ισομερώς. Η επιλογή θα γίνει με βάση τις 
ποσότητες και τα δείγματα.  
 
Παρακαλούμε να μάς προσκομίσετε την κλειστή τεχνική και οικονομική προσφορά 
σας για το σκοπό αυτό, μέχρι την Τρίτη 27.12.2016 και ώρα 13:00, στα γραφεία του 
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. 
 

Από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων 
Ο Διευθυντής 

 
 
 

Ιωάννης Δασκαλόπουλος 


