
 

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141810, fax: 210 5227300 

 

              Αθήνα, 15  Ιουλίου 2021  

                                                                                            Αρ. Πρωτ.: Φ/5/3996 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ  

ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

 

Το Οικονομικό Επιμελητήριο στην συνεδρίαση της Κεντρικής Διοίκησης Ν/35/08-

06-2021 αποφάσισε να προμηθευτεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για 

την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και των 

Περιφ. Τμημάτων κατόπιν έρευνας αγοράς, την εκτύπωση των παρακάτω 

υπηρεσιακών εντύπων: 

1. Έξι  χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) φακέλων folder με εκτύπωση λογοτύπου 

Ο.Ε.Ε, 4/χρωμη εκτύπωση και πλαστικοποίηση, διαστάσεων 34χ25,5 χαρτί 

super fine 350 γραμμαρίων, βάση  δείγματος. 

2. Έξι  χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) στυλό  διαρκείας τριών χρωμάτων αρίστης 

ποιότητος  με εκτύπωση λογοτύπου  Ο.Ε.Ε., βάση  δείγματος. 

3. Τριών  χιλιάδων πεντακοσίων (5.000) μπλοκ λευκών, με εξώφυλλο χονδρό, 25 

φύλλων, χαρτί γραφής 80 γραμμαρίων με εκτύπωση λογοτύπου Ο.Ε.Ε., βάση  

δείγματος. 

4. Πέντε  χιλιάδων (5.000) ατομικών φακέλων αρχειοθέτησης των προσωπικών 

στοιχείων των Λογιστών Φοροτεχνικών, χαρτί Μανίλα 280 γραμμαρίων 

δίχρωμη εξωτερική εκτύπωση πορτοκαλί, βάση  δείγματος. 

5. Πέντε χιλιάδων (5.000) Αιτήσεων για αναγγελία έναρξης επαγγέλματος 

Λογιστή Φοροτεχνικού, μονόφυλλη  Α4, δίχρωμη εκτύπωση διπλής όψης  σε 

χαρτί  velvet 115 γραμμαρίων, βάση δείγματος. 

6. Δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) φακέλων, διαστάσεων 11,4 Χ 23, χαρτί λευκό 

100gr, με αυτοκόλλητη ταινία και εκτύπωση το σήμα της ομαδικής αποστολής 

σύμφωνα με τα ΕΛ.ΤΑ.   

7. Δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) φακέλων, διαστάσεων 25,3 Χ 35, χαρτί λευκό 

100 gr. με αυτοκόλλητη ταινία. 

8. Πέντε  χιλιάδων (5.000) ενταλμάτων, σε 4/πλό μηχανογραφικό χημικό χαρτί 

χωρίς εκτύπωση ,NCR 60-53-53-57 gr/m2 διαστάσεων 11χ240 mm, συσκευασία 

των πεντακοσίων (500) τεμαχίων.   
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Το προϋπολογιζόμενο ποσό ανέρχεται στα 15.000,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24% 

(συνολικό ποσό 18.600,00€).  

 

Το Ο.Ε.Ε. θα δεχθεί προσφορές μόνο για το σύνολο των ειδών που 

περιγράφονται. 

 

Είναι απαραίτητο να παραλάβετε από τα γραφεία μας ή να ζητήσετε να σας 

αποσταλεί φάκελος με δείγματα όλων των παραπάνω εντύπων. (Υπεύθυνος 

επικοινωνίας για παραλαβή ή αποστολή των δειγμάτων αλλά και για κάθε τεχνική 

διευκρίνιση, Πέτρος Σκούρας τηλ.: 2132141830). 

 

Ο μειοδότης εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής μέχρι την 

παράδοση του συνόλου των εντύπων της ανάθεσης ή για ένα χρόνο από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Η παράδοση των εντύπων θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με έγγραφη παραγγελία 

του φορέα μας, στα γραφεία του Ο.Ε.Ε., από προσωπικό και με έξοδα του 

προμηθευτή. 

Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα εν λόγω έντυπα σε χρονικό 

διάστημα που θα αναφέρεται στην προσφορά του, υπολογίζοντάς το, από την 

έγγραφη παραγγελία του φορέα μας. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν κλειστές στο πρωτόκολλο της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Ο.Ε.Ε. ( Μητροπόλεως 12-14, 3ος όροφος, Πλ. Συντάγματος, Αθήνα), 

έως την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00 π.μ.. 

                                        

        Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ 

                           

 

       Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας 
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