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ΡΚΖΚΑ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
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ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ
Θεξαηζίλη: 27-9-2018
Αξηζ. πξση.: 38498

Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από ηα Ξξαθηηθά ηεο 47εο/2018 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο 24-9-2018
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ: 410/2018

ΘΔΚΑ: ΔΓΘΟΗΠΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ, ΝΟΩΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΘΑΗ ΝΟΩΛ ΚΔΙΔΡΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ
ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΦΗΘΖΠ ΙΖΠ, ΚΗΘΟΝΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΩΛ ΓΟΑΦΔΗΝ, ΙΝΗΞΩΛ ΔΗΓΩΛ ΓΟΑΦΔΗΝ
ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΝΙΩΛ ΡΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ 2018.
Πην Γήκν Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, ζήκεξα 24 ηνπ κελφο Πεπηεκβξίνπ 2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα
13:30 ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην γξαθείν Γεκάξρνπ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, χζηεξα απφ
ηε κε αξηζ. πξση: 37665/20-9-2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδφζεθε θαη
δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ Λ.3852/2010.
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ελληά (9) κειψλ πξνζήιζαλ θαη ήηαλ
παξφληα ζηε ζπλεδξίαζε έμη (6) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ:
1) Σξήζηνο Βξεηηάθνο (Ξξφεδξνο-Γήκαξρνο), 2) Διέλε Θαπνπζίδνγινπ (Αληηπξφεδξνο), 3) Αλλα Γθξφδνπ
(ηαθηηθφ κέινο), 4) Πηαπξνχια Ππξάθνπ (ηαθηηθφ κέινο), 5) Kσλζηαληίλνο Θνχβαξεο (ηαθηηθφ κέινο) θαη 6)
Πηαπξνχια Βαξιά σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ζηε ζέζε ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο Θπξηαθήο Ληέξνπ).
ΑΞΝΛΡΔΠ:
1) Πηπιηαλή Κηράινγινπ (ηαθηηθφ κέινο), 2)Ξαλαγηψηεο Θαξαγηαλλίδεο (ηαθηηθφ κέινο) θαη 3) Γεψξγηνο
Θαιακαξάο (ηαθηηθφ κέινο)
Κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Γήκαξρνο - Ξξφεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Σξήζηνο Βξεηηάθνο,
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Πηε ζπλέρεηα εηζεγνχκελνο ην 2ν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα αλαθέξζεθε ζην ππ΄αξηζ. 37601/19-9-2018
έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνκεζεηψλ, ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Πχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ ηνπ Λ. 3852/2010, ην ΞΓ 80/2016 θαη ην Λ. 4555/2018 παξαθαινχκε λα
εγθξίλεηε ηε δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο, ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη ησλ φξσλ ηεο κειέηεο γηα ηελ πξνκήζεηα
γξαθηθήο χιεο, κηθξναληηθεηκέλσλ γξαθείνπ, ινηπψλ εηδψλ γξαθείνπ γηα ηηο αλάγθεο φισλ ησλ ππεξεζηψλ
ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2018.
Ζ δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 35.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 24% θαη ζα βαξχλεη
ηνλ ΘΑ 10.6612.0005 θαη ηίηιν εμφδνπ «Ξξνκήζεηα Γξαθηθήο Ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ» ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018.
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Γήκαξρν - Ξξφεδξν θ. Σξήζηνο Βξεηηάθν έιαβε ππφςε:
1.Ρν πξναλαθεξζέλ έγγξαθν
2. To άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
3. Το ΠΔ 80/2016
4. Τον Ν. 4555/2018
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θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ν Ξξφεδξνο-Γήκαξρνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Σξήζηνο Βξεηηάθνο
έζεζε ην εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα πξνο ςήθηζε.
Θαηφπηλ ηνχηνπ ην Πψκα:
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ
Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο, ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη ησλ φξσλ ηεο κειέηεο γηα ηελ πξνκήζεηα
γξαθηθήο χιεο, κηθξναληηθεηκέλσλ γξαθείνπ, ινηπψλ εηδψλ γξαθείνπ γηα ηηο αλάγθεο φισλ ησλ ππεξεζηψλ
ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2018.
Ζ δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 35.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 24% θαη ζα βαξχλεη
ηνλ ΘΑ 10.6612.0005 θαη ηίηιν εμφδνπ «Ξξνκήζεηα Γξαθηθήο Ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ» ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018.
Θαη ζπληάζζεη ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε σο εμήο:
ΓΗΑΘΖΟΜΖ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΩΛΑΠ
δηαθεξχζζεη φηη εθηίζεηαη ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ε δεκφζηα ζχκβαζε
πξνκεζεηψλ κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, κηθξναληηθεηκέλσλ γξαθείνπ, ινηπώλ εηδώλ
γξαθείνπ γηα ην έηνο 2018», πξνυπνινγηζκνχ 35.000,00 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ
24%), κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Λ. 4412/2016.
Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 34.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ
θαη ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α. 10.6612.0005 θαη ηίηιν εμφδνπ «Ξξνκήζεηα Γξαθηθήο Ύιεο θαη ινηπά πιηθά
γξαθείσλ».
Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δψδεθα (12) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π., ζχκθσλα κε ηα άξζξα 66, 117, 120 θαη 121(παξ.
1γ) ηνπ Λ. 4412/2016. Ξαξάιιεια ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.keratsini-drapetsona.gr.
Ζ ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο.
Ζ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή αλά είδνο, ζχκθσλα κε ηηο
αθξηβείο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.
Νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ θαη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα
ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ησλ εηδψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη
αλά είδνο.
Αλάδνρνο γηα θάζε είδνο, ζα αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε ηηκή αλά είδνο, εθφζνλ είλαη
ζχκθσλν κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη θαηφπηλ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ δείγκαηνο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.
Νη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίζνπλ δείγκαηα ησλ εηδψλ πνπ δηαζέηνπλ. Δπεηδή ηα είδε είλαη πνιιά δελ είλαη απαξαίηεην λα
πξνζθνκίζνπλ δείγκα γηα φια αλεμαηξέησο ηα είδε, φκσο νπσζδήπνηε ζα θέξνπλ δείγκαηα ζηα είδε ηεο
Νκάδαο Β΄ θαη ζηα είδε ηεο Νκάδαο Α’ φπνπ αλαγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ε ιέμε «ηχπνπ».
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε πξνζθφκηζε ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ κε ζπκπιήξσζε ηνπ
εληχπνπ πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο, ή έληππν πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηελ ίδηα δνκή κε ην έληππν
ηεο ππεξεζίαο θαη κεηά απφ αμηνιφγεζε.
Πηνηρεία αλαζέηνπζαο αξρήο
ΔΞΩΛΚΗΑ: ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΩΛΑΠ
Α.Φ.Κ. 997880950 Γ.Ν.. Δ΄Ξεηξαηά
ΓΗΔΘΛΠΖ: Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200 – 18756 Θεξαηζίλη
ΡΖΙ. ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ: 213.2074699 – 213.2074705
ΦΑΜ: 210.4633375
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Άξζξν 1
Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο
Ζ πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο:


Ρνπ Λ. 3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ».



Ρνπ Λ. 3852/2010 «Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο –
Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο».



Ρνπ Λ. 2690/1999 «Θχξσζε Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».



Ρνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη
άιιεο δηαηάμεηο».



Ρν άξζξν 4 ηεο ΘΑ Ξ1/2380/2012( ΦΔΘ 3400 Β’/20-12-2012) «Οχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ
πνπξγείνπ Αλάπηπμεο , Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ».



Ρνπ Λ.4270/2014«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».



Ρνπ Λ.4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».



Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4555/2018



Ρε Κειέηε ησλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ



Ρν ππ’ αξηζκ. πξση.

36981/2018 αίηεκα ηνπ Γηαηάθηε (Γήκαξρνο) γηα ηελ έθδνζε Απφθαζεο

Αλάιεςεο πνρξέσζεο – Έγθξηζεο Γαπάλεο θαη Γηάζεζεο Ξίζησζεο


Ρελ ππ’ αξηζκ.

799 / 2018 Α.Α.. Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην

κεηξψν δεζκεχζεσλ ηνπ Γήκνπ.


Ρεο κε αξηζκφ ……/2018 Απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηεο
πξνκήζεηαο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ δηαθήξπμεο.
Άξζξν 2
Σξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκαξρείν Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200, 1νο
φξνθνο, ζηελ Αίζνπζα Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζηηο
2018 εκέξα
θαη ε
παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ ζα αξρίζεη ζηηο 11.00 π.κ θαη ζα ιήμεη ζηηο 11.30 π.κ.
Θαηά ην αλσηέξσ δηάζηεκα νη ππνςήθηνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο απηνπξνζψπσο ή
κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα ηηο
απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, νη πξνζθνξέο κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δχλαηαη λα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή κε
άιινλ ηξφπν ζην Γήκν κέρξη θαη ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ψξα
14.00 κ.κ ζηε Γηεχζπλζε : Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200, Ρκήκα Ξξσηνθφιινπ, Ηζφγεην , Ρ. Θ. 18756.
Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή θακία πξνζθνξά.
Άξζξν 3
Ρξόπνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πιεξνθνξηώλ ή δηεπθξηλίζεσλ επί όξσλ
δηαθήξπμεο
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1. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα
ιάβνπλ γλψζε ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: www.keratsini-drapetsona.gr.
2. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ δηεπθξηλήζεηο γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζηελ
ηαρπδξνκηθή
δηεχζπλζε:
Δι.
Βεληδέινπ
200
Ρ.Θ.
18756,2νο
φξνθνο
Ρκήκα
Ξξνκεζεηψληειέθσλα:2132074699, 2132074705, Fax: 210-4633375, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κεηά ηε
δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο.
Άξζξν 4
Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό.
Γηα ηελ παξνχζα πξνκήζεηα γίλνληαη δεθηνί ζηνλ δηαγσληζκφ νη παξαθάησ νηθνλνκηθνί θνξείο:
α) Έιιελεο Ξνιίηεο ή αιινδαπνί
β) Λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά
γ) Ππλεηαηξηζκνί
δ) Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά.
Νη ελψζεηο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ
πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ
ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 5
Πηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ
Ρα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ηα νπνία ζα πξνζαξηεζνχλ ζ' απηήλ, (κε ηε ζεηξά ηζρχνο ηνπο) είλαη :
- Ζ δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο
- Ρερληθή έθζεζε
- Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο
- Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηηκνιφγην
- Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
- Έληππν πξνζθνξάο

Άξζξν 6
Γιώζζα ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ
1. Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α'
188).
2. Κέξνο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ (π.ρ. θπιιάδηα κε πιήξε ηερληθά ζηνηρεία ησλ
πξνζθεξφκελσλ), κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε μέλε γιψζζα θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ
ειιεληθή γιψζζα εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ.
Υο επίζεκεο κεηαθξάζεηο ραξαθηεξίδνληαη νη κεηαθξάζεηο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ ην πνπξγείν
Δμσηεξηθψλ, θαζψο θαη απηέο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή απφ εμνπζηνδνηεκέλα πξνο ηνχην
πξφζσπα.
Άξζξν 7
Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
1. Νη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο,
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επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Ρ.Δ..Γ (Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 Λ.4412/16 ζπκπιεξσκέλν
ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο ηνπ (φπσο δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ 1 ) :
ΚΔΟΝΠ ΗΗ : Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ( ηνλ πξνζθέξνληα )
Α. Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Β. Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην λόκηκν εθπξόζσπν
ΚΔΟΝΠ ΗΗΗ : Ιόγνη απνθιεηζκνύ
Α. Ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο δίθεο
Β. Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θαηαβνιή θφξσλ ε εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Γ. Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα

ζπκθεξφλησλ

ή

ΚΔΟΝΠ IV : Θξηηήξηα Δπηινγήο
Α. Θαηαιιειφηεηα
ΚΔΟΝΠ VI : Ρειηθέο Γειώζεηο
Κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ελνηήησλ ηνπ ΡΔΓ :
 Γειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73
ηνπ Λ.4412 / 2016, ήηνη :
 Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ
Ππκβνπιίνπ Ρεο 24εο Νθησβξίνπ 2008 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.
 Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο θαη
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο
Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη
ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
 Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 1 ηεο Πχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000.
 Ρξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο
νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή εζηθή απηνπξγίαο ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο.
 Λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαηά ην
Άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο
Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008.
 Ξαηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο ,
θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.4198/2013
 Γειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη
επηθνπξηθήο), αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάινπλ εηζθνξέο θπξίαο θαη
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, θαζψο θαη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
ηνπο.


1

Γειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ θαη ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ (ξεηά θαηνλνκαδφκελεο),

Καηευθυνηήρια Οδηγία 15 ( Απόθαζη Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ): Για κάθε μία διαδικαζία ζύνατηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ, οι
αναθέηοςζερ απσέρ/αναθέηονηερ θοπείρ πποζαπμόζοςν ηο ΤΕΥΔ ζύμθυνα με ηοςρ όποςρ πος αναθέπονηαι ζηην
πποκήπςξη.
5

ΑΔΑ: 6Ψ8ΞΩΕΣ-5Γ4
πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα, κε
ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Δπηκειεηήξην ή φηη αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα,
θαηά πεξίπησζε( δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο).
2.

πεύζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη:
 έρεη ιάβεη γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ
ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λφκσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.
 Ρν δεηνχκελν πξντφλ ζα είλαη άξηζηεο θαη αλαγλσξηζκέλεο πνηφηεηαο, θαηά πξνηίκεζε παξαγσγήο
εξγνζηαζίνπ ρψξαο ηεο Δ.Δ. ή κε ηελ επίβιεςε θαη ηα πνηνηηθά πξφηππα, πξψηεο χιεο, ηερλνινγία
θαη επίζεκε εγγχεζε εξγνζηαζίνπ ηεο Δ.Δ. Όια ηα πιηθά ζα αθνινπζνχλ ηηο ζρεηηθέο Δζληθέο
Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ηα ζρεηηθά Δπξσπατθά Ξξφηππα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη
θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλα θαη λα δηαζέηνπλ ηε ζρεηηθή λφκηκε άδεηα εκπνξίαο θαη δηάζεζεο ζηελ
Διιεληθή αγνξά.

Ζ ππεύζπλε δήισζε θαη ην ΡΔΓ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εθφζνλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν.
Πε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ν ππνγξάθσλ ην ΡΔΓ θαη ηελ ππεχζπλε δήισζε, πξέπεη θαηά πεξίπησζε
λα έρεη ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα.
Γηεπθξηλίδνπκε φηη :
Α. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζρεηηθά κε ηo πνηληθφ κεηξψν αθνξά ηδίσο:
- Φπζηθά πξφζσπα ( γηα αηνκηθέο επηρεηξήζεηο)
- Ρνπο δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.)
- Ρνπο δηαρεηξηζηέο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.),
- Ρνλ Γηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ησλ
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.).
- Πηελ πεξίπησζε έλσζεο ε ππνρξέσζε αθνξά ηνπο θνξείο πνπ ηελ απνηεινχλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ
παξαπάλσ.
- Πε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπο λφκηκνπο εθπξφζσπνπο ηνπ.
Πε όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ε ζπκπιήξσζε ηνπ Ρ.Δ..Γ κόλν γηα ην ηκήκα ηνπ
πνηληθνύ κεηξώνπ ( ΚΔΟΝΠ ΗΗΗ Α : Ιόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο δίθεο)
απνηειεί ππνρξέσζε, αλάινγα κε ηελ θύζε ηεο εηαηξείαο γηα όινπο ηνπο ππόρξενπο .
Β. πεύζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θέξνπλ εκεξνκελία ηαπηφζεκε κε
απηή ηεο ππνγξαθήο ηνπο, ε νπνία φκσο πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ
ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα Θέληξα Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ (Θ.Δ.Ξ.).
Όηαλ ν ππνςήθηνο πάξνρνο είλαη Ν.Δ. ή Δ.Δ. θαη ν ππνγξάθσλ ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ελεξγεί σο
λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα
εηαηξείαο θαη ππνγξαθή).
Ζ ππεχζπλε δήισζε Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. απαηηείηαη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηνπο, ην νπνίν ζα έρεη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δηθαίσκα ππνγξαθήο θαη εθπξνζψπεζεο, επνκέλσο
ζα ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο θαη ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή
επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή).
Δθ’ φζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ εμνπζηνδφηεζε
εθπξνζψπεζεο. Θαλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) εηαηξείεο ή
έλσζε πξνκεζεπηψλ νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ
πξφζσπν, εηαηξεία, ζπλεηαηξηζκφ ή έλσζε πξνκεζεπηψλ. Πηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη
πξνζθνξέο. Δπίζεο δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππάιιεινο εηαηξείαο πνπ
ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή εηδηθφ ζχκβνπινο ακεηβφκελνο απφ απηήλ κε κηζζφ ή θαη κε άιιν ηξφπν ακνηβήο.
Άξζξν 8
Δγγπήζεηο
1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 4412/2016, ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη.
2.Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
α)
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο,
εθηφο Φ.Ξ.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
6

ΑΔΑ: 6Ψ8ΞΩΕΣ-5Γ4
β)

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο
απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
γ)
Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνκεζεπφλησλ εηδψλ θαη
χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην
πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ
ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ
θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
δ)
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Ππκθσλίαο πεξί
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Λ. 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα
παξέρεηαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο
ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ
θνξέα.
ε)
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
β) ηνλ εθδφηε,
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ
εθδίδεηαη ε εγγχεζε,
δ)
ηνπο φξνπο φηη:
- ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη
- φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο
ραξηνζήκνπ.
ε) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή
κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Γήκνπ .
Όζνλ αθνξά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, απηφο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ
ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν Γήκνο ππνρξενχηαη ζηελ
παξαιαβή, θαηά δχν (2) κήλεο.
Νη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο.
Άξζξν 9
Ρξόπνο ππνβνιήο θαη ζύληαμεο πξνζθνξώλ
1. Νη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ
απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.
2. Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα θαηαξηίζνπλ θαη λα
ππνβάινπλ εγγξάθσο πξνζθνξά κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα
δηαθήξπμε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν.
3. Πηνλ θπξίσο ζθξαγηζκέλν θάθειν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα:
α) Ζ ιέμε «ΞΟΝΠΦΝΟΑ».
β) Ν πιήξεο ηίηινο ηνπ Γήκνπ.
γ) Ν πιήξεο ηίηινο θαη ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ.
ε) Ρα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα, δειαδή ε επσλπκία, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο
ηειεθψλνπ, ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε (email).
Πε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ
ηεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο.
4. Ρα πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ θπξίσο θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο:
α) Έλαο (1) ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο »
β) Έλαο (1) ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη
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γ) Έλαο (1) ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά».
5. Πηνλ θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα θαηά πεξίπησζε
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν7ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο
(δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο).
6. Πηνλ θάθειν « Ρερληθή Ξξνζθνξά» πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη
ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Δλδερφκελε εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
7. Πηνλ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ
ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηε
δηαθήξπμε oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε.
8. Νη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδερφκελεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε,
φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε, εθηφο ηνπ Φ.Ξ.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Ζ ζπλνιηθή ηηκή
ρσξίο Φ.Ξ.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
9. Ξξνζθνξέο πνπ ηπρφλ έρνπλ απνζηαιεί ή ππνβιεζεί πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, απνζθξαγίδνληαη
φιεο καδί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
10. Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε
ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ
πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ
απηήλ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε
Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ηεο
πξνζθνξάο ηνπο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή ή νηθνλνκηθή πξνζθνξά) πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ζ
δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά
ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε
αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή
αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία
ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο
σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία.
Άξζξν 10
Σξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
1. Νη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ (6) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
3. Ν πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο,
εθφζνλ απηή είλαη ζε ηζρχ. Πε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν πξνζθέξσλ ράλεη θάζε
δηθαίσκα γηα θαηαθχξσζε.
Άξζξν 11
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
Γελ γίλνληαη δεθηέο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, θαζψο θαη φζεο αλαθέξνληαη ζε κέξνο
ηεο πξνζαξαρζείζαο πνζφηεηαο εθάζηνπ είδνπο.
Άξζξν 12
Δλζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο
1. Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο
λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, σο εμήο:
α) Θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην Γήκν Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, κέρξη πέληε (5) εκέξεο
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο
ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Νηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ.
β) Θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο
Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο
νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.
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Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή
παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο
(πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο) ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ηελ νηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
2. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πξηλ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο.
3. Δλζηάζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη σο κε ππνβιεζείζεο.
Άξζξν 13
Ξξνζθεξόκελε ηηκή
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δίλεηαη αλά είδνο , φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε.
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην Φ.
Ξ. Α. γηα παξάδνζε ησλ εηδψλ ζην Γήκν, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε Δπξψ.
Ζ ηηκή ζα είλαη ζηαζεξή ζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
Γη’ απηφ πξνζθνξά κε ηηκέο κε ζηαζεξέο απνξξίπηεηαη.
Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε,
κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ.
Ξξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Άξζξν 14
Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ, δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ.
2. Ζ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ
νξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ
λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε
δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο.
3. Κνλνγξάθνληαη νη θάθεινη κε ηηο ελδείμεηο "Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο", "Ρερληθή Ξξνζθνξά" θαη
"Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά".
Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ν θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη
κνλνγξάθνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε
ηερληθή πξνζθνξά , αλά θχιιν .
Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη
ζηε δηαθήξπμε.
Ζ Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη
ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο
Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ
γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ή θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην
αλάζεζεο. Ρν ελ ιφγσ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο.
Ζ Δπηηξνπή ιακβάλεη ππφςε, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ απφ ηα ππνβιεζέληα
καδί κε ηελ πξνζθνξά ηερληθά ζηνηρεία, θαζψο θαη θάζε άιιν θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζηνηρείν, ην νπνίν ζα
κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ ηερληθννηθνλνκηθή ζχγθξηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαη γλσκνδνηεί γηα ην
πνηα πξνζθνξά πξνθξίλεηαη.
Θξηηήξην επηινγήο ζα είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή αλά είδνο, εθείλσλ πνπ ζα θξηζνχλ φηη πιεξνχλ ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.
Πηε ζπλέρεηα δελ απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε
ηεο Δπηηξνπήο θαη θπιάζζνληαη .
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη νη ζθξαγηζκέλνη
θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο
πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά
επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθφζνλ
έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ απηήο ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ
ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν. Ζ επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ.
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4. Ρν απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε,
επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο.
5. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Λ.
4412/2016.
Άξζξν 15
Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο
1. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ αλάδνρν), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10)
εκεξψλ, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο θαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ θαη έγθξηζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
παξαηείλεηαη ζην δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη γηα
ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.
2. Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη ηα αθφινπζα:
Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη
δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.
4412/2016 ήηνη:
Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα
ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ.
Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη
ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο.
πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ηφζν γηα ηα κέιε ηνπο φζν γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο
πξνζσπηθφ.
Ξηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο) ηφζν γηα ηνπο
ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα
πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ
ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα
είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη
ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα), ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα είλαη
ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηε ρψξα
εγθαηάζηαζήο ηνπ (γηα ηελ Διιάδα είλαη ην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή
Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην). Απφ ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ ζην ελ
ιφγσ κεηξψν θαη ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, ζρεηηθφ κε απηφ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
Ρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, ψζηε λα πξνθχπηεη ηφζν ν λφκηκνο εθπξφζσπνο φζν θαη
ηα κέιε ηνπ Γ.Π. γηα εηαηξείεο (π.ρ. ΦΔΘ ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θσδηθνπνηεκέλν ηζρχνλ
θαηαζηαηηθφ, ζηνηρεία απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ. θηι. αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο). Γηα ηηο αηνκηθέο
επηρεηξήζεηο, απαηηείηαη ππνβνιή ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ζε πεξίπησζε
αιινδαπψλ θαη ην έγγξαθν έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο/επηηεδεπκαηία (ή/θαη κεηαβνιέο απηνχ) απφ ηελ
αξκφδηα Γ.Ν..
3. Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ εθδίδνληαη
κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
Ρα λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά πξνζθνκίδνπλ :
Ξηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο), απφ ηα νπνία λα
πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ
ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα
είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Νη νκφξξπζκεο εηαηξείεο (Ν.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο ηφζν γηα φια ηα κέιε ηνπο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ
Νη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ.
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Νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ.
Νη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Γελ ζα πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα ηα κέιε
ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ηνπο.
4. Ρα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ
Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ.
5. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ ή
θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή
αλαθξηβή ή πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ν
πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη
ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε
αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
6. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ
Δπηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ
θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε θαηαθχξσζεο ηεο
ζχκβαζεο. Ρν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ
θαηαθπξσηηθή απφθαζε.
7. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
θαηαηέζεθαλ.
8. Ξξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
9. Πε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ θαη ε ζρεηηθή
απφθαζε ππνβάιιεηαη ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο. Ζ απφθαζε γηα ηελ
θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα ιεθζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ζχκβαζε
λα θαηαξηηζηεί έγθπξα, εάλ ην απνδερζεί θαη ν κεηνδφηεο.
Άξζξν 16
Θξίζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ
Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ηελ Νηθνλνκηθή
Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη:
α) Ρελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξεο ηηο πνζφηεηεο ή γηα κεγαιχηεξεο (έσο 30%) ή κηθξφηεξεο
πνζφηεηεο (έσο 50%) απφ ηηο αλαγξαθφκελεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην αξ.104 ηνπ Λ.4412/16.
β) Ρε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
γ) Ρε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ.
Άξζξν 17
Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο θαη ππνγξαθή ζύκβαζεο
1. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ν Γήκνο δελ ηελ
θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
2. Ν Γήκνο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζε δηάζηεκα
εκεξψλ πνπ ζα απνθαζίζεη ν Γήκνο θαη πάλησο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο, απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο.
3. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα
ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο
θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Άξζξν 18
Ξαξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
H δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη πιήξσο εθηειεζζείζα εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο παξαδψζεη ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ
αληηθεηκέλνπ, πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αλσηέξνπ νξηδφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
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πάξρεη ε δπλαηφηεηα παξάηαζεο εθφζνλ αηηεζεί ν αλάδνρνο θαη ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δχν κέξε
Ζ παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο ηνπ Γήκνπ .
Νη θπξψζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηπρφλ εθπξφζεζκε παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη απηέο πνπ νξίδνληαη ζην
άξζξν 207 ηνπ Λ.4412/2016.
Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζε ρψξν πνπ ζα νξηζηεί απφ ην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ
Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηνλ
αλάδνρν (εληνιή παξαγγειίαο).
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη θάζε ηεκάρην πνπ απνδεηρζεί ειαηησκαηηθφ. Πε πεξίπησζε
δπζηξνπίαο ηνπ πξνκεζεπηή ζε ζπκκφξθσζε θα αληηθαηάζηαζε απηψλ, ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα πξνβεί απφ
κφλνο ηνπ ζηηο αληηθαηαζηάζεηο κε δαπάλε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ πξνκεζεπηή.
Ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ πξνβεί ζηελ παξαγγειία θαη παξαιαβή νιφθιεξσλ ησλ πνζνηήησλ
φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηε κειέηε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ρσξίο θακία εηδνπνίεζε θαη ρσξίο ηελ ππνρξέσζε
αληηθαηάζηαζή ηνπο, εθφζνλ νη αλάγθεο ηνπ πεξεζηψλ κεηαβιεζνχλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν, αθαηξψληαο
ην αλαινγνχλ πνζφ απφ ηελ πξνζθνξά θαη θαηαθπξψλνληαο ην ππφινηπν, ρσξίο θακία αχμεζε ηεο
πξνζθεξφκελεο ηηκήο πξντφλησλ.
Δπηπιένλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ κε δηαθνξεηηθά είδε πνπ ζα ηνπ
ππνδεηρζνχλ απφ ηελ πεξεζία, αληίζηνηρεο αμίαο, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Πε θακία πεξίπησζε δελ ζα γίλεη ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο.
Ρέινο, ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο κηθξφηεξσλ πνζνηήησλ απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε θαη γηα
φια ηα είδε, ν πξνκεζεπηήο δελ ζα έρεη θακία αμίσζε θαηά ηνπ Γήκνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
Αθφκα ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα, ιφγσ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ εηδψλ, λα απμνκεηψζεη ηηο πνζφηεηεο, ρσξίο
λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 19
Ρξόπνο Ξιεξσκήο
1. Ζ εμφθιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κεηά ηελ παξαιαβή θαη ηνπνζέηεζε ηεο θεξθίδαο θαη ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή παξαιαβήο κε ρξεκαηηθφ έληαικα
πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. Νη ηηκέο κνλάδαο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ
είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη γηα θαλέλα ιφγν θαη ζε θακία
αλαζεψξεζε δελ ππφθεηληαη.
2. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα δεκνηηθή ππεξεζία.
Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Λ.4270/2014 «Αξρέο
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη
άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Άξζξν 20
Θαλόλεο Γεκνζηόηεηαο ηεο Γηαθήξπμεο - Θξαηήζεηο
Ζ παξνχζα δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ζην ΘΖΚΓΖΠ ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Λ.4412/2016. Ξεξίιεςε
ηεο παξνχζαο ζα δεκνζηεπηεί ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ ζχκθσλα κε ην Λ.3861/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα δεκνζηεπηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 παξάγξαθνο 5 ηνπ
Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α θαη ηνπ Λ. 3548/2007. Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 46 ηνπ Λ.3801/09.
Ρνλ αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (ππέξ Γεκνζίνπ, Δ.Α.Α.ΓΖ.Π.) γηα ηνπο Ν.Ρ.Α. α΄
βαζκνχ, εηζθνξέο θιπ.
Πε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ ηνπ.
Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηνπ Λ. 3463/2006.

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΣΟΖΠΡΝΠ ΒΟΔΡΡΑΘΝΠ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄
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ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΩΠΖΠ (TEΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]

γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Κέξνο Η: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα 1 θαη ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο
Ξαξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε
ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:

Α: Νλνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα
(αθ)
- Νλνκαζία: ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΩΛΑΠ
- Θσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΘΖΚΓΖΠ : 6641
- Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε/Ξφιε/Ραρ. Θσδηθφο: ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ 200/ΘΔΟΑΡΠΗΛΗ/18756
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΑΗΚΗΙΗΑΛΖ ΘΑΙΖ
- Ρειέθσλν: 213-2074705, 213-2074699
- Ζι. ηαρπδξνκείν: akali@keratsini.gr
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) : www.keratsini-drapetsona.gr
Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Ρίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):
ΓΟΑΦΗΘΖ ΙΖ CPVS : 30192700-8
- Θσδηθφο ζην ΘΖΚΓΖΠ: [
]
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : Ξξνκήζεηεο
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ: - Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη):
Αξηζκφο δηαθήξπμεο: ………./2018

ΝΙΔΠ ΝΗ ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΔ ΘΑΘΔ ΔΛΝΡΖΡΑ ΡΝ ΡΔΓ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΠΚΞΙΖΟΥΘΝΛ ΑΞΝ
ΡΝΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ
Κέξνο II: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα

Πηνηρεία αλαγλώξηζεο:

Απάληεζε:

Ξιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΚ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΚ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη
Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Αξκφδηνο ή αξκφδηνη2 :
Ρειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ
ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):

[ ]
[ ]

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:

Απάληεζε:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή
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κεζαία επηρείξεζε3;

Ρξόπνο ζπκκεηνρήο:

Απάληεζε:

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε
άιινπο4;

[] Λαη [] Όρη

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΡΔΓ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ
έλσζε ή θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β) Ξξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) Θαηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα

Θαηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη
αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:

Απάληεζε:

Νλνκαηεπψλπκν
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν
γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Ρειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά
κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ
έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο
(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο
από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)

πεξγνιαβηθή αλάζεζε :

Απάληεζε:

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ
κνξθή ππεξγνιαβίαο;

[]Λαη []Όρη
Δάλ
λαη
παξαζέζηε
θαηάινγν
ησλ
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ
ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:
[…]

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη'
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ
ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131
παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε
λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο
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κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).

Κέξνο III: Ιόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Ιόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 5
Πην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε6·
- δσξνδνθία7,8·
- απάηε9·
- ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 10·
- λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο11·
- παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ12.

Ιόγνη
πνπ
θαηαδίθεο:

ζρεηίδνληαη

κε

πνηληθέο

Απάληεζε:

πάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο
βάξνο
ηνπ
νηθνλνκηθνύ
θνξέα
ή
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ13 ην νπνίν είλαη κέινο
ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ
νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο
ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ
απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη
νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;

[] Λαη [] Όρη

Δάλ
ε
ζρεηηθή
ηεθκεξίσζε
δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή
δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]14
Δάλ λαη, αλαθέξεηε15:
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6
αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) Ξξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]·
γ)
Δάλ
νξίδεηαη
απεπζείαο
ζηελ
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε:

α) Ζκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη
ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]

Δάλ
ε
ζρεηηθή
ηεθκεξίσζε
δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή
δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]16
Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε
ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)17;
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ18:

[] Λαη [] Όρη

[……]

Β: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
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Ξιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο Απάληεζε:
αζθάιηζεο:
1) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ
πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο19, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ
νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;

Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Σψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη:
β) Ξνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Ξσο
δηαπηζηψζεθε
ε
αζέηεζε
ησλ
ππνρξεψζεσλ;
1) Κέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο;
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή
έθδνζεο απφθαζεο
- Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο,
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Κε άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
δ) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ
θαηά
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;20

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[] Λαη [] Όρη

ΦΝΟΝΗ

ΔΗΠΦΝΟΔΠ
ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ
ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Λαη [] Όρη
-[] Λαη [] Όρη

γ.1) [] Λαη [] Όρη
-[] Λαη [] Όρη

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Λαη [] Όρη
Δάλ
λαη,
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Λαη [] Όρη
λα Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
[……]

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): 21
[……][……][……]
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Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα

Ξιεξνθνξίεο
ζρεηηθά
αθεξεγγπόηεηα,
ζπκθεξόλησλ
ή
παξάπησκα

κε
πηζαλή
ζύγθξνπζε
επαγγεικαηηθό

Απάληεζε:

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ,
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο
ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη
εξγαηηθνύ δηθαίνπ 22;

[] Λαη [] Όρη

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα
πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά
ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»);
[] Λαη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ: […….............]

Κέξνο IV: Θξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα α ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο δειψλεη φηη:
Α: Θαηαιιειόηεηα

Ν νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Θαηαιιειόηεηα

Απάληεζε

1)
Ν
νηθνλνκηθόο
θνξέαο
είλαη
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά
ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ
Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο22; ηνπ:

[…]

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]

Κέξνο VI: Ρειηθέο δειώζεηο

Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – IV
αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ.
Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαηζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε,
λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη23, εθηφο
εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ 24.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
17
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Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Η, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε
ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν
κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήιψζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η...
[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ
εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
1
Πε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο
(ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ
2 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
3 Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Καΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ
θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Νη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.
Ξνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο
νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2
εθαηνκκύξηα επξώ.
Κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν
εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα
επξώ.
Κεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο
απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ
ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη
ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ.
4 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.
5 Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη
δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
6 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 24εο Νθησβξίνπ
2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
7 Πχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Πηνλ Θαλνληζκφ ΔΔΔΠ (Θαλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο
“δηαθζνξά”.
8 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Πχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη
ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ
Ππκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192
ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Ξεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΘ 103/Α),

«Θχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Ξξφζζεηνπ ζ΄ απηήλ
Ξξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία).
9 Θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ
ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΘ
48/Α) "Θχξσζε ηεο Πχµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ

Θνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηήλ Ξξσηνθφιισλ.

10 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη
επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ
απφθαζεο-πιαίζην.
11 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ,
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ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΘ 166/Α)

“Ξξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο ”.

12 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ,
ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ
Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.
4198/2013 (ΦΔΘ 215/Α)"Ξξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ
απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
13 Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ) θαη
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 73 )
14 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
15 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
16 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
17 Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ
πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
18 Ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽
εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ
ιήθζεθαλ.
19 Πηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ
Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
20 Πεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ
θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο,
φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο
δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ
θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ
αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε
ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο
δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
21 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

22 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα
θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην
Ξαξάξηεκα απηό.
23 Ξξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014
24 πφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ( δηαδηθηπαθή

δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία
απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε.
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ – ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ
Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ
ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ 200, ΘΔΟΑΡΠΗΛΗ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ : Αηκηιηαλή Θαιή
ΡΖΙ. : 213-2074-705
e-mail : akali@keratsini.gr

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΦΗΘΖΠ ΙΖΠ ΘΑΗ
ΔΗΓΥΛ ΓΟΑΦΔΗΝ 2018
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ : 35.000,00 €
Θ.Α. : 10.6612.0005

ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο, κηθξναληηθεηκέλσλ γξαθείνπ, ινηπψλ
εηδψλ γξαθείνπ γηα ηηο αλάγθεο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2018 θαη ζπγθεθξηκέλα:

Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 35.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Ξ.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ Θ.Α. 10.6612.0005 θαη ηίηιν εμφδνπ «Ξξνκήζεηα Γξαθηθήο Ύιεο θαη ινηπά
πιηθά γξαθείσλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018.

Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο αθνινπζνχλ ηηο δηαηάμεηο:










Ρνπ Λ. 3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ».
Ρνπ Λ. 3852/2010 «Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο
δηνίθεζεο –
Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»
Ρνπ Λ. 2690/1999 «Θχξσζε Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
Ρνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη
άιιεο δηαηάμεηο»
Ρν άξζξν 4 ηεο ΘΑ Ξ1/2380/2012( ΦΔΘ 3400 Β’/20-12-2012) «Οχζκηζε ησλ εηδη-θφηεξσλ ζεκάησλ
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ
πνπξγείνπ Αλάπηπμεο , Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ»
Ρνπ Λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
Ρνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
Ρνλ Λ. 4555/2018

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο.
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Ζ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή αλά είδνο εθφζνλ πιεξνί ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.

Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ

Ζ ΓΗΔΘΛΡΟΗΑ

ΑΗΚΗΙΗΑΛΖ ΘΑΙΖ

ΑΛΛΑ ΡΠΗΚΝΞΝΙΝ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ – ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ
Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ
ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ 200, ΘΔΟΑΡΠΗΛΗ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ : Αηκηιηαλή Θαιή
ΡΖΙ. : 213-2074-705
e-mail : akali@keratsini.gr

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΦΗΘΖΠ ΙΖΠ ΘΑΗ
ΔΗΓΥΛ ΓΟΑΦΔΗΝ 2018
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ : 35.000,00 €
Θ.Α. : 10.6612.0005

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Θιαζέξ πιαζηηθά ηχπνπ SKAG ή Typotrust ή LEITZ κεγέζνπο Α4, κε κεραληζκφ θαη δχν θξίθνπο ζε
δηάθνξα ρξψκαηα. Ύςνο 32 cm θαη ξάρε 8cm. (8/32).
Φάθεια κε ιάζηηρν, κε απηηά γηα αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ, απφ πιαζηηθνπνηεκέλν αλζεθηηθφ
ραξηφλη πξεζπάλ, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 36 Σ 25 εθαηνζηά, ηχπνπ SKAG ή LEITZ
Απνζπξαπηηθή κεηαιιηθή ηαλάιηα «θαβνπξάθη», ηχπνπ BLACK-RED
Απνζπξαπηηθή κεηαιιηθή ηαλάιηα
Αξηζκνκεραλέο ρεηξφο επηηξαπέδηεο γξαθείνπ, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ (11εθ Σ 20 εθ.), κε κεγάια
πιήθηξα, κεγάιε νζφλε 12 ςεθίσλ. Ζ γσλία θιήζεο ηεο νζφλεο λα ξπζκίδεηαη γηα ηελ
εμνπδεηέξσζε ησλ αληαλαθιάζεσλ. Ιεηηνπξγία κε κπαηαξία θαη ειηαθή ελέξγεηα, ηχπνπ CASIO GX120B.
Απηνθφιιεηεο εηηθέηεο γηα πιάηε θιαζέξ ηχπνπ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ (192 Σ 61 mm). Ππζθεπαζία
παθέην 10 θχιισλ.
Απηνθφιιεηεο εηηθέηεο δηαζηάζεσλ 104Σ146 εθ. πεξίπνπ. Ππζθεπαζία παθέην 40 θχιισλ.
Βάζεηο ζηπιφ γηα γθηζέ κε αιπζίδα κεηαιιηθή (φρη πιαζηηθφ ζπηξάι) πεξίπνπ 50 εθ.
Βηβιία πξσηνθφιινπ Α4 (30cm x 25cm) δηαθνζίσλ θχιισλ κε αλζεθηηθφ εμψθπιιν.
Γφκεο άζπξεο ηχπνπ PELICAN AL 20 ή STAEDTLER. Ππζθεπαζία θνπηί 20 ηεκαρίσλ.
Γηαθνξεπηήο – Ξεξθνξαηέξ γίγαο επηηξαπέδηνο γηα 2 ηξχπεο πνπ λα επηδέρεηαη ηνπιάρηζηνλ 40
ζειίδεο. Ρχπνπ LEITZ.
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12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Γηαθνξεπηήο – Ξεξθνξαηέξ κεζαίνο ρεηξφο γηα 2 ηξχπεο πνπ λα επηδέρεηαη έσο 20 ζειίδεο. Ρχπνπ
LEITZ.
Γηαθάλεηεο εγγξάθσλ - δειαηίλεο-, δηαθαλείο κεγέζνπο Α4 ρσξίο ηξχπεο, ζε ζρήκα “L” ή Γ, αλνηρηέο
ζην πιάη γηα εχθνιε αθαίξεζε θαη πξφζζεζε ραξηηψλ. Ππζθεπαζία (παθέην 100 ηεκαρίσλ), ηχπνπ
DURABLE ή SKAG ή Typotrust ή LEITZ
Γηαθάλεηεο εγγξάθσλ - δειαηίλεο- κεγέζνπο Α4 κε ηξχπεο, ηχπνπ Ξ, αλνηρηέο ζηελ επάλσ πιεπξά,
ηχπνπ DURABLE ή SKAG ή Typotrust ή LEITZ ή NOKI. Ππζθεπαζία (παθέην 100 ηεκαρίσλ).
Γηαθάλεηεο εγγξάθσλ - δειαηίλεο- επεθηάζηκεο, ρνληξέο κεγέζνπο Α4 κε ηξχπεο, ηχπνπ Ξ, λα
απνζεθεχνπλ κεγάιν φγθν εγγξάθσλ, κέρξη 200 θχιια Α4, κε άλνηγκα ζηηο γσλίεο γηα λα
απνκαθξχλεηαη ν αέξαο, απφ ηζρπξφ PVC, ηχπνπ ESSELTE-LEITZ 4756. Ππζθεπαζία (παθέην 10
ηεκαρίσλ).
Γηαρσξηζηηθέο θαξηέιεο Α5 γηα θιαζέξ, κε ηξχπεο, ράξηηλεο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ (11 Σ 23 cm).
Ππζθεπαζία παθέην 100 ηεκαρίσλ, ηχπνπ TYPOTRUST.
Γηαρσξηζηηθέο θαξηέιεο Α4, ΑΙΦΑΒΖΡΗΘΝ ΔΟΔΡΖΟΗΝ γηα θιαζέξ, κε ηξχπεο, ράξηηλεο. Ππζθεπαζία
ζεη 24 ηεκαρίσλ, ηχπνπ SKAG.
Γηαρσξηζηηθέο θαξηέιεο Α4, γηα θιαζέξ, κε ηξχπεο, ράξηηλεο. Ππζθεπαζία παθέην 10 ζεκάησλ
δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο.
Γίθπιια πιαζηηθνπνίεζεο θαξηψλ 6,5 Σ 9,5 mm. Ππζθεπαζία θνπηί 100 ηεκαρίσλ.
Γηνξζσηηθφ ξνιφ ηαηλία ξνιφ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 4,2 mm πιάηνο θαη κήθνο 8,5 m (κέηξα), ηχπνπ
Blanco, Pelikan, Refil. Ππζθεπαζία θνπηί ησλ 10 ηεκαρίσλ (ξνιψλ).
Γηνξζσηηθφ πγξφ κνλφ θιαζηθφ κε πηλειάθη, ηχπνπ
Blanco, Pelikan, Refil. Φηαιίδην 20ml πεξίπνπ.
Ππζθεπαζία θνπηί ησλ 10 ηεκαρίσλ
Γηνξζσηηθφ πγξφ ζεη θιαζηθφ κε πηλειάθη θαη δηαιπηηθφ πγξφ, ηχπνπ Blanco, Pelikan, Refil.
Ππζθεπαζία ζεη 2 θηαιηδίσλ 20ml πεξίπνπ έθαζην. Ππζθεπαζία θνπηί ησλ 10 ηεκαρίσλ
Διάζκαηα πιαζηηθά γηα αξρεηνζέηεζε, κε πιαζηηθή βάζε κε ηξχπεο γηα λα κπαίλεη ζε θιαζέξ.
Ξαθέην 25 ηεκαρίσλ.
Δμψθπιια-νπηζζφθπιια βηβιηνδεζίαο πιαζηηθά Α4, δηάθνξα ρξψκαηα. Ππζθεπαζία θνπηί 100
ηεκαρίσλ.
Δηηθέηεο απηνθφιιεηεο αιιεινγξαθίαο γηα εθηππσηή, 14 εηηθέηεο αλά θχιιν Α4. Ππζθεπαζία θνπηί
100 θχιισλ.
Δηηθέηεο απηνθφιιεηεο αιιεινγξαθίαο γηα εθηππσηή, 21 εηηθέηεο αλά θχιιν Α4. Ππζθεπαζία θνπηί
100 θχιισλ.
Δπξεηήξηα ηειεθψλνπ δηαζηάζεσλ (16cm x 21cm) κε εληαία επέλδπζε (φρη ζπηξάι).
Θήθε κεηαιιηθή (ζπξκάηηλε -πιέγκα) γηα ραξηάθηα ζεκεηψζεσλ (θχβνο ζεκεηψζεσλ).
Θήθε-Βάζε γηα θνιιεηηθή ηαηλία (ζεινηέηπ) επηηξαπέδηα βαξηά γηα ηαηλίεο MAGIC 12X 33 3M.
Θήθε (βάζε, δίζθνο) επηηξαπέδηα γξαθείνπ πιαζηηθή, δηάθνξα ρξψκαηα, αλζεθηηθή θαηάιιειε γηα
ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε εγγξάθσλ Α4.
Θήθε επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ 120 ζέζεσλ ηχπνπ TYPOTRUST.
Θαξκπφλ Α4, κπιε, ηχπνπ PELIKAN 205. Ππζθεπαζία θνπηί 100 θχιισλ.
Θαξθίηζεο εγγξάθσλ Α΄ πνηφηεηα. Ππζθεπαζία θνπηί.
Θιαζεξάθηα (Ληνζηέ) αξρεηνζέηεζεο Α4 κε έιαζκα, καιαθφ δηαθαλέο εμψθπιιν θαη πιάηε ζε
δηάθνξα ρξψκαηα, γηα παξνπζίαζε εξγαζηψλ. Ρχπνπ LEITZ .
Θιαζέξ πιαζηηθά ηχπνπ SΘAG ή Typotrust, κεγέζνπο Α4, κε κεραληζκφ θαη δχν θξίθνπο ζε δηάθνξα
ρξψκαηα. Ύςνο 32 cm ή 34 cm , ξάρε 4cm.
Θιαζέξ πιαζηηθά κεραλνγξαθηθψλ εληχπσλ 8 Σ 32 Σ 45 cm, ηχπνπ FIBER SKAG
Θιηκαθφκεηξα κε θιίκαθεο έλα πξνο 20-25-50-75-100-125.
Θιηπο (πηάζηξεο) ζηδεξέληα 19 mm ηχπνπ LION. Ππζθεπαζία θνπηί 10 ηεκαρίσλ.
Θιηπο (πηάζηξεο) ζηδεξέληα 32 mm ηχπνπ LION. Ππζθεπαζία θνπηί 10 ηεκαρίσλ.
Θιηπο (πηάζηξεο) κεηαιιηθά 22 mm ηχπνπ DINGLI. Ππζθεπαζία θνπηί 12 ηεκαρίσλ.
Θιηπο (πηάζηξεο) κεηαιιηθά 75 mm ηχπνπ DINGLI. Ππζθεπαζία θνπηί 12 ηεκαρίσλ.
Θφιια ξεπζηή. Ππζθεπαζία ζσιελάξην πεξίπνπ 35 ml.
Θφιια ζηηθ. Ππζθεπαζία ζσιελάξην πεξίπνπ 20 ml.
Θφιια πιαζηειίλε, επαλαρξεζηκνπνηνχκελε απηνθφιιεηε, ηχπνπ TESA TACK, BLUE TACK.
Ππζθεπαζία παθέην 64 θνκκαηηψλ.
Θνιιεηηθή ηαηλία (ζεινηέηπ) ηχπνπ Scotch Magic, δηαζηάζεσλ 12 mm Σ 33 mm, δπλαηφηεηα γξαθήο
επάλσ.
Θνιιεηηθή ηαηλία δηπιήο φςεσο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ (38 mm Σ 5 m).
Θνιιεηηθή ηαηλία ζπζθεπαζίαο δηαθαλήο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ (50 Σ 66 mm).
Θνιιεηηθή ηαηλία ζπζθεπαζίαο, θαθέ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ (50 Σ 66 mm).
Θνιιεηηθή ηαηλία ζπζθεπαζίαο, ράξηηλε (ραξηνηαηλία) δηαζηάζεσλ πεξίπνπ (50 Σ 66 mm).
Θνπίδηα κηθξά 9 mm, πιαζηηθά, κε θνπκπί αζθαιείαο (κεραληζκφο stop) γηα ζηαζεξνπνίεζε ηεο
ιάκαο.
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Θνπίδηα κεγάια 18 mm, πιαζηηθά, κε θνπκπί αζθαιείαο (κεραληζκφο stop) γηα ζηαζεξνπνίεζε ηεο
ιάκαο.
Θνπηί αξρείνπ Α4 κε ιάζηηρν πιαζηηθφ (φρη ράξηηλν) δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 25 Σ 35 cm κε ξάρε 12
cm, ζε δηάθνξα ρξψκαηα.
Θνπηί αξρείνπ Α4, θνθηφ, magazine box (αξρεηνζήθε θνθηή ράξηηλε), απφ ζθιεξφ αλζεθηηθφ
ραξηφλη, δηαζηάζεσλ 32 Σ 27 εθαηνζηά, ξάρε 9 εθαηνζηά (ηχπνπ SKAG ή ΗΥΛΗΑ) δηάθνξα ρξψκαηα.
Θξεκαζηνί θάθεινη αξρεηνζέηεζεο Α4 απφ ραξηφλη, κε θαβαιάξε, κε εηηθέηα, δηάθνξα ρξψκαηα,
ηχπνπ UNIPAP, ζπζθεπαζία 25 ηεκαρίσλ.
Θξεκαζηψλ θαθέισλ ζήθε κεηαιιηθή, ρσξεηηθφηεηαο 30 θαθέισλ.
Ιαζηηράθηα κεγάια θαξδηά ηχπνπ θαιηζνδέηα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 10 εθ. δηάκεηξνο θαη 5 εθ.
πιάηνο. Ππζθεπαζία θηινχ.
Καξθαδφξνη ππνγξάκκηζεο θσζθνξηδέ 3mm-5mm ηχπνπ Stabilo ή STAEDTLES ή PELICAN, θίηξηλνπ
ρξψκαηνο. Ππζθεπαζία θνπηί 12 ηεκαρίσλ.
Καξθαδφξνη ππνγξάκκηζεο θσζθνξηδέ 3mm-5mm ηχπνπ Stabilo ή STAEDTLES ή PELICAN, κπιε
ρξψκαηνο. Ππζθεπαζία θνπηί 12 ηεκαρίσλ.
Καξθαδφξνη ππνγξάκκηζεο θσζθνξηδέ 3mm-5mm ηχπνπ Stabilo ή STAEDTLES ή PELICAN, θνχμηα
ρξψκαηνο. Ππζθεπαζία θνπηί 12 ηεκαρίσλ.
Καξθαδφξνη ππνγξάκκηζεο θσζθνξηδέ 3mm-5mm ηχπνπ Stabilo ή STAEDTLES ή PELICAN,
πνξηνθαιί ρξψκαηνο. Ππζθεπαζία θνπηί 12 ηεκαρίσλ.
Καξθαδφξνη ππνγξάκκηζεο θσζθνξηδέ 3mm-5mm ηχπνπ Stabilo ή STAEDTLES ή PELICAN,
πξάζηλνπ ρξψκαηνο. Ππζθεπαζία θνπηί 12 ηεκαρίσλ.
Καξθαδφξνη αλεμίηεινη κε ζηξνγγπιή κχηε, ρξψκαηνο καχξν, ηχπνπ PILOT ή EDDING ή
STAEDTLES. Ππζθεπαζία θνπηί 12 ηεκαρίσλ.
Καξθαδφξνη αλεμίηεινη κε ζηξνγγπιή κχηε, ρξψκαηνο κπιε ηχπνπ PILOT ή EDDING ή STAEDTLES.
Ππζθεπαζία θνπηί 12 ηεκαρίσλ.
Καξθαδφξνη αλεμίηεινη κε ζηξνγγπιή κχηε, ρξψκαηνο θφθθηλν ηχπνπ PILOT ή EDDING ή
STAEDTLES. Ππζθεπαζία θνπηί 12 ηεκαρίσλ.
Καξθαδφξνη αλεμίηεινη κε ζηξνγγπιή κχηε, ρξψκαηνο πξάζηλν ηχπνπ PILOT ή EDDING ή
STAEDTLES. Ππζθεπαζία θνπηί 12 ηεκαρίσλ.
Κειάλη κπιε γηα ηακπφλ κε πηλειάθη. Ππζθεπαζία θηαιίδην 20 ml πεξίπνπ.
Κειάληα αληαιιαθηηθά γηα αξηζκνκεραλέο OLIVETTI καχξν-θφθθηλν.
Κεγεζπληηθφο θαθφο δηακέηξνπ Φ75mm, κε κεηαιιηθφ ζηεθάλη θαη πιαζηηθή ιαβή.
Κνιύβηα καχξα ηχπνπ Fabber Castell 2HB ή Staedtler Noris ξηγέ Λν 2 -HB. Ππζθεπαζία θνπηί 12
ηεκαρίσλ.
Κνιπβνζήθεο κεηαιιηθέο (ζπξκάηηλεο) ζηξνγγπιέο καχξεο.
Κπινθ Α4 ιεπθφ 50 θχιισλ ην θαζέλα.
Κπινθ Α4 κε γξακκέο (ξηγέ) 50 θχιισλ ην θαζέλα.
Κπινθ Α5 κε γξακκέο (ξηγέ), δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 148 Σ 210 mm, θνιιεηφ ή ζπηξάι, 40 θχιισλ ην
θαζέλα.
Μχζηξεο ζηδεξέληεο θιαζζηθέο.
Ξηλέδεο δηάθνξα ρξψκαηα. Ππζθεπαζία θνπηί 100 ηεκαρίσλ.
Οάρε βηβιηνδεζίαο Α4 πιαζηηθή, 3-4 mm έσο 30 ζειίδεο. Ππζθεπαζία παθέην 100 ηεκαρίσλ.
Οάρε βηβιηνδεζίαο Α4 πιαζηηθή, 5-6 mm . Ππζθεπαζία παθέην 100 ηεκαρίσλ.
Ονιιά ζεξκηθά δηαζηάζεσλ 54 Σ 125 Σ 25 γηα κεραλή αξίζκεζεο πξνηεξαηφηεηαο.
Ονιιά ζεξκηθά δηαζηάζεσλ 80 Σ 220 Φ40 γηα κεραλή αξίζκεζεο πξνηεξαηφηεηαο.
Πειηδνδείθηεο απηνθφιιεηνη δηάθνξα ρξψκαηα, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ (20 ρ 50 mm). Ππζθεπαζία 4
ρξσκάησλ x 40 ηεκάρηα ην θάζε ρξψκα.
Πειηδνδείθηεο απηνθφιιεηνη (θαβαιάξεδεο), δηάθνξα ρξψκαηα, πιαζηηθνί, ηχπνπ 3L MULTI TABS,
δηαζηάζεσλ 12mm X 25mm
Ππηξάι βηβιηνδεζίαο Α4, 16 mm, καχξνπ ρξψκαηνο. Ππζθεπαζία θνπηί 100 ηεκαρίσλ.
Πηπιφ δηαξθείαο ηχπνπ FABER CASTEL GOLDFABER 030 (ξηγέ) ζε κπιε ρξψκα. Ππζθεπαζία θνπηί
20 ηεκαρίσλ.
Πηπιφ δηαξθείαο ηχπνπ FABER CASTEL GOLDFABER 030 (ξηγέ) ζε θόθθηλν ρξψκα. Ππζθεπαζία
θνπηί 20 ηεκαρίσλ.
Πηπιφ δηαξθείαο ηχπνπ FABER CASTEL GOLDFABER 030 (ξηγέ) ζε πξάζηλν ρξψκα. Ππζθεπαζία
θνπηί 20 ηεκαρίσλ.
Πηπιφ δηαξθείαο γηα γξάςηκν θιαζηθφ, ηχπνπ BIC, κε κχηε πάρνπο 1,00 mm ζε κπιε ρξψκα.
Ππζθεπαζία θνπηί 50 ηεκαρίσλ.
Πηπιφ δηαξθείαο γηα γξάςηκν θιαζηθφ, ηχπνπ BIC, κε κχηε πάρνπο 1,00 mm ζε καύξν ρξψκα.
Ππζθεπαζία θνπηί 50 ηεκαρίσλ.
Πηπιφ δηαξθείαο γηα γξάςηκν θιαζηθφ, ηχπνπ BIC, κε κχηε πάρνπο 1,00 mm ζε θόθθηλν ρξψκα.
Ππζθεπαζία θνπηί 50 ηεκαρίσλ.
23

ΑΔΑ: 6Ψ8ΞΩΕΣ-5Γ4
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

Πηπιφ κπιε ρξψκαηνο ηχπνπ PILOT G-2, 0,5 mm. Ππζθεπαζία θνπηί 12 ηεκαρίσλ.
Πηπιφ κπιε ρξψκαηνο ηχπνπ PILOT G-2, 0,7 mm. Ππζθεπαζία θνπηί 12 ηεκαρίσλ.
Πηπιφ κπιε ρξψκαηνο ηχπνπ PILOT G-2, 1,00 mm. Ππζθεπαζία θνπηί 12 ηεκαρίσλ.
Πηπιφ – καξθαδνξάθη ηχπνπ Pilot V-BALLS 0,5 (ρξψκα καύξν) (ζπζθεπαζία θνπηί 12 ηεκαρίσλ).
Πηπιφ – καξθαδνξάθη ηχπνπ Pilot V-BALLS 0,5 (ρξψκα θόθθηλν) (ζπζθεπαζία θνπηί 12 ηεκαρίσλ).
Ππλδεηήξεο ζηδεξέληνη 78mm, ηχπνπ PAVINDA. Ππζθεπαζία θνπηί 100 ηεκαρίσλ.
Ππλδεηήξεο ζηδεξέληνη Λν 3 ηχπνπ VETO. Ππζθεπαζία θνπηί 100 ηεκαρίσλ.
Ππλδεηήξεο ζηδεξέληνη Λν 5 ηχπνπ VETO. Ππζθεπαζία θνπηί 100 ηεκαρίσλ.
Πχξκαηα ζπξξαπηηθνχ (κηθξά) ηχπνπ ROMA ή MAESTRI Λν 64.
Πχξκαηα ζπξξαπηηθνχ (κεζαία) ηχπνπ ROMA ή MAESTRI Λν 24/6.
Πχξκαηα ζπξξαπηηθνχ (γίγαο), ηχπνπ ROMA ή MAESTRI.
Ππξξαπηηθά κεζαία ηχπνπ ROMA ή MAESTRI κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο αλζεθηηθά γηα ζπλερή ρξήζε
θαη ζπξξαθή έσο 20 θχιια.
Ππξξαπηηθά κηθξά ηχπνπ ROMA ή MAESTRI PRIMULA 6 κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο αλζεθηηθά γηα
ζπλερή ρξήζε θαη ζπξξαθή έσο 12 θχιια.
Ραηλίεο αξηζκνκεραλήο απιέο 57mm.
Ρακπφλ κεγάια κπιε, δηαζηάζεσλ 9 Σ 16 εθ.
Ρεηξάδηα (θπιιάδεο) θνηζσκέλα κε ρνληξφ ζθιεξφ εμψθπιιν δηαζηάζεσλ 24cm Σ 34cm πεξίπνπ,
100 θχιισλ.
Ρεηξάδηα (θπιιάδεο), αιθαβεηηθά επξεηήξηα, θνηζσκέλα κε ρνληξφ ζθιεξφ εμψθπιιν δηαζηάζεσλ
24cm Σ 34cm πεξίπνπ, 100 θχιισλ.
Φάθεινο αιιεινγξαθίαο Α4 (35 Σ 25 cm), ηχπνπ ζαθνχια, ιεπθνχ ρξψκαηνο κε απηνθφιιεηε
ηαηλία, ρσξίο εθηχπσζε.
Φάθεινο αιιεινγξαθίαο (17 Σ 25 cm), ιεπθνχ ρξψκαηνο κε απηνθφιιεηε ηαηλία, ρσξίο εθηχπσζε.
Φάθειινο αξρείνπ απφ αλζεθηηθφ ζθιεξφ ραξηφλη, λα θιείλεη ζε ηξία ζεκεία κε θνξδφληα
(θαθαξφιεο) θαη απηηά, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 30 Σ 40 cm, ξάρε 8 cm.
Σαξαθάθηα απφ δηαθαλέο πιαζηηθφ, 30 cm.
Σαξηάθηα θχβνο. Ππζθεπαζία παθέην 500 ηεκαρίσλ.
Σαξηάθηα ζεκεηψζεσλ απηνθφιιεηα POST-IT δηαζηάζεσλ πεξίπνπ (75 Σ 75mm). Ππζθεπαζία
παθέην 100 ηεκαρίσλ.
Σαξηάθηα ζεκεηψζεσλ απηνθφιιεηα POST-IT ΕΗΘ-ΕΑΘ γηα κεράλεκα, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ (75 Σ
75mm). Ππζθεπαζία παθέην 100 ηεκαρίσλ
Σαξηάθηα ζεκεηψζεσλ απηνθφιιεηα POST-IT δηαζηάζεσλ πεξίπνπ (38 Σ 51mm). Ππζθεπαζία
παθέην 100 ηεκαρίσλ.
Ταιίδηα γξαθείνπ.
Σαξηί γηα κεράλεκα plotter
α) Αδηαθαλέο ξνιφ, 80 γξακκαξίσλ, δηαζηάζεσλ 0,610 Σ 45,7 m, Φ 50.
β) Αδηαθαλέο ξνιφ, 80 γξακκαξίσλ, δηαζηάζεσλ 0,914 Σ 45,7 m, Φ 50.
Βάζε εκεξνινγίνπ κεηαιιηθή πιέγκα καχξε πνπ επηδέρεηαη αληαιιαθηηθά εκεξήζηα εκεξνιφγηα.
Ζκεξνιφγηα επηηξαπέδηα αληαιιαθηηθά (γπξηζηά) ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε βάζε εκεξνινγίνπ,
έηνπο 2019.
Ζκεξνιφγηα εκεξήζηα ζπηξάι κεγάια, κεγέζνπο 17 Σ25 εθαηνζηά, έηνπο 2019.
Ζκεξνιφγηα εκεξήζηα ζπηξάι κεγέζνπο 12 Σ 17 εθαηνζηά, έηνπο 2019.
Ζκεξνιφγηα εκεξήζηα δεκέλα, ηχπνπ δεξκαηίλε, κεγέζνπο 17 Σ25 εθαηνζηά, έηνπο 2019.
Ζκεξνιφγηα επηηξαπέδηα κεληαίν – πιάλν γξαθείνπ, έηνπο 2019.

Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ

ΑΗΚΗΙΗΑΛΖ ΘΑΙΖ

Ζ ΓΗΔΘΛΡΟΗΑ

ΑΛΛΑ ΡΠΗΚΝΞΝΙΝ
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ – ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ
Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ
ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ 200, ΘΔΟΑΡΠΗΛΗ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ : Αηκηιηαλή Θαιή
ΡΖΙ. : 213-2074-705
e-mail : akali@keratsini.gr

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΦΗΘΖΠ ΙΖΠ ΘΑΗ
ΔΗΓΥΛ ΓΟΑΦΔΗΝ 2018
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ : 35.000,00 €
Θ.Α. : 10.6612.0005

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο, κηθξναληηθεηκέλσλ γξαθείνπ, ινηπψλ εηδψλ
γξαθείνπ γηα ηηο αλάγθεο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2018 θαη ζπγθεθξηκέλα:
Α/Α

ΔΗΓΝΠ

ΠΠΘΔΑΠΗΑ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ
ΡΗΚΖ

ΠΛΝΙΝ
ΡΗΚΖΠ

1

ΘΙΑΠΔΟ (8/32) (ΓΗΑΦΝΟΑ ΣΟΥΚΑΡΑ
(ηχπνπ SKAG, Typotrust, LEITZ)

ΡΔΚ.

1450 ΡΔΚ.

1,10 €

1.595,00 €

2

ΦΑΘΔΙΑ ΚΔ ΙΑΠΡΗΣΝ (ΓΗΑΦΝΟΑ
ΣΟΥΚΑΡΑ) (ηχπνπ SKAG, LEITZ)

ΡΔΚ.

6000 ΡΔΚ.

0,40 €

2.400,00 €

ΡΔΚ.

50 ΡΔΚ.

0,40 €

20,00 €

ΡΔΚ.

35 ΡΔΚ.

0,40 €

14,00 €

3
4

ΑΞΝΠΟΟΑΞΡΗΘΖ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ
ΡΑΛΑΙΗΑ ΘΑΒΝΟΑΘΗ ηχπνπ BLACKRED
ΑΞΝΠΟΟΑΞΡΗΘΖ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ
ΡΑΛΑΙΗΑ

5

ΑΟΗΘΚΝΚΖΣΑΛΔΠ ΣΔΗΟΝΠ ΓΟΑΦΔΗΝ

ΡΔΚ.

30 ΡΔΚ.

19,35 €

580,50 €

6

ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΔΠ ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΓΗΑ ΞΙΑΡΖ
ΘΙΑΠΠΔΟ (192 Σ 61 mm) ΞΑΘΔΡΝ 10
θχιισλ

ΞΑΘΔΡΑ

15 ΞΑΘΔΡΑ

2,50 €

37,50 €

7

ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΔΠ ΔΡΗΘΔΡΔΠ 104Σ146
(ΞΑΘΔΡΝ 40 θχιισλ)

ΞΑΘΔΡΑ

20 ΞΑΘΔΡΑ

1,30 €

26,00 €

8

ΒΑΠΔΗΠ ΠΡΙΝ ΓΗΑ ΓΘΗΠΔ ΚΔ ΑΙΠΗΓΑ

ΡΔΚ.

10 ΡΔΚ.

5,10 €

51,00 €

9

ΒΗΒΙΗΑ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ Α4 (30cm x
25cm) 200 ΦΙΙΥΛ

ΡΔΚ.

25 ΡΔΚ.

8,60 €

215,00 €

10

ΓΝΚΔΠ ΑΠΞΟΔΠ (ΡΞΝ PELICAN AL20
ή STAEDTLER)

15 ΘΝΡΗΑ

11,00 €

165,00 €

11

ΓΗΑΘΝΟΔΡΖΠ ΓΗΓΑΠ ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΝΠ
2 ΡΟΞΔΠ ΓΗΑ 40 ΠΔΙΗΓΔΠ (ΡΞΝ
LEITZ)

ΡΔΚ.

5 ΡΔΚ.

20,00 €

100,00 €

12

ΓΗΑΘΝΟΔΡΖΠ ΚΔΠΑΗΝΠ ΣΔΗΟΝΠ ΔΥΠ
20 ΠΔΙΗΓΔΠ (ΡΞΝ LEITZ)

ΡΔΚ.

60 ΡΔΚ.

8,10 €

486,00 €

13

ΓΗΑΦΑΛΔΗΔΠ Γ ΑΛΝΗΣΡΔΠ ΠΡΝ ΞΙΑΗ
(ΞΑΘΔΡΝ 100ΡΔΚ.) (ΡΞΝ DURABLE
ή SKAG ή Typotrust ή LEITZ)

ΞΑΘΔΡΑ

10 ΞΑΘΔΡΑ

5,80 €

58,00 €

ΘΝΡΗ 20
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

25
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14

ΓΗΑΦΑΛΔΗΔΠ A4 ΚΔ ΡΟΞΔΠ Ξ ΚΔ
ΑΛΝΗΓΚΑ ΔΞΑΛΩ (ΡΞΝ
DURABLE ή SKAG ή Typotrust ή
LEITZ ή NOKI ) (ΞΑΘΔΡΝ 100
ΡΔΚΑΣΗΩΛ)

ΞΑΘΔΡΑ

500 ΞΑΘΔΡΑ

4,00 €

2.000,00 €

15

ΓΗΑΦΑΛΔΗΔΠ ΣΝΛΡΟΔΠ ΓΗΑ
ΑΟΣΔΗΝΘΔΡΖΠΖ (ΡΞΝ ESSELTELEITZ 4756) (ΞΑΘΔΡΝ 10 ΡΔΚΑΣΗΥΛ)

ΞΑΘΔΡΑ

30 ΞΑΘΔΡΑ

13,00 €

390,00 €

16

ΓΗΑΣΥΟΗΠΡΗΘΔΠ ΘΑΟΡΔΙΔΠ ΘΙΑΠΔΟ Α5
(11x23 cm). (ΡΞΝ TYPOTRUST)
ΞΑΘΔΡΝ 100 ΡΔΚΑΣΗΥΛ

ΞΑΘΔΡΑ

30 ΞΑΘΔΡΑ

3,32 €

99,60 €

17

ΓΗΑΣΥΟΗΠΡΗΘΔΠ ΘΑΟΡΔΙΙΔΠ Α4
ΑΙΦΑΒΖΡΗΘΝ ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΓΗΑ
ΘΙΑΠΠΔΟ ΣΑΟΡΗΛΔΠ (ηχπνπ SKAG)

ΠΔΡ

50 ΠΔΡ

1,53 €

76,50 €

18

ΓΗΑΣΥΟΗΠΡΗΘΔΠ ΘΑΟΡΔΙΙΔΠ Α4 ΓΗΑ
ΘΙΑΠΠΔΟ ΣΑΟΡΗΛΔΠ (ΞΑΘΔΡΝ 10
ΘΔΚΑΡΥΛ)

ΠΔΡ

50 ΠΔΡ

0,70 €

35,00 €

19

ΓΗΦΙΙΑ ΞΙΑΠΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΟΡΥΛ
6,5 ΚΚ Σ 9,5 ΚΚ, ΘΝΡΗ 100
ΓΗΦΙΙΥΛ

ΘΝΡΗ 100
ΡΔΚ.

10 ΘΝΡΗΑ

1,60 €

16,00 €

20

ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΝ ΟΝΙΝ ΡΞΝ BLANCO
PELIKAN REFIL (4,2mm Σ 8,5m)

ΘΝΡΗ 10
ΡΔΚΑΣΊΥΛ

10 ΘΝΡΗΑ

14,00 €

140,00 €

21

ΓΗΝΟΘΩΡΗΘΝ ΓΟΝ ΡΞΝ
BLANCO, PELIKAN, REFIL

ΘΝΡΗ 10
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

50 ΘΝΡΗΑ

10,00 €

500,00 €

22

ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΝ ΓΟΝ ΠΔΡ BLANCO,
PELIKAN,REFIL

ΘΝΡΗ 10 ΠΔΡ

50 ΘΝΡΗΑ

14,00 €

700,00 €

23

ΔΙΑΠΚΑΡΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΓΗΑ
ΑΟΣΔΗΝΘΔΡΖΠΖ (ΞΑΘΔΡΝ 25 ΡΔΚ.)

ΞΑΘΔΡΑ

2 ΞΑΘΔΡΑ

1,10 €

2,20 €

24

ΔΜΥΦΙΙΑ ΝΞΗΠΘΝΦΙΙΑ
ΒΗΒΙΗΝΓΔΠΗΑΠ Α4 ΞΙΑΠΡΗΘΑ (ΘΝΡΗ
100 ΡΔΚ.)

ΘΝΡΗ 100
ΡΔΚ.

2 ΘΝΡΗΑ

9,00 €

18,00 €

25

ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΔΠ
(ΑΙΙΖΙΝΓΟΑΦΗΑΠ) 14
ΔΡΗΘΔΡΔΠ/ΦΙΙΝ (100 ΦΙΙΑ ΑΛΑ
ΘΝΡΗ)

ΘΝΡΗΑ

15 ΘΝΡΗΑ

7,00 €

105,00 €

26

ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΔΠ
(ΑΙΙΖΙΝΓΟΑΦΗΑΠ) 21
ΔΡΗΘΔΡΔΠ/ΦΙΙΝ (100 ΦΙΙΑ ΑΛΑ
ΘΝΡΗ)

ΘΝΡΗΑ

5 ΘΝΡΗΑ

7,00 €

35,00 €

27

ΔΟΔΡΖΟΗΑ ΡΖΙΔΦΥΛΝ 16 x 21

ΡΔΚ.

10 ΡΔΚ.

4,00 €

40,00 €

28

ΘΖΘΖ ΓΗΑ ΣΑΟΡΑΘΗΑ ΠΖΚΔΗΥΠΔΥΛ
ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ (ΞΙΔΓΚΑ)

ΡΔΚ.

50 ΡΔΚ.

1,30 €

65,00 €

29

ΘΖΘΖ-ΒΑΠΖ ΠΔΙΝΡΔΗΞ ΒΑΟΗΑ
ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΑ

ΡΔΚ.

30 ΡΔΚ.

1,60 €

48,00 €

30

ΘΖΘΖ ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΑ ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΗΑ
ΔΓΓΟΑΦΑ Α4 (ΓΗΠΘΝΠ)

ΡΔΚ.

60 ΡΔΚ.

1,90 €

114,00 €
26
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31

ΘΖΘΖ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΥΛ ΘΑΟΡΥΛ
120 ΘΔΠΔΥΛ ΡΞΝ TYPOTRUST

32

ΘΑΟΚΞΝΛ Α4, ΠΠΘΔΑΠΗΑ 100η
(ΡΞΝ PELIKAN 205)

33

ΘΑΟΦΗΡΠΔΠ Α' ΞΝΗΝΡΖΡΑ

34

ΘΙΑΠΔΟΑΘΗΑ
ΡΞΝ
δηαθαλέο εμψθπιιν)

35

ΡΔΚ.

5 ΡΔΚ.

1,90 €

9,50 €

ΘΝΡΗ

2 ΘΝΡΗΑ

25,00 €

50,00 €

ΘΝΡΗΑ

15 ΘΝΡΗΑ

0,90 €

13,50 €

ΡΔΚ.

1400 ΡΔΚ.

0,30 €

420,00 €

ΘΙΑΠΔΟ ΞΙΑΠΡΗΘΑ (ΟΑΣΖ 4cm) (ηχπνπ
SKAG, Typotrust)

ΡΔΚ.

100 ΡΔΚ.

1,10 €

110,00 €

36

ΘΙΑΠΔΟ ΞΙΑΠΡΗΘΑ κεραλνγξαθηθψλ
εληχπσλ 8 Σ 32 Σ 45 cm, ηχπνπ
FIBER SKAG

ΡΔΚ.

50 ΡΔΚ.

1,60 €

80,00 €

37

ΘΙΗΚΑΘΝΚΔΡΟΑ

ΡΔΚ.

10 ΡΔΚ.

3,10 €

31,00 €

38

ΘΙΗΞΠ (ΞΗΑΠΡΟΔΠ) ΠΗΓΔΟΔΛΗΑ 19mm
(ΡΞΝ LION) (ΘΝΡΗ 10 ΡΔΚ)

ΘΝΡΗΑ

100 ΘΝΡΗΑ

1,70 €

170,00 €

39

ΘΙΗΞΠ (ΞΗΑΠΡΟΔΠ) ΠΗΓΔΟΔΛΗΑ 32mm
(ΡΞΝ LION) (ΘΝΡΗ 10 ΡΔΚ)

ΘΝΡΗΑ

100 ΘΝΡΗΑ

3,17 €

317,00 €

40

ΘΙΗΞΠ (ΞΗΑΠΡΟΔΠ) ΚΔΡΑΙΙΗΘΔΠ
22mm (ΡΞΝ DINGLI) 12 ΡΔΚΑΣΗΑ

ΘΝΡΗΑ

100 ΘΝΡΗΑ

0,80 €

80,00 €

41

ΘΙΗΞΠ (ΞΗΑΠΡΟΔΠ) ΚΔΡΑΙΙΗΘΔΠ
75mm (ΡΞΝ DINGLI) 12 ΡΔΚΑΣΗΑ

ΘΝΡΗΑ

50 ΘΝΡΗΑ

5,20 €

260,00 €

42

ΘΝΙΙΑ ΟΔΠΡΖ 35γξ.

ΡΔΚ.

50 ΡΔΚ.

0,80 €

40,00 €

43

ΘΝΙΙΑ ΠΡΗΘ 20γξ.

ΡΔΚ.

100 ΡΔΚ.

0,70 €

70,00 €

44

ΘΝΙΙΑ ΞΙΑΠΡΔΙΗΛΖ ΡΞΝ (blue
tack)

ΡΔΚ.

20 ΡΔΚ.

1,20 €

24,00 €

45

ΘΝΙΙΖΡΗΘΖ ΡΑΗΛΗΑ (Πεινηέτπ) ΡΞΝ
Skotch Magic

ΡΔΚ.

200 ΡΔΚ.

1,80 €

360,00 €

46

ΘΝΙΙΖΡΗΘΖ ΡΑΗΛΗΑ ΓΗΞΙΖΠ ΝΤΔΥΠ
38 mm Σ 5 m

ΡΔΚ.

15 ΡΔΚ.

0,80 €

12,00 €

47

ΘΝΙΙΖΡΗΘΖ ΡΑΗΛΗΑ ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ
ΓΗΑΦΑΛΖΠ (50mm Σ 66mm)

ΡΔΚ.

50 ΡΔΚ.

0,70 €

35,00 €

48

ΘΝΙΙΖΡΗΘΖ ΡΑΗΛΗΑ ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ
ΘΑΦΔ (50mm Σ 66mm)

ΡΔΚ.

30 ΡΔΚ.

0,75 €

22,50 €

49

ΘΝΙΙΖΡΗΘΖ ΡΑΗΛΗΑ ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ
ΣΑΟΡΗΛΖ (ΣΑΟΡΝΡΑΛΗΑ) (50mm Σ
66mm)

ΡΔΚ.

20 ΡΔΚ.

1,50 €

30,00 €

50

ΘΝΞΗΓΗΑ ΚΗΘΟΑ (9mm)

ΡΔΚ.

50 ΡΔΚ.

0,60 €

30,00 €

51

ΘΝΞΗΓΗΑ ΚΔΓΑΙΑ (18mm)

ΡΔΚ.

20 ΡΔΚ.

0,60 €

12,00 €

LEITZ

(Κε

27
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52

ΘΝΡΗ ΑΟΣΔΗΝ Α4 ΚΔ ΙΑΠΡΗΣΝ
ΞΙΑΠΡΗΘΝ (ΟΑΣΖ 12 cm)

ΡΔΚ.

1000 ΡΔΚ.

1,90 €

1.900,00 €

53

ΘΝΡΗ ΑΟΣΔΗΝ Α4 ΘΝΦΡΝ
(MAGAZINE BOX) (ηχπνπ SKAG ή
ΗΥΛΗΑ)

ΡΔΚ.

100 ΡΔΚ.

0,80 €

80,00 €

54

ΘΟΔΚΑΠΡΝΗ ΦΑΘΔΙΝΗ
ΑΟΣΔΗΝΘΔΡΖΠΖΠ Α4 (ΞΑΘΔΡΝ 25
ηεκαρίσλ)

ΞΑΘΔΡΑ

8 ΞΑΘΔΡΑ

13,63 €

109,04 €

55

ΘΟΔΚΑΠΡΥΛ ΦΑΘΔΙΥΛ ΘΖΘΖ
ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ

ΡΔΚ.

5 ΡΔΚ.

21,00 €

105,00 €

56

ΙΑΠΡΗΣΑΘΗΑ ΘΑΙΡΠΝΓΔΡΑ ΚΔΓΑΙΑ
ΦΑΟΓΗΑ (ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΘΗΙΝ)

ΘΗΙΑ

5 ΘΗΙΑ

5,00 €

25,00 €

57

ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ ΞΝΓΟΑΚΚΗΠΖΠ
ΦΥΠΦΝΟΗΕΔ ΡΞΝ STABILO 3mm5mm ΘΗΡΟΗΛΝ ΣΟΩΚΑΡΝΠ

ΘΝΡΗ 12
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

30 ΘΝΡΗΑ
ΘΗΡΟΗΛΝ

9,10 €

273,00 €

58

ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ ΞΝΓΟΑΚΚΗΠΖΠ
ΦΥΠΦΝΟΗΕΔ ΡΞΝ STABILO 3mm5mm ΚΞΙΔ ΣΟΩΚΑΡΝΠ

ΘΝΡΗ 12
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

20 ΘΝΡΗΑ ΚΞΙΔ

9,10 €

182,00 €

59

ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ ΞΝΓΟΑΚΚΗΠΖΠ
ΦΥΠΦΝΟΗΕΔ ΡΞΝ STABILO 3mm5mm ΦΝΜΗΑ ΣΟΩΚΑΡΝΠ

ΘΝΡΗ 12
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

20 ΘΝΡΗΑ ΦΝΜΗΑ

9,10 €

182,00 €

60

ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ ΞΝΓΟΑΚΚΗΠΖΠ
ΦΥΠΦΝΟΗΕΔ ΡΞΝ STABILO 3mm5mm ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ΣΟΩΚΑΡΝΠ

ΘΝΡΗ 12
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

20 ΘΝΡΗΑ
ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ

9,10 €

182,00 €

61

ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ ΞΝΓΟΑΚΚΗΠΖΠ
ΦΥΠΦΝΟΗΕΔ ΡΞΝ STABILO 3mm5mm ΞΟΑΠΗΛΝ ΣΟΩΚΑΡΝΠ

ΘΝΡΗ 12
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

20 ΘΝΡΗΑ
ΞΟΑΠΗΛΝ

9,10 €

182,00 €

62

ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΚΡΖ
(ΚΑΟΝ) (ΘΝΡΗ 12 ΡΔΚΑΣΗΥΛ)
ηχπνπ PILOT ή EDDING ή STAEDTLES

ΘΝΡΗ 12
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

30 ΘΝΡΗΑ

7,50 €

225,00 €

63

ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΚΡΖ
(ΚΞΙΔ) (ΘΝΡΗ 12 ΡΔΚΑΣΗΥΛ) ηχπνπ
PILOT ή EDDING ή STAEDTLES

ΘΝΡΗ 12
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

20 ΘΝΡΗΑ

7,50 €

150,00 €

64

ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΚΡΖ
(ΘΝΘΘΗΛΝ) (ΘΝΡΗ 12 ΡΔΚΑΣΗΥΛ)
ηχπνπ PILOT ή EDDING ή STAEDTLES

ΘΝΡΗ 12
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

10 ΘΝΡΗΑ

7,50 €

75,00 €

65

ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΚΡΖ
(ΞΟΑΠΗΛΝ) (ΘΝΡΗ 12 ΡΔΚΑΣΗΥΛ)
ηχπνπ PILOT ή EDDING ή STAEDTLES

ΘΝΡΗ 12
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

2 ΘΝΡΗΑ

7,50 €

15,00 €

66

ΚΔΙΑΛΗ ΓΗΑ ΡΑΚΞΝΛ (ΚΞΙΔ) ΚΔ
ΞΗΛΔΙΝ

ΡΔΚ.

30 ΡΔΚ.

0,65 €

19,50 €

67

ΚΔΙΑΛΗΑ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ ΓΗΑ
ΑΟΗΘΚΝΛΖΣΑΛΔΠ OLIVETTI ΚΑΟΝΘΝΘΘΗΛΝ

ΡΔΚ.

10 ΡΔΚ.

7,30 €

73,00 €

28

ΑΔΑ: 6Ψ8ΞΩΕΣ-5Γ4
68

ΚΔΓΔΛΘΡΗΘΝΠ ΦΑΘΝΠ Φ75

20 ΡΔΚ.

2,00 €

40,00 €

69

ΚΝΙΒΗΑ ηύπνπ Fabber Castell
2HB ή Staedtler Noris ξηγέ No 2HB

80 ΘΝΡΗΑ

3,60 €

288,00 €

70

ΚΝΙΒΝΘΖΘΔΠ ΠΟΚΑΡΗΛΔΠ

ΡΔΚ.

60 ΡΔΚ.

1,00 €

60,00 €

71

ΚΞΙΝΘ ΙΔΘΝ Α4.

ΡΔΚ.

30 ΡΔΚ.

0,50 €

15,00 €

72

ΚΞΙΝΘ ΠΖΚΔΗΥΠΔΥΛ Α4 ΟΗΓΔ 50
ΦΙΙΥΛ

ΡΔΚ.

100 ΡΔΚ.

0,50 €

50,00 €

73

ΚΞΙΝΘ ΠΖΚΔΗΥΠΔΥΛ Α5 ΟΗΓΔ 40
ΦΙΙΥΛ

ΡΔΚ.

50 ΡΔΚ.

0,40 €

20,00 €

74

ΜΠΡΟΔΠ (ΠΗΓΔΟΔΛΗΔΠ)

ΡΔΚ.

100 ΡΔΚ.

0,30 €

30,00 €

75

ΞΗΛΔΕΔΠ ΓΗΑΦΝΟΑ ΣΟΥΚΑΡΑ (ΘΝΡΗ
100 ΡΔΚ.)

ΘΝΡΗΑ

40 ΘΝΡΗΑ

0,60 €

24,00 €

76

ΟΑΣΖ ΒΗΒΙΗΝΓΔΠΗΑΠ Α4 ΞΙΑΠΡΗΘΖ 34 mm (ΠΠΘΔΑΠΗΑ παθέην 100
ΡΔΚΑΣΗΥΛ)

ΞΑΘΔΡΑ

5 ΞΑΘΔΡΑ

1,70 €

8,50 €

77

ΟΑΣΖ ΒΗΒΙΗΝΓΔΠΗΑΠ Α4 ΞΙΑΠΡΗΘΖ 56 mm (ΠΠΘΔΑΠΗΑ παθέην 100
ΡΔΚΑΣΗΥΛ)

ΞΑΘΔΡΑ

5 ΞΑΘΔΡΑ

1,70 €

8,50 €

78

ΟΝΙΑ ΘΔΟΚΗΘΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 54
Σ 125 Σ 25mm

ΡΔΚ.

100 ΡΔΚ.

8,00 €

800,00 €

79

ΟΝΙΑ ΘΔΟΚΗΘΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 80
Σ 220 mm Φ40

ΡΔΚ.

100 ΡΔΚ.

8,00 €

800,00 €

80

ΠΔΙΗΓΝΓΔΗΘΡΔΠ 20 Σ 50 mm
ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝΗ ΓΗΑΦΝΟΑ ΣΟΥΚΑΡΑ
(ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΞΑΘΔΡΝ 40 ΡΔΚΑΣΗΥΛ)

ΞΑΘΔΡΑ

300 ΞΑΘΔΡΑ

0,80 €

240,00 €

81

ΠΔΙΗΓΝΓΔΗΘΡΔΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝΗ
ΓΗΑΦΝΟΑ ΣΟΥΚΑΡΑ ηχπνπ 3L MULTI
TABS, δηαζηάζεσλ 12mm X 25mm
(ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΞΑΘΔΡΝ 40 ΡΔΚΑΣΗΥΛ)

ΞΑΘΔΡΑ

10 ΞΑΘΔΡΑ

3,22 €

32,20 €

82

ΠΞΗΟΑΙ ΒΗΒΙΗΝΓΔΠΗΑΠ ΞΙΑΠΡΗΘΑ
ΚΑΟΑ 16 mm

ΘΝΡΗΑ

5 ΘΝΡΗΑ

4,30 €

21,50 €

83

ΠΡΙΝ ΡΞΝ FABER - CASTELL
COLDFABER 030 (ΟΗΓΔ) ΚΞΙΔ (ΘΝΡΗ
20 ΡΔΚΑΣΗΥΛ)

ΘΝΡΗ 20
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

30 ΘΝΡΗΑ

6,20 €

186,00 €

84

ΠΡΙΝ ΡΞΝ FABER - CASTELL
COLDFABER 030 (ΟΗΓΔ) ΘΝΘΘΗΛΝ
(ΘΝΡΗ 20 ΡΔΚΑΣΗΥΛ)

ΘΝΡΗ 20
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

2 ΘΝΡΗΑ

6,20 €

12,40 €

85

ΠΡΙΝ ΡΞΝ FABER - CASTELL
COLDFABER 030 (ΟΗΓΔ) ΞΟΑΠΗΛΝ
(ΘΝΡΗ 20 ΡΔΚΑΣΗΥΛ)

ΘΝΡΗ 20
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

2 ΘΝΡΗΑ

6,20 €

12,40 €

86

ΠΡΙΝ ΡΞΝ
ηεκαρίσλ)

ΘΝΡΗ 50
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

20 ΘΝΡΗΑ

6,50 €

130,00 €

BIC

(θνπηί

ΡΔΚ.
ΘΝΡΗ 12
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

ΚΞΙΔ

ΘΝΘΘΗΛΝ

ΞΟΑΠΗΛΝ
50

ΚΞΙΔ

29

ΑΔΑ: 6Ψ8ΞΩΕΣ-5Γ4
ΘΝΡΗ 50
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

10 ΘΝΡΗΑ

6,50 €

65,00 €

ΘΝΡΗ 50
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

10 ΘΝΡΗΑ

6,50 €

65,00 €

ΘΝΡΗ 12
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

20 ΘΝΡΗΑ

15,00 €

300,00 €

mm

ΘΝΡΗ 12
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

20 ΘΝΡΗΑ

14,00 €

280,00 €

91

ΠΡΙΝ ΡΞΝ PILOT G-2 1 mm
(ΘΝΡΗ 12 ΡΔΚΑΣΗΥΛ)

ΘΝΡΗ 12
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

20 ΘΝΡΗΑ

14,00 €

280,00 €

92

ΠΡΙΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΑΘΗ ΡΞΝ PILOT
V BALLS 0,5 (ΣΟΥΚΑ ΓΟΑΦΖΠ
ΚΑΟΝ)

ΘΝΡΗ 12
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

20 ΘΝΡΗΑ

17,00 €

340,00 €

93

ΠΡΙΝ ΚΑΟΘΑΓΝΟΑΘΗ ΡΞΝ PILOT
V BALLS 0,5 (ΣΟΥΚΑ ΓΟΑΦΖΠ
ΘΝΘΘΗΛΝ)

ΘΝΡΗ 12
ΡΔΚΑΣΗΥΛ

2 ΘΝΡΗΑ

17,00 €

34,00 €

94

ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΡΞΝ PAVINDA 78mm

ΘΝΡΗΑ

150 ΘΝΡΗΑ

0,90 €

135,00 €

95

ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΡΞΝ VETO Λν3

ΘΝΡΗΑ

500 ΘΝΡΗΑ

0,50 €

250,00 €

96

ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΡΞΝ VETO Λν5

ΘΝΡΗΑ

500 ΘΝΡΗΑ

1,00 €

500,00 €

97

ΠΟΚΑΡΑ
ΠΟΟΑΞΡΗΘΥΛ
(ΚΗΘΟΑ)
(ΡΞΝ ROMA ή MAESTRI Λν 64).

ΘΝΡΗΑ

500 ΘΝΡΗΑ

0,50 €

250,00 €

98

ΠΟΚΑΡΑ ΠΟΟΑΞΡΗΘΥΛ (ΚΔΠΑΗΑ)
(ΡΞΝ ROMA ή MAESTRI
Λν
24/6)

ΘΝΡΗΑ

500 ΘΝΡΗΑ

0,60 €

300,00 €

99

ΠΟΚΑΡΑ
ΠΟΟΑΞΡΗΘΥΛ
(ΡΞΝ ROMA ή MAESTRI)

ΘΝΡΗΑ

50 ΘΝΡΗΑ

0,80 €

40,00 €

100

ΠΟΟΑΞΡΗΘΑ ΚΔΠΑΗΑ ΡΞΝ ROMA ή
MAESTRI

ΡΔΚ.

70 ΡΔΚ.

11,45 €

801,50 €

101

ΠΟΟΑΞΡΗΘΑ ΚΗΘΟΑ ΡΞΝ ROMA ή
MAESTRI PRIMULA 6

ΡΔΚ.

70 ΡΔΚ.

8,50 €

595,00 €

102

ΡΑΗΛΗΔΠ ΑΟΗΘΚΝΚΖΣΑΛΖΠ 57 mm

ΡΔΚ.

50 ΡΔΚ.

0,30 €

15,00 €

103

ΡΑΚΞΝΛ ΚΔΓΑΙΑ (9 Σ 16 εθ.)

ΡΔΚ.

20 ΡΔΚ.

2,10 €

42,00 €

104

ΡΔΡΟΑΓΗΑ ΘΝΡΠΥΚΔΛΑ 24Σ34 (100
ΦΙΙΥΛ)

ΡΔΚ.

15 ΡΔΚ.

4,20 €

63,00 €

105

ΡΔΡΟΑΓΗΑ ΘΝΡΠΥΚΔΛΑ 24Σ34 (100
ΦΙΙΥΛ) ΑΙΦΑΒΖΡΗΘΝ
ΔΟΔΡΖΟΗΝ

ΡΔΚ.

10 ΡΔΚ.

4,50 €

45,00 €

106

ΦΑΘΔΙΙΝΠ ΑΙΙΖΙΝΓΟΑΦΗΑΠ
ΠΑΘΝΙΑ Α4 (35 Σ 25 cm)

ΡΔΚ.

500 ΡΔΚ.

0,07 €

35,00 €

107

ΦΑΘΔΙΙΝΠ ΑΙΙΖΙΝΓΟΑΦΗΑΠ (17 Σ 25
cm)

ΡΔΚ.

500 ΡΔΚ.

0,07 €

35,00 €

108

ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΟΣΔΗΝ ΚΔ ΘΝΟΓΝΛΗΑ
(ΦΑΘΑΟΝΙΔΠ) ΘΑΗ ΑΡΗΑ

ΡΔΚ.

1500 ΡΔΚ.

1,80 €

2.700,00 €

87

ΠΡΙΝ ΡΞΝ BIC ΚΑΟΝ (θνπηί 50
ηεκαρίσλ)

88

ΠΡΙΝ ΡΞΝ BIC ΘΝΘΘΗΛΝ (θνπηί
50 ηεκαρίσλ)

89

ΠΡΙΝ ΡΞΝ PILOT G-2
(ΘΝΡΗ 12 ΡΔΚΑΣΗΥΛ)

90

ΠΡΙΝ ΡΞΝ PILOT G-2
(ΘΝΡΗ 12 ΡΔΚΑΣΗΥΛ)

0,5 mm
0,7

ΓΗΓΑΠ

ΚΑΟΝ

ΘΝΘΘΗΛΝ
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109

ΣΑΟΑΘΑΘΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ 30εθ.

ΡΔΚ.

30 ΡΔΚ.

0,20 €

6,00 €

110

ΣΑΟΡΑΘΗΑ ΘΒΝΠ (ΞΑΘΔΡΝ 500
ΡΔΚΑΣΗΥΛ)

ΞΑΘΔΡΑ

450 ΞΑΘΔΡΑ

0,60 €

270,00 €

111

ΣΑΟΡΑΘΗΑ ΠΖΚΔΗΥΠΔΥΛ POST-IΡ
75Σ75 (ΞΑΘΔΡΝ 100 ΡΔΚ)

ΞΑΘΔΡΑ

70 ΞΑΘΔΡΑ

0,40 €

28,00 €

112

ΣΑΟΡΑΘΗΑ ΠΖΚΔΗΥΠΔΥΛ POST-IΡ
75Σ75 ΕΗΘ-ΕΑΘ ΓΗΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑ
(ΞΑΘΔΡΝ 100 ΡΔΚ)

ΞΑΘΔΡΑ

30 ΞΑΘΔΡΑ

0,50 €

15,00 €

113

ΣΑΟΡΑΘΗΑ ΠΖΚΔΗΥΠΔΥΛ POST-IΡ 38
Σ 51 (ΞΑΘΔΡΝ 100 ΡΔΚ)

ΞΑΘΔΡΑ

100 ΞΑΘΔΡΑ

0,25 €

25,00 €

114

ΤΑΙΗΓΗΑ ΓΟΑΦΔΗΝ

ΡΔΚ.

20 ΡΔΚ.

0,84 €

16,80 €

115

ΣΑΟΡΗ PLOTTER NATURAL TRACING
PAPER
α) ΑΓΗΑΦΑΛΔΠ ΟΝΙΝ 0,610 Σ 45,7 m

ΟΝΙΙΑ

30 ΟΝΙΙΑ

6,00 €

180,00 €

β) ΑΓΗΑΦΑΛΔΠ ΟΝΙΝ 0,914 Σ 45,7 m

ΟΝΙΙΑ

30 ΟΝΙΙΑ

8,00 €

240,00 €

116

ΒΑΠΖ ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΝ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ
ΞΙΔΓΚΑ ΚΑΟΖ ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΑ

ΡΔΚ.

30 ΡΔΚ.

2,40 €

72,00 €

117

ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΑ ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΑ
ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ (ΓΟΗΠΡΑ) ΔΡΝΠ
2019

ΡΔΚ.

250 ΡΔΚ.

0,75 €

187,50 €

118

ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑ ΠΞΗΟΑΙ
ΚΔΓΑΙΑ (17 Σ 25) ΔΡΝΠ 2019

ΡΔΚ.

120 ΡΔΚ.

2,90 €

348,00 €

119

ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑ ΠΞΗΟΑΙ
ΚΗΘΟΑ (12 Σ 17) ΔΡΝΠ 2019

ΡΔΚ.

100 ΡΔΚ.

2,10 €

210,00 €

120

ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑ ΓΔΚΔΛΑ
ΚΔΓΑΙΑ (25 Σ 17) ΔΡΝΠ 2019

ΡΔΚ.

70 ΡΔΚ.

3,10 €

217,00 €

121

ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΑ ΚΖΛΗΑΗΝ ΞΙΑΛΝ
ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΡΝΠ 2019

ΡΔΚ.

150 ΡΔΚ.

2,50 €

375,00 €

ΑΜΗΑ

28.225,64 €

ΦΞΑ 24%
ΠΛΝΙΝ

Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ

ΑΗΚΗΙΗΑΛΖ ΘΑΙΖ

6.774,15 €
34.999,79 €

Ζ ΓΗΔΘΛΡΟΗΑ

ΑΛΛΑ ΡΠΗΚΝΞΝΙΝ
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ – ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ
Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ
ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ 200, ΘΔΟΑΡΠΗΛΗ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ : Αηκηιηαλή Θαιή
ΡΖΙ. : 213-2074-705
e-mail : akali@keratsini.gr
ΑΟΘΟΝ 1ν

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΦΗΘΖΠ ΙΖΠ ΘΑΗ
ΔΗΓΥΛ ΓΟΑΦΔΗΝ 2018
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ : 35.000,00 €
Θ.Α. : 10.6612.0005

ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ

Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο, κηθξναληηθεηκέλσλ γξαθείνπ,
ινηπψλ εηδψλ γξαθείνπ γηα ην έηνο 2018.
Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 35.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. θαη
ζα θαιπθζεί απφ ηνλ Θ.Α. 10.6612.0005 θαη ηίηιν εμφδνπ «Ξξνκήζεηα Γξαθηθήο Ύιεο θαη ινηπά πιηθά
γξαθείσλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018.
ΑΟΘΟΝ 2ν
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
 Ρνπ Λ. 3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ».
 Ρνπ Λ. 3852/2010 «Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο –
Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο».
 Ρνπ Λ. 2690/1999 «Θχξσζε Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
 Ρνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη
άιιεο δηαηάμεηο».
 Ρν άξζξν 4 ηεο ΘΑ Ξ1/2380/2012( ΦΔΘ 3400 Β’/20-12-2012) «Οχζκηζε ησλ εηδη-θφηεξσλ ζεκάησλ
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ
πνπξγείνπ Αλάπηπμεο , Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ».
 Ρνπ Λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
 Ρνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
 Ρνλ Λ. 4555/2018
ΑΟΘΟΝ 3ν
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή αλά είδνο ζχκθσλα κε ηηο αθξηβείο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.
ΑΟΘΟΝ 4ν
Ππκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
Ζ δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο
Ρερληθή έθζεζε
Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο
Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηηκνιφγην
Έληππν πξνζθνξάο
ΑΟΘΟΝ 5ν
Ρα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ :
Α. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ φξσλ ηεο
δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λφκσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη
αλεπηθχιαθηα.
Β. Ρ.Δ..Γ (Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 Λ.4412/16 ζπκπιεξσκέλν
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ζηηο ελφηεηεο ηνπ, φπσο δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ2, ζχκθσλα κε ηελ
Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 15 ( Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Π): Γηα θάζε κία δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
νη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο πξνζαξκφδνπλ ην ΡΔΓ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε.
Γ. Γείγκαηα ησλ εηδψλ.
ΑΟΘΟΝ 6ν
Ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγύεζε
θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ην χςνο ηεο νπνίαο είλαη 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο
ρσξίο ησλ Φ.Ξ.Α..
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ
πιηθψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
ΑΟΘΟΝ 7ν
Ν κεηνδφηεο απνθαινχκελνο ζην εμήο αλάδνρνο, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ
λφκν, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζην γξαθείν πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα
απνθαζίζεη ν Γήκνο θαη πάλησο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο, γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε.
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα
ππεξεζία.
Νιφθιεξε ε πνζφηεηα ηεο πξνκήζεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη
ηα δείγκαηα ηεο πεξεζίαο.
ΑΟΘΟΝ 8ν
Ζ εμφθιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κεηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ
πξσηνθφιινπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή παξαιαβήο κε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη
απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. Νη ηηκέο κνλάδαο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο
ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη γηα θαλέλα ιφγν θαη ζε θακία αλαζεψξεζε δελ ππφθεηληαη.
ΑΟΘΟΝ 9ν
Ρα είδε ζα παξαδνζνχλ ζηελ ππεξεζία κεηά απφ ζπλελλφεζε θαη ζηνλ ηφπν πνπ ζα ππνδείμεη απηή εληφο
πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηνλ αλάδνρν (εληνιή παξαγγειίαο).
Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ.
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο θαη ελ ζπλερεία ηεο ζχκβαζεο,
αιιηψο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο απφ ηελ ππεξεζία θαη αλ δελ ζπκκνξθσζεί δηαθφπηεηαη ε ζχκβαζε ζε βάξνπο
ηνπ.
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη φζα είδε βξεζνχλ ειαηησκαηηθά θαηά ην ζηάδην παξαιαβήο
ή ρξεζηκνπνίεζε ηνπο.
Ζ πεξεζία θξαηά ην δηθαίσκα επηζηξνθήο ηνπ πξντφληνο εθφζνλ ε πξνκήζεηα δελ είλαη ζχκθσλε κε ηελ
κειέηε θαη ηα πξνζθνκηζζέληα δείγκαηα.
Ρνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ ηελ εκέξα ηεο πιεξσκήο.
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κεηά απφ ηελ ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ
Γήκνπ.
Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ

Ζ ΓΗΔΘΛΡΟΗΑ

ΑΗΚΗΙΗΑΛΖ ΘΑΙΖ

ΑΛΛΑ ΡΠΗΚΝΞΝΙΝ

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ (410)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Θεξαηζίλη 25-9-2018
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ-ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΣΟΖΠΡΝΠ ΒΟΔΡΡΑΘΝΠ
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Καηευθυνηήρια Οδηγία 15 ( Απόθαζη Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ): Για κάθε μία διαδικαζία ζύνατηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ, οι
αναθέηοςζερ απσέρ/αναθέηονηερ θοπείρ πποζαπμόζοςν ηο ΤΕΥΔ ζύμθυνα με ηοςρ όποςρ πος αναθέπονηαι ζηην
πποκήπςξη.
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