
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού 

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κων/να Παπαγιαννίδου                          Μαρούσι 03/12/2020 

ΤΗΛ : 210-6834569                                                             ΑΡ.ΠΡΩΤ686/0419 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης 

            κ. Ιουλία Καπώνη 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών 

προσφορών για τη προμήθεια συλλεκτικών λευκωμάτων στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα, καθώς και κουτιά πολυτελείας για τη συσκευασία τους, σύμφωνα με την με 

αρ. 0419 εισήγηση του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων προυπολογισμού 

13.500,00€πλέον ΦΠΑ. 

Αναλυτικά : 

100 τεμ. Συλλεκτικό Σκληρόδετο Λεύκωμα «Αρχαία Στάδια» (εκδ. Ιτανος) εις την 

Ελληνική 

100 τεμ. Συλλεκτικό Σκληρόδετο Λεύκωμα Αρχαία Στάδια (εκδ. Ιτανος) εις την 

Αγγλική 

200 κασετίνες πολυτελείας σκληρόδετες με εκτύπωση χρυσοτυπίας το λογότυπο του 

ΟΑΚΑ στο εξώφυλλο (ως δείγμα)  

Και  πιο συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά της Κασετίνας: 
 
Σχήμα 33,5 cm πλάτος Χ 32,6 cm ύψος X 4 cm βάθος. 
 
Χειροποίητο σκληρόδετο με θερμοτυπία την επωνυμία του οργανισμού Ελληνικά  & 
Αγγλικά με υλικό gold foil. 
 
Ποιότητα χαρτιού Favini Black 120 gr. 

Δέσιμο με Σατέν μαύρες κορδέλες στο κλείσιμο 

Δείγμα της κασετίνας βρίσκεται στο Τμήμα Προμηθειών του ΟΑΚΑ. 

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στο Τμήμα 

Προμηθειών σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός της 

εισήγησης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 18
η
/12/2020 

και ώρα 10.00π.μ.. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο τμήμα Προμηθειών την 

ίδια ημέρα στις 11.00π.μ.. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε 

παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.   

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου 

Τμηματάρχης Προμηθειών 
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"Ini>poc; J\oi>l"lc;" · 

Olympic AthleHc Center of Athens · 

''Spir~s loui~" 
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