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Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης                                            
Πληροφορίες: Ειρήνη Σάκκη                                     Προς
Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 17, 10432 Αθήνα                   1. ΚΑΜΠΥΛΗ Α.Ε.Β.Ε.
Τηλ. 213 1306 661                                                       Αντιγόνης 60 
                                                                                    104.32 Αθήνα
                                                                                  2.ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ  Ε.Π.Ε.
                                                                                    Σπύρου Μερκούρη 7
                                                                                    144 52 Μεταμόρφωση 
   
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη γραφιστική επιμέλεια 
της Ειδικής Έκθεσης, για την προαγωγή των Δικαιωμάτων των Ατόμων 
με Αναπηρία (ΑμεΑ) έτους 2021, της Αρχής. 

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της 

γραφιστικής επιμέλειας της Ειδικής Έκθεσης, για την προαγωγή των Δικαιωμάτων 

των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) έτους 2021, σε δύο γλώσσες (ελληνική και 

αγγλική), 30.000 λέξεων έκαστη (κατά προσέγγιση).

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν: καλλιτεχνικό σχεδιασμό εξώφυλλου, οπισθόφυλλου 

και κυρίως σώματος έκθεσης. Επιμέλεια και επεξεργασία διαγραμμάτων, 

γραφημάτων, φωτογραφιών, σελιδοποίηση, τελική μακέτα για το Εθνικό 

Τυπογραφείο και  επίβλεψη εκτύπωσης από γραφείο γραφικών τεχνών. Δοκίμια.

Προδιαγραφές έκθεσης: 

 Διαστάσεις: 17 cm. Χ 25 cm περίπου (ξακρισμένο)

 Εκτύπωση : Τετραχρωμία

 Αντίτυπα: 500 για την ελληνική έκδοση και 100 για την αγγλική έκδοση 

 Βιβλιοδεσία : Βιβλιοδετημένη πλάτη (κολλητό)

 Είδος χαρτιού : α) Εξώφυλλο : Velvet λευκό 200 γρ.

                      β)  Κυρίως σώμα:  Χαρτί γραφής  λευκό 100  γρ.

 

Οι υπηρεσίες, πλην της επίβλεψης εκτύπωσης, θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 

δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του τελικού κειμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι επαγγελματίες γραφίστες.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν οικονομική προσφορά για  τα 

ανωτέρω έως την Παρασκευή 13.05.2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση esakki (σε)  

synigoros (τελεία) gr :

 Προσφορά στην οποία αναφέρεται η συνολική τιμή και η ανάλυση χρέωσης, 

για το δημιουργικό σχεδιασμό εξώφυλλου - οπισθόφυλλου -  κυρίως 
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σώματος της έκθεσης, δημιουργία δοκιμίων, επίβλεψη εκτύπωσης από 

γραφείο γραφικών τεχνών.  

 Τα πλήρη στοιχεία τους (Επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο, 

ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική  διεύθυνση, ΔΟΥ και ΑΦΜ) .

 Το αρχείο pdf που θα μας αποσταλεί για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 
Συνηγόρου του Πολίτη, θα πρέπει να πληροί τους κανόνες προσβασιμότητας 
από τα ΑμεΑ (πχ κατάλληλες επικεφαλίδες και περιεχόμενα, επιθυμητές 
χρωματικές αντιθέσεις).

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κρατήσεις :

Κρατήσεις επί της καθαρής αξίας (ποσό χωρίς ΦΠΑ):
- 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με το 
άρθρο 7, του Ν. 4912/2022, Α΄59, χαρτόσημο 3% επί της κράτησης και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου 20%. (Η κράτηση ισχύει για πάνω από 1.000 € το καθαρό ποσό)
Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος, Ν.4172/13 – ΦΕΚ 167/Α/2013
-     8% για παροχή υπηρεσιών.

Ο ΦΠΑ θα βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο Συνήγορος του Πολίτη

Ανδρέας Ι. Ποττάκης
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