
                                                                                                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΛΑΡΙΣΑ , 03/06/2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

                    Αριθμ.Πρωτ.: 6002

                     ΑΡ.ΦΑΚ : 7

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: 
Ταχ.Δ/νση:
Τ.Κ.:  
Τηλ: 
FAX:             

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ ,10
41447
2410564516 & 2410564519
2410564501

EMAIL:  thessalia@oaed.gr 
promthessalia@oaed.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

              Ο Οργανισμός  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να

συμμετάσχουν στον  πρόχειρο     διαγωνισμό με κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη τιμή  για την

«Προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης για την κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας

και  των  Υπηρεσιών  αρμοδιότητας  της,  για  ένα  έτος»  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  ποσού

25.746,06€,  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ23%  ,  (Αναληφθείσα  υποχρέωση  4130/12-05-2016),

καλεί τους ενδιαφερόμενους έως την  15-06-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα  11:00 πμ, να προσέλθουν

είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους , στα γραφεία  της

Περ/κής  Δ/νσης  Θεσσαλίας  του  Οργανισμού,  (Ερμογένους  10,Λάρισα,1ος όροφος)  προς  υποβολή

σφραγισμένων  έγγραφων  προσφορών  στην  Επιτροπή  Προμηθειών  της  Περιφερειακής  Δ/νσης

Θεσσαλίας. 

Πληροφορίες για τους όρους του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παρέχονται από το αρμόδιο

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  κάθε  εργάσιμη  ημέρα,  από  8:30  π.μ  –  14:  30  μ.μ  (τηλ.  2410564516  &

2410564519, Φαξ. 2410564501, email : thessalia@oaed.gr).                 

ΛΑΡΙΣΑ  03-06-2016
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

     ΤΣΙΟΥΡΒΑ ΟΛΓΑ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Ο Οργανισμός  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν

στον  πρόχειρο     διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή  για την «Προμήθεια ειδών

Γραφικής Ύλης για την κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Δ/νσης  Θεσσαλίας και  των Υπηρεσιών

αρμοδιότητας  της,  για  ένα  έτος»  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  ποσού 25.746,06  €,

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (Αναληφθείσα υποχρέωση 4130/12-05-2016). 

ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ , 03/06/2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Αριθμ.Πρωτ.: 6002

ΑΡ.ΦΑΚ : 7

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: 
Ταχ.Δ/νση
:
Τ.Κ : 
Πληροφο
ρίες 
Τηλ:   
FAX:  
Email

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ ,10
41447
Τμήμα προμηθειών
2410564516 & 2410564519
2410564501

thessalia@oaed.gr 
promthessalia@oaed.gr

 

    ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ   ΩΡΑ

     ΟΑΕΔ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Θεσσαλίας

Ερμογένους 10,Λάρισα,1ος όροφος

      15-06-2016     ΤΕΤΑΡΤΗ     11:00 πμ
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A. Όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό

1.   Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα

Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 15-06-2016  ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00 πμ είτε αυτοπροσώπως,

είτε  με  ειδικά  προς  τούτο  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο  τους,   στα  γραφεία  της  Περ/κής  Δ/νσης

Θεσσαλίας  του  Οργανισμού,  (Ερμογένους  10,Λάρισα,1ος όροφος)στην  Επιτροπή  Προμηθειών  του

Οργανισμού. 

Σφραγισμένες  έγγραφες  προσφορές  μπορούν  επίσης  να  αποσταλούν  ταχυδρομικά  με  συστημένη

επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας του Οργανισμού,

(Ερμογένους 10,Λάρισα,1ος όροφος) έως την 15-06-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα  11:00 πμ.

Προσφορές που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν μετά την  παραπάνω ημερομηνία  και ώρα ,  δεν

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το

περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν

-  Με ποινή αποκλεισμού να μη γίνει δεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην  Ελληνική Γλώσσα μέσα σε

ενιαίο  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος   θα  πρέπει  να  περιέχει  δύο  (2)  επί  μέρους  ανεξάρτητους

υποφακέλους, υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς & υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς αμφότεροι σε

δύο  αντίγραφα.  Στον  κυρίως  φάκελο  της  Προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  απαιτούμενα  κατά  το

στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία.

-  Οι προσφορές δεν χαρτοσημαίνονται.

2.  Η ανάθεση της  προμήθειας αφορά σε  ένα  ενιαίο  σύνολο και  ως  τέτοιο  θα  αξιολογηθεί.  Γίνονται

αποδεκτές  μόνο προσφορές που αναφέρονται στο σύνολο της προμήθειας. 

3. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στη συνολική τιμή. 

     Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.   

4. Οι τιμές θα είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας και αποκλείεται

οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτών. 

5. Ο  προμηθευτής  στον  οποίο   θα γίνει  η  κατακύρωση,  υποχρεούται  να  καταθέσει  εγγύηση καλής

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,  το ύψος της οποίας αντιστοιχεί  σε ποσοστό 5 % της συνολικής

συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ . Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

6. Η διάρκεια της σύμβασης  προμήθειας θα αφορά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της μέχρι
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31/12/2016. 

7.  Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

8. Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  ορίζεται  σε  εκατόν  είκοσι  (120)  ημερολογιακές  ημέρες

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς των προσφορών

δύναται να παραταθεί εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Οργανισμό προ της λήξης τους ,  κατ΄ ανώτατο

όριο για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι  (120) ημερών,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του

Π.Δ. 118/07.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω,  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9.  Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν  οι  αναφερόμενοι  κατωτέρω,  εφόσον  ασκούν

δραστηριότητα  συναφή  με  το  αντικείμενο  του  διαγωνισμού  και  πληρούν  τους  όρους  και  τις

προϋποθέσεις της Διακήρυξης. 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

β) Ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

γ) Συνεταιρισμοί 

δ) Κοινοπραξίες 

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούται να λάβουν ορισμένη  νομική μορφή προκειμένου να

υποβάλλουν  την  προσφορά.  Η  επιλεγείσα  ένωση  η  κοινοπραξία  υποχρεούται  να  πράξει  τούτο  εάν

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την

ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

Απαγορεύεται  επί  ποινή  αποκλεισμού η  συμμετοχή   στο  διαγωνισμό  ενός  νομικού  η  φυσικού

προσώπου σε περισσότερες από μία συμμετοχές. 

10. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο Διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους

όρους  της  παρούσας.  Επίσης,  σε  περίπτωση  νομικών  προσώπων,  θεωρείται  ότι  η  υποβολή  της

Προσφοράς και η συμμετοχή στο Διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος

νομικού προσώπου.

Β.  Νομικό Πλαίσιο

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»

(ΦΕΚ Α΄98)

2. του  Β.Δ.  405/1971  «Οργάνωση,  συγκρότηση  και  λειτουργία  των  Υπηρεσιών  του  Οργανισμού
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Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ Α’ 123)

3. της  υπ’  αριθ.  190789/3.6.02  απόφαση  του  Υπ.  Απασχόλησης  &  Κοινωνικής    Προστασίας  (ΦΕΚ

754/B/19.6.02,«Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 191041/24-

07-2003 Υ.Α του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

4. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»(ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010).

5. του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄258),

6. του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄19),

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2741/98 (ΦΕΚ 199/Α/28-09-1999

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής   Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της

29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ

Α΄138).

8. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

9. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ

περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και

υπηρεσιών,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  Οδηγία  2005/51/ΕΚ  της  Επιτροπής  και  την  Οδηγία

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α’

64)  

10.  τις διατάξεις του Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ Α΄230) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες

συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου

1992, άρθρο 35 παρ. 1 και άρθρο 36 που διατηρούνται σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ.

60/2007

11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 112/13 Ιουλίου 2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον

Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄/2013, άρθρο 23) . 

12. τις  διατάξεις  του  Ν.  3886/Α/30-09-2010  ΦΕΚ  173/Α/30-09-2010  «Δικαστική  Προστασία  κατά  το

στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων –Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας

με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α΄ 178),του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την

Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν με την

Οδηγία  2007/66/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  11ης Δεκεμβρίου

2007(L335),  όπως  τροποποιήθηκε  με  Πράξη  Νομοθετικού  περιεχομένου  την  05-12-2012  ΦΕΚ
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237/Α/05-12-2012 κεφάλαιο Β΄ άρθρο 11, (Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν 3886/2010 με

την προσθήκη των εδαφίων β, γ & δ της Πράξης),  

13. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

14. Τις  διατάξεις  του  Ν.4250/2014  (ΦΕΚ  74/Α/26-3-2014)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –Καταργήσεις

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων  και Υπηρεσιών του Δημοσίων-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»

15. τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  4  του  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  204  Α)  15-9-2011,  “Σύσταση

Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων

Συμβάσεων, η οποία επιβάλλει κράτηση ύψους 0,10% επί της καθαρής αξίας της αρχικής καθώς και

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, από την αναθέτουσα αρχή» 

16. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  26  του  Ν.  4024/2011  (ΦΕΚ  226/Α/27-10-2011)  περί  συγκρότησης

επιτροπών της διοίκησης. 

17. Της  διατάξεις  του  Ν.  4270/2014(ΦΕΚ 143/28-06-2014)   «  Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  

18. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις».

19. Το με αριθμό 4754/06-05-2016 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας (ΑΔΑΜ: 16REQ004337325/06-05-

2016)

20. την αριθμ. 4130/12-05-2016 απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ ΩΛΟΔ4691Ω2-91Ρ) 

21. Την υπ’  αριθμ.  1350/24/17-05-2016 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού με την οποία εγκρίθηκε η

διενέργεια  πρόχειρου  διαγωνισμού  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή,  για  την

«Προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης για την κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας

και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της, για ένα έτος» .

Γ. Παροχή Διευκρινίσεων – Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης

μπορούν να ζητούνται μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας άσκησης της

ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 και παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες

πριν από την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται  από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι  ως άνω

συμπληρωματικές  πληροφορίες,  αυτές  δίδονται  το  αργότερο  εντός  έξι  (6)  ημερών  πριν  από  την
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ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του

άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

Οι  αιτήσεις  παροχής  διευκρινίσεων θα πρέπει  να απευθύνονται  στην  έδρα της  Αναθέτουσας

Αρχής.  Κανένας  Υποψήφιος  δεν  μπορεί  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  να  επικαλεστεί  προφορικές

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των αιτήσεων

παροχής  διευκρινίσεων  δίδονται  μόνο  γραπτώς  με  επιστολή  της  Αναθέτουσας  Αρχής  μέσα  στην

προθεσμία που ορίζεται ανωτέρω.

Προς  διευκόλυνση  της  διαδικασίας,  η  υποβολή  των  ερωτήσεων  μπορεί  να  γίνει  και  με

ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  (e-mail)  προς  τη  διεύθυνση:   thessalia@oaed.gr  ή  με  την  υποβολή  των

ερωτημάτων και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ως άνω. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Κατά τα  λοιπά ο  διαγωνισμός  θα διενεργηθεί  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της  παρούσας  διακήρυξης

καθώς και  τα παραρτήματα που επισυνάπτονται  στην παρούσα και  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος

αυτής. 

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Γ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΡΟΡΑΣ  

ΜΕΡΟΣ Δ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΜΕΡΟΣ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Δ. Παραλαβή τεύχους 

Κάθε  ενδιαφερόμενος  μπορεί  να  παραλάβει  το  τεύχος  της  διακήρυξης   του  διαγωνισμού  από  τα

γραφεία  της  Περ/κής  Δ/νσης  Θεσσαλίας  του  ΟΑΕΔ  –Τμήμα  Προμηθειών  (Ερμογένους  10,Λάρισα,1ος

όροφος) έως την 15-06-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα  11:00 πμ.

Διανέμεται Δωρεάν.  

Επίσης  το  πλήρες  κείμενο  της  θα  διατίθεται  μέσω  του  Διαδικτύου  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση

www  .  oaed  .  gr και σε ηλεκτρονική μορφή.  

Πληροφορίες  γα  τους  όρους  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  παρέχονται  από  το  αρμόδιο  ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κάθε εργάσιμη ημέρα από 8:30 π.μ – 14:30 μ.μ (τηλ 2410564516 & 2410564519 φαξ :

2410564501 email: thessalia@ oaed.gr 

7

16PROC004521183 2016-06-03

http://www.oaed.gr/
ΑΔΑ: ΨΩΛ84691Ω2-Χ5Λ



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ «Προμήθεια  ειδών  Γραφικής  Ύλης  για  την  κάλυψη

αναγκών  της  Περιφερειακής  Δ/νσης  Θεσσαλίας  και

των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της, για ένα έτος»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ

CPV

CPV 30192700-8  Γραφική ύλη 

CPV 22820000-4 Έντυπα

CPV 22852000-7 Ντοσιέ 

CPV 22851000-8 Κλασέρ 

CPV 42900000-5 Διάφορα μηχ/τα γενικής –Ειδικής Χρήσης.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος διαγωνισμός 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΦΠΑ  

25.746,06€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  23% 

(Αναληφθείσα υποχρέωση  4130/12-05-2016)  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Προϋπολογισμός ΟΑΕΔ - Οικονομικού έτους 2016

ΚΑΕ 1261 «Προμήθεια Γραφικής ύλης & Μικροαντικειμένων

Γραφείου  

ΚΑΕ 1299 « Λοιπές Προμήθειες  εξοπλισμού γραφείου» 

ΚΑΕ 1293 «Προμήθεια εντύπων»
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 31/12/2016.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματική ή εξ ολοκλήρου παράδοση, εντός δέκα πέντε (15)

ημερών μετά την αποστολής της εντολής προμήθειας. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τον πίνακα Β3  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Περ/κή  Δ/νση  Θεσσαλίας.  Ο.Α.Ε.Δ.,   οδός  Ερμογένους

αριθμός 10 Λάρισα
(Τμήμα Προμηθειών, ώρες 8:30 έως 14:30 μμ.
Τηλ2410564516,2410564519 φαξ:2410564501,  email:
thessalia@oaed.gr).  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χατζηκωνσταντίνου Ευφροσύνη 
-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΑΕΔ: www.oaed.gr
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

A. 1.1 Αντικείμενο του Διαγωνισμού  

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών

της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της, για ένα έτος  ,  σύμφωνα με

τις  Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στο Μέρος Β΄   της παρούσας. 

A. 1.2 Διάρκεια 

Η  διάρκεια   της  σύμβασης  θα  αφορά  το  χρονικό  διάστημα  από  την  υπογραφή  της  και  μέχρι  την
31/12/2016 . 

A. 1.3 Προϋπολογισμός 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 20.931,67€

πλέον του ΦΠΑ, ήτοι 25.746,06€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ 1261» Προμήθεια Γραφικής ύλης & Μικροαντικειμένων  Γραφείου»  τον

ΚΑΕ 1299 « Λοιπές Προμήθειες  εξοπλισμού γραφείου» και  τον  ΚΑΕ 1293  «Προμήθεια εντύπων»  του

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 .   

Α.1.4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΟΑΕΔ) 

Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής : ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 10,ΛΑΡΙΣΑ,1ος ΟΡΟΦΟΣ .

Τηλέφωνο :2410564516,2410564519

Iστοσελίδα: www.oaed.gr 

Α. 1.5  Πλαίσιο του Διαγωνισμού  

      Νομικό Πλαίσιο

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας Διακήρυξης,

όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας. 

       Γλώσσα  

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική. Κάθε έγγραφο ή απόφαση τα οποία θα εκδίδονται

από την Αναθέτουσα Αρχή θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. 

Κάθε συνεννόηση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφερόμενων , των διαγωνιζόμενων και

του  Προμηθευτή/Αναδόχου,  καθώς  και  κάθε  ένσταση  ή  υπόμνημα  των  εν  λόγω  προσώπων  που

απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Α. 1.6 Δημοσιότητα 

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού  θα αναρτηθεί :  

α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

β) το πλήρες σώμα της διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ

(www  .  oaed  .  gr) .    

 

Α. 1.7 Υποβολή Δικαιολογητικών Σύμφωνα με το Ν.4250/2014.

Επισημαίνεται  ότι  όσον  αφορά  την  υποβολή  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  κατακύρωσης  στην

Αναθέτουσα Αρχή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), με τις

οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999

(ΦΕΚ Α' 45).

Ειδικότερα:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων

των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της

παρ.  2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι  η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει  τα

συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια

αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36

παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι  δεν θίγονται και εξακολουθούν να

ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE),  οι

οποίες  απορρέουν  από  διεθνείς  συμβάσεις  της  χώρας  (Σύμβαση  της  Χάγης)  ή  άλλες  διακρατικές

συμφωνίες.

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία

έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  36  παρ.  2  β)  του  Κώδικα

Δικηγόρων  (Ν  4194/2013),  καθώς  και  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  τα  πρωτότυπα  όσων  ιδιωτικών
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εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του

νόμου 4250/2014.

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα

Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

Α. 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Α. 2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν  οι  αναφερόμενοι  κατωτέρω,  εφόσον  ασκούν

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και πληρούν του όρους  και τις προϋποθέσεις

της Διακήρυξης:  

Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ενώσεις ή συμπράξεις αυτών (οι οποίες

υποβάλλουν κοινή προσφορά), που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους

της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο

εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία

Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) ή

σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. 

Β. Ενώσεις ή Συμπράξεις των ανωτέρω υπό (Α) που υποβάλλουν κοινή Προσφορά.

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  οι  Ενώσεις  φυσικών  ή  νομικών  προσώπων  που  υποβάλλουν  κοινή

προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προσφέροντες που αποτελούν την

Ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

Οι Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή για την

υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο

κατακυρωθεί σε Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η Ένωση θα είναι δυνατόν να κληθεί από την

Αναθέτουσα Αρχή να συστήσει Κοινοπραξία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992

(ΦΕΚ Α΄84), όπως ισχύει, και να προσκομίσει το σχετικό Κοινοπρακτικό στον ΟΑΕΔ. Με την υποβολή της

προσφοράς,  κάθε  μέλος  της  Ένωσης  ευθύνεται  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρο.  Σε  περίπτωση

κατακύρωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Στο

Κοινοπρακτικό, πρέπει να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της

για την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Ο

κοινός  αυτός  εκπρόσωπος  της  Ένωσης  /  Κοινοπραξίας  και  των  Μελών  της  θα  εκδίδει  τα  σχετικά
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παραστατικά και θα μεριμνά για την καταβολή των αντίστοιχων ποσών στα υπόλοιπα Μέλη, κατά το

λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα της προμήθειας .  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει

καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα Μέλη της Ένωσης /Κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται

εν γένει, κατά οποιονδήποτε τρόπο, σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των

Μελών της Ένωσης /Κοινοπραξίας.

Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ενός νομικού ή φυσικού

προσώπου  σε  περισσότερες  από  μία  συμμετοχές  και  με  οποιαδήποτε  μορφή  συνεργασίας,  της

υπεργολαβίας συμπεριλαμβανομένης. 

Α. 2.2  Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, όταν  : 

1. Εις βάρος του οποίου, και σε περίπτωση νομικού προσώπου εις βάρος των νομικών εκπροσώπων

αυτού,   υπάρχει  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση,  γνωστή  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  για  έναν  ή

περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

 δωροδοκία, όπως ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997

και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες,  όπως ορίζεται  στο  άρθρο 1  της  οδηγίας

91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

2. Όταν :

 τελεί  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  παύση  δραστηριοτήτων,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό

συμβιβασμό  ή  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  που  προκύπτει  από  παρόμοια  διαδικασία

προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,

πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  οποιαδήποτε  άλλη  παρόμοια  διαδικασία  προβλεπόμενη  από  τις

εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,

έχει  καταδικαστεί  βάσει  δικαστικής  απόφασης  που  έχει  ισχύ  δεδικασμένου,  σύμφωνα  με  τις
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νομοθετικές  διατάξεις  της  χώρας  όπου  εκδόθηκε  η  απόφαση και  η  οποία  διαπιστώνει  αδίκημα

σχετικό  με  την  επαγγελματική  του  διαγωγή,  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,

συναφές  με  το  αντικείμενο  του  Διαγωνισμού  ή  την  επαγγελματική  του  ιδιότητα,  το  οποίο

αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές,

δεν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής

ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις

νομοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής,

δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με

τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της

χώρας της Αναθέτουσας Αρχής,

είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’

εφαρμογή του παρόντος τμήματος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές

έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν

εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του.

 Τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν και για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν

προβεί  σε  ίδιες  ή  αντίστοιχες  πράξεις  ή  παραλείψεις,  έχουν  υποπέσει  στα  ίδια  ή  αντίστοιχα

παραπτώματα  ή  έχουν  υποστεί  αντίστοιχες  με  τις  παραπάνω  κυρώσεις,  σύμφωνα  με  τις  κατά

περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Α.2.3.  Δικαιολογητικά συμμετοχής

Ι  .   ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με την προσφορά τους και τα

νομιμοποιητικά έγγραφά τους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4250/2014

(ΦΕΚ Α/74/26-03-2014) σε συνδυασμό με την από 16-01-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ : 6Κ02Φ-Θ95) και συγκεκριμένα :

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ, στα οποία έχουν δημοσιευτεί

όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού

(εφόσον υπάρχει), 
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3. ΦΕΚ, στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης

του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και

εξουσιοδότηση  (εφόσον  αυτό  προβλέπεται  από  το  καταστατικό  του  υποψηφίου  αναδόχου)  για

υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος

του  φορέα  την  Προσφορά  και  τα  λοιπά  απαιτούμενα  έγγραφα  του  διαγωνισμού  και  ορίζεται

συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού /

μη  λύσης  της  εταιρείας,  το  οποίο  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  τρείς  (3)  μήνες  πριν  από  την

ημερομηνία υποβολής Προσφορών. 

6. Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου προβλέπεται από την κείμενη

νομοθεσία.

Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε.: 

1. Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρίας καθώς και όλες τις έως την ημέρα υποβολής της

προσφοράς  τροποποιήσεις  καθώς  και  τα  αντίστοιχα  αποδεικτικά  δημοσιεύσεως  των  ανωτέρω  στο

Γ.Ε.ΜΗ. 

2. Πράξη  του  αρμοδίου  Διοικούντος  Οργάνου   (διαχειριστή)  περί  έγκρισης  συμμετοχής  στο

διαγωνισμό, στην οποία μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το

καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν

υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα

του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος,

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε,  Ε.Ε: 

1.    Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί  των  τροποποιήσεων  του

καταστατικού. 

3. Αποδεικτικά καταχώρισης  μεταβολών και  στοιχείων στο  Γ.Ε.ΜΗ.,  όπου  προβλέπεται  από την

κείμενη νομοθεσία. 

4. Πράξη  του  αρμοδίου  Διοικούντος  Οργάνου   (διαχειριστή)  περί  έγκρισης  συμμετοχής  στο

διαγωνισμό, στην οποία μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το

καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν
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υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα

του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό

πιστοποιητικό.  Γενικά,  τα  νομικά πρόσωπα κάθε είδους  πλην  των  προαναφερομένων θα πρέπει  να

προσκομίσουν  όλα  τα  εκ  του  νόμου  προβλεπόμενα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασής  τους  και

τροποποιήσεις  αυτών,  καθώς και  το  νομιμοποιητικό  έγγραφο όπου ορίζεται  ο νόμιμος εκπρόσωπός

τους. 

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: 

1.  Για  κάθε  μέλος  της  Ένωσης/Κοινοπραξίας  όλα  τα  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής,  ανάλογα  με  την

περίπτωση  (ημεδαπό/  αλλοδαπό  φυσικό  πρόσωπο,  ημεδαπό/  αλλοδαπό  νομικό  πρόσωπο,

συνεταιρισμός). 

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η

έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό 

ΙΙ) Υπεύθυνες δηλώσεις

α)              υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη αρμοδίως από τον

προσφέροντα (που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα που δεσμεύουν νόμιμα την επιχείρηση)  κατά τα

οριζόμενα κατωτέρω υπό «Διευκρινίσεις», με ημερομηνία εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών

προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς (χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση

του γνησίου της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνει :

1. τα  στοιχεία  του  παρόντος  διαγωνισμού  και  ότι  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  τους  όρους  της

διακήρυξης 

2. ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς  στο διαγωνισμό δεν έχει καταδικαστεί με

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του αρθρ. 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. της

συμμετοχής σε  εγκληματική  οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων

από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με

την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,
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της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της  δωροδοκίας  και  της  δόλιας

χρεωκοπίας

3.   αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης 

β)             Υπεύθυνη  δήλωση  του Ν.  1599/1986  (που  αναφέρεται  στην  επιχείρηση) υπογεγραμμένη

αρμοδίως από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, με ημερομηνία εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών

προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς (χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση

του γνησίου της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνει:

1.  τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης 

2. ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς στο διαγωνισμό η επιχείρηση του προσφέροντος :

 Δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

 Είναι ενήμερη ως προς τις  υποχρεώσεις της που αφορούν τις  εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της. 

 Δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,  ή ειδική εκκαθάριση

του Ν. 1892/1990, ή ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι

δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  των  ανωτέρω

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

 Είναι εγγεγραμμένη  στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού

  Δεν  τελεί  σε  αποκλεισμό  από  διαγωνισμούς  με  βάση  αμετάκλητη  απόφαση  του  Υπουργού

Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή από άλλη ανάλογη διαδικασία.

 αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα  προσκόμιση  όλων  των

δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις

προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007.

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβε

γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. 

Διευκρινίσεις

 Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με

αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της Ενότητας 1.2.β της παρούσας υποβάλλουν:

α)  οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε. Ε, Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε

β) 0 Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
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γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

Όταν  ο  προσφέρων είναι  Συνεταιρισμός  η  ως  άνω υπεύθυνη δήλωση της  Ενότητας   1.2.β  της

παρούσας υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού.

Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση της Ενότητας 1.2.β

της παρούσας αφορά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την

προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει

στην ένωση ή κοινοπραξία.

Α. 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α.3.1 Τρόπος , Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό   πρέπει  να  υποβάλουν  τις  Προσφορές  τους,  σύμφωνα  με  τα

οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 15/06/2016 και ώρα 11:00 π.μ , στην έδρα

της Αναθέτουσας Αρχής , Ερμογένους 10,1ος ‘οροφος-τκ 41447 ,Λάρισα

 Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα , δεν αποσφραγίζονται αλλά

επιστέφονται ως εκπρόθεσμες. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο Διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα του όρους

της Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προφοράς και

η  συμμετοχή  στο  Διαγωνισμό  έχουν  εγκριθεί  από  το  αρμόδιο  όργανο  του  συμμετέχοντος  νομικού

προσώπου. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως

ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους,  είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με

συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής . 

Δεν θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και

ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το

περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 
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A. 3.2 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 Οι προσφορές συντάσσονται, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης.  

Οι  προσφορές  κατατίθενται  μέσα  σε  ενιαίο  σφραγισμένο  Φάκελο  σε  δύο  αντίτυπα

δακτυλογραφημένες στην Ελληνική γλώσσα, που θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην

παρούσα Διακήρυξη. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος  Φάκελος («Φάκελος προσφοράς»)  , θα φέρει την ένδειξη : 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ »
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 «Προμήθεια ειδών Γραφική ύλης για την κάλυψη των αναγκών των Περιφερειακών Διευθύνσεων και
των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της , για ένα έτος » 

«  6/2016»
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «15/06/2016»
(Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο) 

και θα πρέπει να περιέχει δύο (2) επί μέρους,  ανεξάρτητους, σφραγισμένους  φακέλους (Τεχνική

& Οικονομική προσφορά )  

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και

συγκεκριμένα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (σε 2 αντίγραφα). 

Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, με μονογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, τοποθετούνται στον

υπό φάκελο που φέρει την ένδειξη   «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , ο οποίος θα πρέπει να περιέχει  : 

-  Φύλλο συμμόρφωσης προς της απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας (Μέρος Β΄ –

Πίνακας  Συμμόρφωσης  Τεχνικής  Προσφοράς ),  ήτοι  φύλλο  συσχετισμού  της  προσφοράς  προς  τις

απαιτήσεις της Πρόσκλησης όπου θα πρέπει να δίδονται απαντήσεις σε όλα τα σημεία των τεχνικών

προδιαγραφών της παρούσας.  

Τα  οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς,  τοποθετημένα  ,  επί  ποινή  απόρριψης,  σε  χωριστό

σφραγισμένο υποφάκελο  που φέρει την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»   

Προσφερόμενη τιμή 

Στην οικονομική προσφορά αναγράφονται η τιμή και o τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω: 
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Τιμές Προσφορών –Νόμισμα 

1. Οι τιμές των Προσφορών  θα εκφράζονται σε Ευρώ (€). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ

τρίτων κρατήσεων, κρατήσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/Α΄/ 15-09-2011 (κράτηση για

τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) , ως και κάθε είδους

δαπανών  για  παράδοση  των  ειδών  που  αναφέρονται  στον  πίνακα  του  Μέρους  Β  της  παρούσας,

ελευθέρων  εντός των κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας ( σε χώρο

που θα υποδείξει η Υπηρεσία) και θα είναι σταθερές καθ΄ όλη  τη διάρκεια της σύμβασης.

2. Η συνολική τιμή της προσφοράς θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. 

3  .  Προσφορές  που δεν δίνουν  τιμές  σε  Ευρώ ή  που καθορίζουν  σχέση Ευρώ προς  ξένο νόμισμα

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.  Η  αναγραφή  της  τιμής  σε  Ευρώ  θα  γίνει  μέχρι  και  δύο  δεκαδικά  ψηφία.  Το  γενικό  σύνολο

στρογγυλοποιείται  σε  δύο δεκαδικά ψηφία,  προς  τα άνω εάν το τρίτο  δεκαδικό ψηφίο είναι  ίσο η

μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε

και προς  τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία

τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα ανά είδος, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα υπογράφεται από τον νόμιμο  εκπρόσωπο του υποψηφίου

αναδόχου. 

7. Dumping   –εξαγωγικές επιδοτήσεις 

α. Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εμφανίζεται πολιτική τιμών

πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος ή της

τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή  Dumping)  ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι

αποδέκτης  εξαγωγικής  επιδότησης.  Οι  προσφέροντες  οφείλουν  να  είναι  γνώστες  των

προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. 

β. Οι  προσφερθέντες κατασκευαστές ή εμπορικοί  εκπρόσωποι  προϊόντων χωρών που δεν έχουν

αποδεχτεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) ή

δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνιακής Ένωσης με την ΕΕ , οφείλουν εγγράφως να

δηλώσουν με την προσφορά τους ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής

τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία

(τιμή Dumping)  ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 
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γ. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα

προερχόμενα από τα  κράτη- μέλη της Ε.Ε, τη Νορβηγία,  την Ελβετία,  τις  ΗΠΑ, την Ιαπωνία τον

Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και

εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε ή που συνδέεται με της Ε.Ε

στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.   

8. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής : 

i.  Τιμή  μονάδας  σε  Ευρώ  συμπεριλαμβανομένων  των  υπέρ  τρίτων  κρατήσεων,  κρατήσεων

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/Α΄/ 15-09-2011 (κράτηση για τις λειτουργικές δαπάνες

της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων)  ,  ως  και  κάθε  είδους  δαπανών  για

παράδοση των ειδών ελευθέρων εντός των κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περ/κής

Δ/νσης θεσσαλίας (σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία). 

ii. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής. στον οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη.

(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία) . 

iii.   Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η τιμή της προσφοράς για το

σύνολο των προσφερόμενων ειδών. 

 Προσφορές που θέτουν όρο  αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες, αποκλείεται

δε η υποβολή νέας προσφοράς ή η τροποποίηση της υποβληθείσας.

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για

την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να

παρέχουν αυτά.

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι

προσφορές πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης.  Για το σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον

Προσφέροντα  να  παρασχεθούν  εγγράφως  οι  αναγκαίες  διευκρινίσεις  σχετικά  με  τον  οικονομικό

χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των  προϊόντων ή τις  τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί  ή τις

εξαιρετικά  ευνοϊκές   συνθήκες  που  διαθέτει  ο  Προσφέρων  για  την  προμήθεια  των  ειδών  ή  την

πρωτοτυπία  των  προτεινόμενων  προμηθειών,  τις  οποίες  επαληθεύει  πριν  την  απόρριψη  της

προσφοράς . 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για

την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  
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Διευκρινίσεις 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε

διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Πρόσκλησης  ή  της προσφοράς . Η επιτροπή όμως

έχει  το  δικαίωμα  και  αφού  το  κρίνει  αναγκαίο,  να  ζητήσει  από  τους  προσφέροντες  την  παροχή

διευκρινίσεων  σχετικά  με  το  περιεχόμενο  της  προσφοράς  του.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  παροχή

διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Οι  διευκρινίσεις  αυτές  πρέπει  να  στέλνονται  στην  Επιτροπή   μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  τριών  (3)

ημερών. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να δώσουν πληροφορίες, που δεν καλύπτονται από τους

όρους  ή  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  που  περιέχονται  στην  πρόσκληση  αυτή  και  που  κατά  την

εκτίμηση τους κρίνονται ουσιώδεις. 

Διευκρινίσεις δίνονται όταν ζητηθούν από την επιτροπή του διαγωνισμού είτε ενώπιον της είτε ύστερα

από έγγραφο της επιτροπής ή της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής. 

Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη

μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.   

A. 3.4 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες  επί εκατόν (120) ημερολογιακές ημέρες,

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει

χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς  των προσφορών δύναται  να παραταθεί  με  έγγραφη δήλωση του προμηθευτή,  ύστερα από

σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας διενέργειας του Διαγωνισμού, πριν τη λήξη της, κατ΄ανωτατο όριο για

χρονικό διάστημα επιπλέον εκατόν είκοσι  ( 120)  ημερολογιακές ημέρες,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 13 του Π.Δ. 118/07.

Σε περίπτωση που η κατακύρωση του Διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της

Προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασης της,  η κατακύρωση δεσμεύει  τον  υποψήφιο Ανάδοχο

μόνον εφόσον αυτός την αποδεχτεί. 

Α. 3.5 Εναλλακτικές Προσφορές –Αντιπροσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Εφόσον υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές,  δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο

προσφέρον ο οποίος θα περιλαμβάνει τέτοιας φύσης προτάσεις στην προσφορά του, δεν δικαιούται σε

καμία  περίπτωση να  διαμαρτυρηθεί  ή  να  επικαλεστεί  λόγους  προσφυγής  κατά  της  απόρριψης  της

προσφοράς του.

Α. 4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Α.4. 1 Αποσφράγιση Προσφορών 

Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  Αποτελεσμάτων  Διαγωνισμού  (ΕΑΑΔ)  προβαίνει  στην  έναρξη  της

διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται

αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

Η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού που ολοκληρώνεται με την αποσφράγιση , την εξέταση των

τυπικών στοιχείων και την αξιολόγηση των προσφορών (Τεχνικών και Οικονομικών),  διενεργείται  ως

εξής : 

 Αποσφραγίζεται, παρουσία των προσφέροντων ή των νομίμως εκπροσώπων τους ή των νομίμως

εξουσιοδοτημένων προσώπων, ο  κυρίως φάκελος  της προσφοράς  στον οποίο  περιέχονται  τα

δικαιολογητικά συμμετοχής και ο  υποφάκελος της Τεχνικής Προσφοράς. Μονογράφονται από την

Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά κατά φύλλο. 

 Ο υποφάκελος της Οικονομικής Προσφοράς μονογράφεται από την Επιτροπή και αποσφραγίζεται

μετά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών του κάθε συμμετέχοντα. 

Α. 4.2 Έλεγχος Δικαιολογητικών - Αξιολόγηση τεχνικών &  Οικονομικών  Προσφορών  

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων των Προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων

του Διαγωνισμού (Ε.Α.Α.Δ) ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής

που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την ενότητα 2.3 του  μέρους Α της διακήρυξης.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, η  Ε.Α.Α.Δ θα προβεί στην

αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  Τεχνικών  Προσφορών  των  υποψηφίων  αναδόχων  των  οποίων  οι

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο.

Η  απόφαση της ΕΑΑΔ εγκρίνεται από το Δ.Σ του Οργανισμού και ανακοινώνεται μέσω της

Υπηρεσίας στους προσφέροντες, εγγράφως ή σε δημόσια συνεδρίαση της .  Η ως άνω ανακοίνωση

αναφέρει και τους προσφέροντες που αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία. 
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Οι φάκελοι των Οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το

στάδιο  του  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  Τεχνικών  Προσφορών,  δεν

αποσφραγίζονται και επιστρέφονται από την Υπηρεσία  στους Προσφέροντες μετά την  ολοκλήρωση του

Διαγωνισμού.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών

προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών

προσφορών  των  συμμετεχόντων  και  εν  συνεχεία  θα  προχωρήσει  στην  κατάταξη  των  Οικονομικών

Προσφορών,  βάσει της προσφερόμενης τιμής και θα καταχωρήσει τα αποτελέσματα στο πρακτικό, με το

οποίο εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή την επιλογή του Αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την

χαμηλότερη τιμή, από τους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές

Α. 4.3  Απόρριψη προσφορών

Προσφορά  για  την  οποία  συντρέχει  μία  ή  περισσότερες  των  προϋποθέσεων  απόρριψης  που

περιλαμβάνονται σε άλλες Ενότητες της παρούσας , απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη και Προσφορά για την οποία συντρέχει μία ή περισσότερες των

κάτωθι περιπτώσεων: 

1. η προσφορά δεν καλύπτει πλήρως τους όρους της Διακήρυξης,  οι όροι της οποίας θεωρούνται

όλοι ουσιώδεις και απαράβατοι.

2. ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι μικρότερος από τον οριζόμενο.

3. ο  περιλαμβανόμενος  στην  προσφορά  χρόνος  παράδοσης  των  προς  προμήθεια  ειδών  είναι

μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.

4. η  Προσφορά  περιλαμβάνει  αναφορές  –  ενδείξεις  του  προσφερομένου  τιμήματος  σε  άλλο

μέρος, πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς.

5. η Προσφορά  είναι  αόριστη,  ασαφής  ή  ανεπίδεκτης  εκτίμησης,  περιέχει  ελλιπή  ή  ανακριβή

στοιχεία ή και αιρέσεις. 

6. αποτελεί  αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς  ή πρόταση που κατά την κρίση της

Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.

7. είναι εναλλακτική προσφορά στο σύνολο της. 
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Α. 5 . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Α.5.1 Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο

πρόκειται  να γίνει  η κατακύρωση,  εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών,  από την  κοινοποίηση της

σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σ’  αυτόν,  με  βεβαίωση  παραλαβής,  οφείλει  να  υποβάλει,  σε

σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά (σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 6 του ΠΔ

118/2007), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες: 

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα Δικαιολογητικά.

Στη  στήλη  «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», όπου  έχει  συμπληρωθεί  η  λέξη  «ΝΑΙ»,  σημαίνει  ότι  το  αντίστοιχο

Δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά.

Στη  στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»  σημειώνεται  η  απάντηση  του  Προσφέροντος  που  έχει  τη  μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ,

ανάλογα με το εάν το αντίστοιχο Δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

Στη  στήλη  «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» καταγράφεται  από  τον  Προσφέροντα  η  ενότητα  του  «Φακέλου

Δικαιολογητικών», στην οποία περιλαμβάνεται το απαιτούμενο Δικαιολογητικό.

α) Οι Έλληνες Πολίτες

Α/Α         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

  1 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να

προκύπτει  ότι  ο  Προσφέρων  δεν  έχει

καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  δικαστική

απόφαση  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση

της επαγγελματικής του δραστηριότητας για τα

αδικήματα  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  43

παρ.  1  του  Π.Δ.  60/2007,  δηλ.  συμμετοχής  σε

εγκληματική   οργάνωση,  της  δωροδοκίας,  της

απάτης  και  της  νομιμοποίησης  εσόδων  από

παράνομες  δραστηριότητες.  Επίσης  δεν  έχουν

καταδικαστεί για αδικήματα του Αγορανομικού

Κώδικα  σχετικά  με  την  άσκηση  της

επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας  ή  για

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της

       ΝΑΙ
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απάτης,  της εκβίασης,  της πλαστογραφίας,  της

ψευδορκίας,  της  δωροδοκίας  και  της  δόλιας

χρεοκοπίας.

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το

πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την κοινοποίηση

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης .

Σημειώνεται ότι  σε  περίπτωση  που  το

απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  φέρει

καταδικαστικές  αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες

θα πρέπει  να επισυνάπτουν τις  αναφερόμενες

σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

2

Πιστοποιητικό αρμόδιας  δικαστικής  ή

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει

ότι  ο Προσφέρων  δεν τελεί  υπό πτώχευση και

επίσης  δεν  τελεί  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε

πτώχευση. 

Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

    

    ΝΑΙ

3

Πιστοποιητικό όλων  των  Οργανισμών

Κοινωνικής  Ασφάλισης,  από  το  οποίο  να

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω

ειδοποίησης,  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις

υποχρεώσεις  τους που αφορούν στις εισφορές

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

    ΝΑΙ

4

Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να

προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος ως

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

 Ναι 

5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το

οποίο  να  πιστοποιείται  η  εγγραφή  του

υποψήφιου Προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό

επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού  και  αφετέρου  ότι  εξακολουθούν

      ΝΑΙ
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να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Το Πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

6

Συμβολαιογραφικό  Έγγραφο  παροχής

πληρεξουσιότητας  προς  το  φυσικό  πρόσωπο

που  υποβάλλει  την  Προσφορά,  εφόσον  είναι

διαφορετικό από τον Προσφέροντα.

     ΝΑΙ 

7

Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν  1599/86  ότι  ο

προσφέρων  δεν  τελεί  σε  αποκλεισμό  από

διαγωνισμούς  με  βάση  αμετάκλητη  απόφαση

του Υπουργού Ανάπτυξης

 ΝΑΙ 

Διευκρινίσεις 

Σε  περίπτωση που  ορισμένα από τα  ανωτέρω Δικαιολογητικά  δεν  εκδίδονται  ή  δεν  καλύπτουν  στο

σύνολό  τους  όλες  τις  ανωτέρω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με

Ένορκη  Βεβαίωση  του  Προσφέροντος  ενώπιον  Συμβολαιογράφου  ή  Ειρηνοδίκη,  στην  οποία  θα

δηλώνεται  ότι  δεν  εκδίδονται  τα  συγκεκριμένα  έγγραφα  και  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  συγκεκριμένο

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  

Β) Αλλοδαποί Πολίτες

Α/Α         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. Απόσπασμα  Ποινικού  Μητρώου,  μεταφρασμένο

από  προξενική  αρχή  ή  δικηγόρο  που  έχει  το

δικαίωμα  μετάφρασης,  ή  ισοδύναμου  εγγράφου

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι

ο Προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη

δικαστική  απόφαση  για  αδίκημα  σχετικό  με  την

άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για

τα αδικήματα που προβλέπονται στο Άρθρο 43 παρ.

1  του  Π.Δ.  60/2007,  δηλ.  συμμετοχής  σε

εγκληματική   οργάνωση,  της  δωροδοκίας,  της

απάτης  και  της  νομιμοποίησης  εσόδων  από

ΝΑΙ
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παράνομες  δραστηριότητες.  Επίσης  δεν  έχουν

καταδικαστεί  για  αδικήματα  του  Αγορανομικού

Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής

τους  δραστηριότητας,  ή  για  κάποιο  από  τα

αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της

δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ

τρεις  (3)  μήνες  πριν  από την  κοινοποίηση  της  ως

άνω έγγραφης ειδοποίησης .

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ

τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία

κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των

δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του  Διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα

ποινικού  μητρώου  φέρει  καταδικαστικές

αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να

επισυνάπτουν  έγγραφο  με  τις  αναφερόμενες  σε

αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

2.

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων

δεν τελεί  υπό πτώχευση και  επίσης δεν τελεί  υπό

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

Το  Πιστοποιητικό  αυτό  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως

άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  Αρχής  από  το

οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό

αναγκαστική διαχείριση ούτε υπό διαδικασία θέσης

σε  αναγκαστική  διαχείριση  ή  υπό  άλλη  ανάλογη

διαδικασία.  Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει  να έχει

εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

4 Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος

ΝΑΙ 
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Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό  δεν  τελεί  υπό

προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης,  υπό

διαδικασία  θέσης  σε  προπτωχευτική  διαδικασία

εξυγίανσης ή  ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται

στο δίκαιο της χώρας του. 

Το  πιστοποιητικό  αυτό  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το

πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία

κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

5.

Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  της  χώρας

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, ήταν

εγγεγραμμένοι  στα  μητρώα  του  οικείου

Επιμελητηρίου  ή  σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές

οργανώσεις,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του

διαγωνισμού  και  εξακολουθούν  να  παραμένουν

εγγεγραμμένοι  μέχρι  την  επίδοση  της  ως  άνω

έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ

6

Πιστοποιητικό  όλων  των  Οργανισμών  Κοινωνικής

Ασφάλισης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο

Προσφέρων  κατά  την  ημερομηνία  της  ως  άνω

ειδοποίησης,  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις

υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  στις  εισφορές

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

ΝΑΙ

7

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  Αρχής,  από  το  οποίο  να

προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος ως προς

τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  του  κατά  την

ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Ναι

8

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι ο προσφέρων

δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση

αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

ΝΑΙ

Διευκρίνιση:

Σε περίπτωση, κατά την οποία στη χώρα του Προσφέροντος ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά

δεν εκδίδονται  ή δεν καλύπτουν  στο σύνολό τους όλες τις  ανωτέρω περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή

αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με  Ένορκη  Βεβαίωση  του  Προσφέροντος  ή,  στα  κράτη,  όπου  δεν
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προβλέπεται  Ένορκη  Βεβαίωση,  με  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Προσφέροντος  ενώπιον  δικαστικής  ή

διοικητικής  Αρχής,  Συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  οργανισμού  της  χώρας  του

Προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

γ) Τα Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Τα  ως  άνω  δικαιολογητικά  των

περιπτώσεων  για  «Έλληνες  πολίτες»  και

«Αλλοδαπούς πολίτες».

ΝΑΙ

2.

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή

διοικητικής  Αρχής,  από  το  οποίο  να

προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  κοινή

εκκαθάριση  του  Κ.Ν.  2190/1920,  όπως

εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν.

1892/1990,  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ή

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά

νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης  κοινής

ή  ειδικής  εκκαθάρισης  των  ανωτέρω

νομοθετημάτων  ή  υπό  άλλες  ανάλογες

καταστάσεις  (μόνο  για  αλλοδαπά  νομικά

πρόσωπα). 

Το  Πιστοποιητικό  αυτό  πρέπει  να  έχει

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την

κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης

ειδοποίησης.

ΝΑΙ

3. Τα  ανωτέρω  νομικά  πρόσωπα  πρέπει  να

προσκομίζουν  για  τους  διαχειριστές,  στις

περιπτώσεις  των  εταιρειών  περιορισμένης

ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  των  προσωπικών

εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  για  τον

πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις

ΝΑΙ
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ανώνυμες  εταιρίες  (Α.Ε.),  απόσπασμα

ποινικού  μητρώου  ή  άλλο  ισοδύναμο

έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής

αρχής  της  χώρας  εγκατάστασης,  από  το

οποίο  να  προκύπτει  ότι  τα  ανωτέρω

πρόσωπα  δεν  έχουν  καταδικαστεί  με

αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση,  για

αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της

επαγγελματικής  του  δραστηριότητας,

καθώς  και  για  τα  αδικήματα  που

προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ.

60/2007, δηλ. συμμετοχής σε  εγκληματική

οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες

δραστηριότητες.  Επίσης  δεν  έχουν

καταδικαστεί  για  αδικήματα  του

Αγορανομικού  Κώδικα  σχετικά  με  την

άσκηση  της  επαγγελματικής  τους

δραστηριότητας,  ή  για  κάποιο  από  τα

αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,

της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας

χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι  σε  περίπτωση  που  το

απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  φέρει

καταδικαστικές  αποφάσεις,  οι

συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν

τις  αναφερόμενες  σε  αυτό καταδικαστικές

αποφάσεις.

 4. Επί  ημεδαπών  ανωνύμων  εταιριών  τα

προαναφερόμενα  πιστοποιητικά  της

εκκαθάρισης της περίπτωσης  (2) του εδ. γ

της  παρ.  2  του  Π.Δ.  118/2007,  εκδίδονται

όσον  αφορά  στην  κοινή  εκκαθάριση  από

ΝΑΙ
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την  αρμόδια  Υπηρεσία  της  Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης,  στο  Μητρώο  Ανωνύμων

Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η

συμμετέχουσα  στο  διαγωνισμό  Α.Ε.,

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων

7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά την ειδική

εκκαθάριση  του  Ν.  1892/1990,  όπως

εκάστοτε  ισχύει,  από  το  αρμόδιο  Εφετείο

της  έδρας  της  ανωνύμου  εταιρείας  που

τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών

εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  και

προσωπικών  εταιριών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  το

πιστοποιητικό  της  εκκαθάρισης,  εκδίδεται

από  το  αρμόδιο  τμήμα  του  Πρωτοδικείου

της  έδρας  της  συμμετέχουσας  στο

διαγωνισμό επιχείρησης.

Διευκρινίσεις 

Σε  περίπτωση που  ορισμένα από τα  ανωτέρω Δικαιολογητικά  δεν  εκδίδονται  ή  δεν  καλύπτουν  στο

σύνολό  τους  όλες  τις  ανωτέρω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με

Ένορκη  Βεβαίωση  του  Προσφέροντος  ενώπιον  Συμβολαιογράφου  ή  Ειρηνοδίκη,  στην  οποία  θα

δηλώνεται  ότι  δεν  εκδίδονται  τα  συγκεκριμένα  έγγραφα  και  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  συγκεκριμένο

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  

δ) Οι Συνεταιρισμοί

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Απόσπασμα  Ποινικού  Μητρώου  από  το

οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  Πρόεδρος  του

Διοικητικού  του  Συμβουλίου  δεν  έχει

καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  δικαστική

απόφαση,  για  αδίκημα  σχετικό  με  την

άσκηση  της  επαγγελματικής  του

δραστηριότητας  για  τα  αδικήματα  που

ΝΑΙ
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προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ.

60/2007, δηλ. συμμετοχής σε εγκληματική

οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες

δραστηριότητες.  Επίσης  δεν  έχουν

καταδικαστεί  για  αδικήματα  του

Αγορανομικού  Κώδικα  σχετικά  με  την

άσκηση  της  επαγγελματικής  τους

δραστηριότητας  ή  για  κάποιο  από  τα

αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,

της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της

ψευδορκίας,  της  δωροδοκίας  και  της

δόλιας χρεοκοπίας.

Το Απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί

το  πολύ  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την

κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης

ειδοποίησης.

Σημειώνεται ότι  σε  περίπτωση  που  το

απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  φέρει

καταδικαστικές  αποφάσεις,  οι

συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν

τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές

αποφάσεις.

2.

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και

(3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του

Π.Δ.  118/2007,  εφόσον  πρόκειται  για

ημεδαπούς  συνεταιρισμούς  και  της

περίπτωσης (2) του εδ. β΄  της παρ. 2 του

άρθρου  6,  του  Π.Δ.  118/2007,  εφόσον

πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς,

αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ΄

της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

ΝΑΙ

3.
Βεβαίωση  αρμόδιας  αρχής  ότι  ο

Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ΝΑΙ
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Διευκρινίσεις 

Σε  περίπτωση που  ορισμένα από τα  ανωτέρω Δικαιολογητικά  δεν  εκδίδονται  ή  δεν  καλύπτουν  στο

σύνολό  τους  όλες  τις  ανωτέρω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με

Ένορκη  Βεβαίωση  του  Προσφέροντος  ενώπιον  Συμβολαιογράφου  ή  Ειρηνοδίκη,  στην  οποία  θα

δηλώνεται  ότι  δεν  εκδίδονται  τα  συγκεκριμένα  έγγραφα  και  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  συγκεκριμένο

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  

Με  την  υποβολή  της  Προσφοράς  κάθε  Μέλος  του  Συνεταιρισμού  ευθύνεται  αλληλέγγυα  και  εις

ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στον Συνεταιρισμό, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι

πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

ε) Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας

πρέπει  να  κατατεθούν  όλα  τα

Δικαιολογητικά,  ανάλογα  με  την

περίπτωση (ημεδαπό /  αλλοδαπό φυσικό

πρόσωπο,  ημεδαπό  /  αλλοδαπό  νομικό

πρόσωπο, Συνεταιρισμός).

ΝΑΙ

2. Συμφωνητικό  μεταξύ  των  Μελών  της

Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:

 συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία,

 αναγράφεται  και  οριοθετείται  με

σαφήνεια η ποσοτική κατανομή και

η  έκταση  του  μέρους  του  Έργου

που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της

Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο

της Προσφοράς,

 δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο

για το συντονισμό και τη διοίκηση

όλων  των  Μελών  της  Ένωσης  /

Κοινοπραξίας (Επικεφαλής),

 ορίζεται  κοινός  εκπρόσωπος  της

ΝΑΙ
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Ένωσης  /  Κοινοπραξίας  και  των

Μελών  της  για  τη  συμμετοχή  της

στο  Διαγωνισμό  και  την

εκπροσώπηση  της  Ένωσης  /

Κοινοπραξίας  και  των  Μελών  της

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

3.

Πράξη  του  αρμόδιου  Οργάνου  Διοίκησης

κάθε  Μέλους  της  Ένωσης  /  Κοινοπραξίας

από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του

για  τη  συμμετοχή  του  Μέλους  στην

Ένωση / Κοινοπραξία και στον Διαγωνισμό.

ΝΑΙ

Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις

1. Δικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  γλώσσα  άλλη,  εκτός  της  Ελληνικής,  πρέπει  να  συνοδεύονται

υποχρεωτικά από επίσημη και επικυρωμένη αρμοδίως μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 6 Π.Δ. 118/2007

συνιστά λόγο  αποκλεισμού του προμηθευτή από τον Διαγωνισμό.

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος του / της Συνεταιρισμού /

Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως Μέλους του / της Συνεταιρισμού / Ένωσης

κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε, αν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα

εναπομείναντα Μέλη του / της Συνεταιρισμού / Ένωσης, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει

και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με τους ίδιους όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των

συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξεταστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα

αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να

εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν «αντικαταστάτη» με προσόντα

αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O «αντικαταστάτης»,

ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

4. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων αποτελεί Ένωση, οι λόγοι αποκλεισμού συμμετοχής ισχύουν χωριστά

για κάθε Μέλος της Ένωσης. Προσφορές Ενώσεων των οποίων τα Μέλη δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα

Δικαιολογητικά, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την

προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

Α.5.2. Διαδικασία Ανάδειξης αναδόχου ως μειοδότη-Κατακύρωση διαγωνισμού  
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Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σε

έναν  από  τους  προσφέροντες  με  τη  χαμηλότερη  τιμή  για  το  σύνολο  της  προμήθειας,  εκ  των

συμμετεχόντων  των  οποίων  οι  προσφορές  έχουν  κριθεί  ως  αποδεκτές  με  βάση  τις  τεχνικές

προδιαγραφές και τους  όρους της Διακήρυξης.  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση οφείλουν, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ 118/2007, να υποβάλλουν τα έγγραφα και

δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 6 & 8 του Π.Δ 118/2007 ,  σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην παράγραφο Α. 5.1 παρούσης.

 Τα  έγγραφα και δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται

εντός της ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

    Η Υπηρεσία από της παραλαβής του φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές

προσφορές έχουν αποσφραγιστεί,  ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του

φακέλου των δικαιολογητικών. 

Η ΕΑΑΔ προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών σε ημερομηνία και ώρα που

ορίζεται  στην  προαναφερόμενη  έγγραφη ειδοποίηση,  μονογράφονται  δε  από  την  Επιτροπή όλα τα

στοιχεία του φακέλου ανά φύλλο. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης,

λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την

πληρότητα  των  δικαιολογητικών  και  των  εγγράφων  που  υποβλήθηκαν  από  τον  προσφέροντα  στον

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

Ο  διαγωνισμός  ολοκληρώνεται  με  την  έκδοση  της  απόφασης  κατακύρωσης  του  συνόλου  της

προμήθειας από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εκδίδεται μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών

της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007 που ο προσφέρων έχει προσκομίσει στην Υπηρεσία. 

Η   κατακύρωση  του  διαγωνισμού  θα  γίνει  με  απόφαση  του  ΔΣ  του  ΟΑΕΔ  μετά  από  σχετική

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών. 

Η απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται  σε όλους τους διαγωνιζόμενους,  ο

οποίοι δεν αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό. 

Αν ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από

τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ.  2 του άρθρου 6 του Π.Δ /τος 118/2007 ,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ/τος 118/2007, η κατακύρωση γίνεται
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στον προμηθευτή που προφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός

δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά τα

ανωτέρω , η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω

καθ΄εξής. 

Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των

ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από

αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Η  αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  κατά  την  αποκλειστική  και  ελεύθερη  κρίση  της  και

αζημίως  γι΄αυτήν   να  ματαιώσει   ή  να  επαναλάβει  το  διαγωνισμό  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της

διαδικασίας και ιδίως : 

I. για  παράτυπη  διεξαγωγή,  εφόσον  από  την  παρατυπία  επηρεάζεται  το  αποτέλεσμα  της

διαδικασία 

II. εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό 

III. εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση προμήθεια .

Α. 6  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

Α. 6. 1 Κατάρτιση –Υπογραφή Σύμβασης, Εγγυήσεις 

1. Μετά την γνωστοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον Ανάδοχο να

προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  μέσα  σε  δέκα  (10)  ημερολογιακές  ημέρες   από  την

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 

2. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην

παρούσα Διακήρυξη και την  προσφορά του Αναδόχου ,  θα διέπεται  από το Ελληνικό δίκαιο και  δε

μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους  προς το περιεχόμενο της παρούσας . Το κείμενο της Σύμβασης με

τα Παραρτήματα της κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, προσφορά, διακήρυξη

και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης , εκτός κατάδηλων σφαλμάτων η παραδρομών. 

3. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει  Εγγυητική Επιστολή Καλής

Εκτέλεσης  Σύμβασης,  το  ύψος  της  οποίας  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  πέντε  τις  εκατό  (5%)  του

συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) , αορίστου διάρκειας , δηλ θα ισχύει

μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 
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Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί

έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα

του ΜΕΡΟΥΣ Δ΄ της παρούσας .

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160/08-08-2014) και

στην παράγραφο 1,2,3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013. 

Α. 6.2 Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα

στα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, πρέπει να συνοδεύονται

από επίσημη μετάφραση.

Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται  σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας,

πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα και επικύρωση από την

Αρμόδια Αρχή.

Α. 6. 3   Διοικητικές Προσφυγές 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειας του

έως  και  την  κατακυρωτική  απόφαση  επιτρέπεται  ένσταση-  προσφυγή  για  λόγους  νομιμότητας  και

ουσίας (ενδικοφανής, προσφυγή), που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-07-

2007). 

Α. 7 ΠΑΡΑΔΟΣΗ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Α. 7.1 Παράδοση - Παραλαβή   

Τα  υπό  προμήθεια  είδη  πρέπει  να  είναι  ετοιμοπαράδοτα.  Οι  παραδόσεις  των  ειδών  θα  γίνονται

τμηματικά  ή εξ ολοκλήρου, ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητας της

Περ/κής  Δ/νσης  Θεσσαλίας  το  αργότερο  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών,  από  την  έγγραφη

παραγγελία. Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών αρμοδιότητας

της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας μετα από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία . 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται  κατόπιν ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, από τριμελή επιτροπή που

θα ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας και θα απαρτίζεται από υπαλλήλους που υπηρετούν σε

αυτή.  Στην  περίπτωση που ο  προμηθευτής  παραδώσει  υλικά ποιοτικά  ακατάλληλα υποχρεούται  να

προβεί στην αντικατάσταση τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.  
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Η  επιτροπή  κατά  την  παραλαβή  των  ειδών  θα  συντάσσει  πρωτόκολλο,  ποιοτικής  και  ποσοτικής

παραλαβής το οποίο συνοδευόμενο με το σχετικό δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής Τιμολόγιο του

προμηθευτή θα προωθείται στην αρμόδια Οικονομική υπηρεσία για την πληρωμή του. 

Α. 7. 2 Τρόπος Πληρωμής –Κρατήσεις 

1.  Η πληρωμή θα γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία παραλαβής του

τιμολογίου . 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς των ζητούμενων

ειδών στην κάθε υπηρεσία.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2198/22-03-94 άρθρο 24 (ΦΕΚ 43/33-03-1994)  θα γίνει παρακράτηση

φόρου  εισοδήματος  ύψους 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου. 

Για την παρακράτηση αυτή θα δοθεί βεβαίωση από την υπηρεσία μας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί

από τον προμηθευτή κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής Δήλωσής του. 

Ποσό ύψους 0,10% επί της συμβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ θα παρακρατηθεί από την αναθέτουσα αρχή

κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και  για λογαριασμό της  Ενιαίας Ανεξάρτητης  Αρχής Δημόσιων

Συμβάσεων (άρθρο 4 § 3 Ν. 4013/2011).

Από τους λογαριασμούς που είναι για εξόφληση ο ΟΑΕΔ μπορεί να παρακρατήσει κάθε προς αυτόν

οφειλή  του  αναδόχου  που  απορρέει  από  τη  σύμβαση.  Η  παράληψη  επισύναψης  των  ως  άνω

πρωτότυπων εγγράφων έχει  σαv συνέπεια την αναστολή της εξόφλησης των λογαριασμών μέχρι  να

υποβληθούν. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε άλλης έλλειψης ή όχι σωστής

συμπλήρωσης ή ασυμφωνίας του λογαριασμού. Κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο θα γίνεται με την

προσκόμιση  από  την  πλευρά  του  των  απαιτούμενων  παραστατικών  /  δικαιολογητικών,  όπως  αυτά

προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.  Και μετά την ολική εξόφληση των λογαριασμών από τον ΟΑΕΔ

αυτός δικαιούται να αναζητήσει από τον ανάδοχο τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα σε αυτόν ποσά. Ο

ΟΑΕΔ δε θα προκαταβάλλει κανένα ποσό στον ανάδοχο. 

Όσον αφορά τον τρόπο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  πληρωμής ισχύουν τα αναφερόμενα στο

άρθρο 35 του Π.Δ/τος  118/07.

Στις  περιπτώσεις  αποστολής  χρημάτων  σε  προμηθευτές,  τα  έξοδα  της  Τράπεζας  βαρύνουν  τους

δικαιούχους (2190/28/24-7-90 απόφαση του ΔΣ του  ΟΑΕΔ). 

Α. 8  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Α. 8. 1 Υποχρεώσεις του αναδόχου 
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1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά με

την Αναθέτουσα Αρχή και να λαμβάνει υπόψη του, της  οποιεσδήποτε παρατηρήσεις  σχετικά με

την εκτέλεσή της. 

2. Ο Ανάδοχος θα είναι  πλήρως και  αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό και τους συνεργάτες του, ενόψει της

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 

        Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από

κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο

Ανάδοχος προς αποκατάστασή της.

3. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι  δεν θα απασχολήσει ή θα εκμεταλλευθεί ανήλικους κάτω των 15 ετών

(άρθρα 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας)

4. Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  ενεργεί  με  επιμέλεια  και  φροντίδα,  ώστε  να  εμποδίζει  πράξεις  ή

παραλείψεις,  που  θα  μπορούσαν  να  έχουν  αποτέλεσμα  αντίθετο  προς  το  συμφέρον  της

Αναθέτουσας Αρχής.

5. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι η προμήθεια  θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της

Διακήρυξης  ,  της  σύμβασης  και  της  προσφοράς  του  ή  όπως  αυτές  θα  υποδειχθούν  από  την

Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση της . 

6. Απαγορεύεται  η  εκχώρηση  από  τον  Ανάδοχο  σε  οποιονδήποτε  τρίτο  των  υποχρεώσεων  και

δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση, την οποία θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή,

εκτός του ληξιπρόθεσμου μέρους της αμοιβής του, το οποίο μπορεί με έγκριση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ

να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του.

7. Σε  περίπτωση ανωτέρας  βίας,  η  απόδειξη  αυτής  βαρύνει  εξ  ολοκλήρου  τον  Ανάδοχο,  ο  οποίος

υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που

συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και αιτιολογημένα προς την Αναθέτουσα

Αρχή. 

Α. 8.2 Ποινικές ρήτρες-έκπτωση  

Σε  περίπτωση  υπέρβασης  της  συμβατικής  προθεσμίας  κατά  την  υλοποίηση  της  προμήθειας   με

υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου σύμφωνα με τα παρακάτω : 
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1.  Σε  περίπτωση  υπέρβασης  προθεσμιών  παράδοσης  (αρχικών  ή  τροποποιημένων)  παραδοτέων,  η

Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί  να  επιβάλει  ποινική  ρήτρα  σε  βάρος  του  Αναδόχου  για  κάθε  ημέρα

καθυστέρησης σε ποσοστό 0,1% επί της συμβατικής αξίας των παραδοτέων που καθυστερούν και κατά

μέγιστο σε ποσοστό 10% αυτής.

2.Οι χρόνοι  υπολογίζονται  σε ημερολογιακές ημέρες,  οι  αξίες όπως προβλέπονται  στη Σύμβαση (μη

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  και οι προθεσμίες, αφού ληφθούν υπόψη οι χρονικές μεταβολές

που ενδεχομένως έχουν προκύψει μετά από έγγραφη κοινή συμφωνία μεταξύ  των συμβαλλομένων

μερών.

3.  Οι  ποινικές  ρήτρες  δεν  επιβάλλονται,  αν  ο Ανάδοχος  αποδείξει  ότι  η  καθυστέρηση οφείλεται  σε

ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

4. Σε περίπτωση Ένωσης /Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά για τη

συμμετοχή τους στο έργο σε κάθε ένα από τα μέλη της. 

5. Η Αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει, αζημίως γι΄αυτήν , έκπτωτο τον ανάδοχο, αν δεν

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει κατ΄ εξακολούθηση

ουσιώδεις  όρους  της  Σύμβασης  που  θα υπογραφεί,  εφόσον  μετά  από  δύο  τουλάχιστον  διαδοχικές

σχετικές έγγραφες επισημάνσεις της Αναθέτουσας Αρχής δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της. 

6. Σε περίπτωση επανειλημμένης αντισυμβατικής συμπεριφοράς, ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος

με απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού και θα εκπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του

Οργανισμού.

Α.9 Α.9  Ισχύουσα Νομοθεσία – Επίλυση Διαφορών 

Η Σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα

είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν  στην Αθήνα.

ΛΑΡΙΣΑ  03-06-2016
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

     ΤΣΙΟΥΡΒΑ ΟΛΓΑ
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ΜΕΡΟΣ Β ΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ  

Γενικά 

Τα προς  προμήθεια είδη γραφικής ύλης  όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον ακόλουθο Πίνακα θα 

πρέπει να πληρούν τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της

παρούσας Διακήρυξης.  

Β.1  Πίνακας ειδών γραφικής ύλης –Τεχνικές Προδιαγραφές  -Τόπος Προορισμού 

 
 

Κατηγορία:                 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
  

   

Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Μονάδα

Μέτρησης
Συνολική
Ποσότητα

Τόπος Προορισμού

1
12-

000008

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ Περφορατέρ τύπου leitz με δυνατότητα
συρραφής 40 φύλλων χαρτιού, διάτρησης 2 τρυπών με 
οδηγό διάτρησης για χαρτιά Α4, Α5 και Α6 μεταλλικό και 
να διαθέτει κλείδωμα θέσης της χειρολαβής

τεμάχιο 22

1. ΚΠΑ2 Λάρισας 4
2. ΚΠΑ2 Λαμίας 8
3. ΚΠΑ2 Βόλου 5
4. Π.Δ. Θεσσαλίας 4
5. ΕΠΑ.Σ Βόλου 1

2
12-

000009

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ Περφορατέρ τύπου leitz με δυνατότητα
συρραφής 20 φύλλων χαρτιού, διάτρησης 2 τρυπών με 
οδηγό διάτρησης για χαρτιά Α4, Α5 και Α6 μεταλλικό και 
να διαθέτει κλείδωμα θέσης της χειρολαβής

τεμάχιο 53

1. ΚΠΑ2 Καρδίτσας 10
2. ΚΠΑ2 Λάρισας 20
3. ΚΠΑ2 Λαμίας 6
4. ΚΠΑ2 Βόλου 10
5. Π.Δ. Θεσσαλίας 5
6. ΕΠΑ.Σ Βόλου 2

3
12-

000015

ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Υλικό 
κατασκευής:Μέταλλο. Διάσταση:11,6 Χ 21,2 Χ 6 cm 
περίπου

τεμάχιο 4

1.ΒΝΣ Καρπενησίου 2

2. ΚΠΑ2 Λάρισας 2

4
12-

000025
ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ: Μολύβια γραφίτη ξύλινα μαύρα 
σκληρότητας  ΗΒ και πάχος γραφής 2mm

τεμάχιο 327

1. ΒΝΣ Λάρισας 30
2. ΒΝΣ Καρπενησίου 50
3. ΚΠΑ2 Καρπενησίου 10
4.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 40
5. ΒΝΣ Τρικάλων 30
6. ΚΠΑ2 Λάρισας 15
7. Π.Δ. Θεσσαλίας 20
8. ΕΠΑΣ Βόλου 12
9. ΕΠΑ.Σ Καρδίτσας 50
10.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 10
11.ΚΠΑ2 Λαμίας 40
12.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 10
13.ΚΠΑ2 Βόλου 10

6
12-

000373

ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ: Υλικό 
κατασκευής:Δίφυλλο-πλαστικό με διαφανές 
εξώφυλλο.Να διαθέτει έλασμα για την συγκράτηση των 
εγγράφων Α4, σε διάφορα χρώματα χωρητικότητας 15 
φύλλα τουλάχιστον.

τεμάχιο 1.850

1.ΒΝΣ Λάρισας 50
2.ΒΝΣ Καρπενησίου 30
3.ΚΠΑ2 
3.Καρπενησίου

60

4.ΚΠΑ2 Καλαμπάκας 40
5.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 50
6.ΙΕΚ Λαμίας 200
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7.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 800
8.ΚΠΑ2 Λάρισας 40
9.ΚΠΑ2 Λαμίας 310
10.ΚΠΑ2 Βόλου 50
11.ΚΠΑ2 Τρικάλων 20
12.ΕΠΑ.Σ Βόλου 50
13.ΙΕΚ Βόλου 20
14 ΣΕΚ Βόλου 10
15.ΙΕΚ Λάρισας 100

16.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 20

7
12-

000379

ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
Υλικό κατασκευής : ανθεκτικό χαρτόνι (πρεσπάν)
Να διαθέτει  λάστιχα ανθεκτικά για το δέσιμο και αυτιά , 
διαστάσεων 25Χ35Χ8 cm περίπου, σε διάφορα χρώματα

τεμάχιο 215

1. ΒΝΣ Λάρισας 30
2. ΒΝΣ Καρπενησίου 80
3. ΒΝΣ Τρικάλων 50
4.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 10
5.ΕΠΑ.Σ Βόλου 15
6.ΙΕΚ Βόλου 30

8
12-

000380

ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ
Υλικό κατασκευής : χαρτόνι (πρεσπάν) με εσωτερικά 
αυτιά .
Να διαθέτει λάστιχο ανθεκτικό για δέσιμο, σε διάφορα 
χρώματα, διαστάσεων Α4+

τεμάχιο 1.105

1.ΒΝΣ Λάρισας 50
2.ΒΝΣ Καρπενησίου 50
3.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 15
4.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 50
5.ΚΠΑ2 Γρεβενών 20
6.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 30
7.ΒΝΣ Τρικάλων 50
8.ΚΠΑ2 Λάρισας 80
9.ΓΕΚΟ Λάρισας 10
10.ΚΠΑ2 Βόλου 100
11.Π.Δ. Θεσσαλίας 200
12.ΕΠΑ.Σ Βόλου 60
13.ΙΕΚ Βόλου 20
14.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 50
15.ΣΕΚ Βόλου 10
16.ΕΠΑ.Σ Καρδίτσας 50
17.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 200
18.ΚΠΑ2 Λαμίας 60

9
12-

000381

ΦΑΚΕΛΟΣ –ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΧΑΡΤΙΝΟ 
Υλικό κατασκευής : χαρτόνι με εσωτερικό έλασμα . 
Σε  διάφορα χρώματα , μεγέθους Α4 +

τεμάχιο 934

1.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 30
2. ΚΠΑ2 Καλαμπάκας 50
3.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 30
4.ΚΠΑ2 Γρεβενών 24
5. ΚΠΑ2 Καρδίτσας 500
6. ΚΠΑ2 Λάρισας 30
7. ΚΠΑ2 Βόλου 200
8. ΓΕΚΟ Βόλου 50
9.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 20

10 12-
000382

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΡΔΕΛΑ:Υλικό κατασκευής:Χαρτόνι με κορδέλα να 
διαθέτει κορδέλα για δέσιμο, χρώματος μπλέ 
διαστάσεων25Χ35 cm περίπου.

τεμάχιο 1885 1. ΚΠΑ2 Καλαμπάκας 80
2.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 10
3.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 20
4.ΚΠΑ2 Γρεβενών 20
5. ΚΠΑ2 Καρδίτσας 200
6.ΙΕΚ Καρδίτσας 45
7. ΚΠΑ2 Λάρισας 1000

8. ΚΠΑ2 Βόλου 50
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9. Π.Δ. Θεσσαλίας 150
10.ΚΠΑ2 Τρικάλων 300

11. ΙΕΚ Λάρισας 10

11
12-

000384
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ   Υλικό κατασκευής : χαρτόνι με 
εσωτερικά αυτιά. Σε  διάφορα χρώματα,  μεγέθους Α4 +

τεμάχιο 160

1. ΒΝΣ Λάρισας 30
2.ΒΝΣ Καρπενησίου 30
3.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 50
4. ΚΠΑ2 Βόλου 50

12
12-

000385

ΖΕΛΑΤΙΝΗ –ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙ
Υλικό κατασκευής : πλαστικό 
Δίφυλλη πλαστική θήκη εγγράφων με άνοιγμα επάνω 
και δεξιά , για έγγραφα μεγέθους Α4 .   Να προσφέρουν 
εύκολη και ευδιάκριτη ανάγνωση. (πακέτο των 100 
τεμαχίων

τεμάχιο 515

1.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 100
2.ΚΠΑ2 Λάρισας 5
3. Π.Δ. Θεσσαλίας 200
4.ΕΠΑ.Σ Καρδίτσας 10

5.ΙΕΚ Βόλου 200

13
12-

000386

ΖΕΛΑΤΙΝΗ –ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΕΠΑΝΩ
Υλικό κατασκευής : πλαστικό 
Δίφυλλη  θήκη διαφανής  μεγέθους  Α4 , με άνοιγμα 
επάνω . Να προσφέρουν εύκολη και ευδιάκριτη 
ανάγνωση.(πακέτο των 100 τεμαχίων)  

τεμάχιο 707

1. ΕΠΑ.Σ Λαμίας 100
2.ΙΕΚ Λαμίας 100
3. Π.Δ. Θεσσαλίας 300
4.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 5
5.ΙΕΚ Βόλου 200

6.ΚΠΑ2 Λαμίας
2

14
12-

000489

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  
Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκόλλητα (τύπου POST-
IT) ενδεικτικών διαστάσεων  50mm Χ 75mm 
περίπου, διάφορα χρώματα.

τεμάχιο 1094

1.ΒΝΣ Καρπενησίου 30
2.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 15
3.ΒΝΣ Λάρισας 10
4.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 15
5.ΙΕΚ Λαμίας 5
6.ΚΠΑ2 Γρεβενών 2
7.ΒΝΣ Τρικάλων 10
8.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 30
9. ΚΠΑ2 Βόλου 10
10.ΕΠΑ.Σ Βόλου 5
11.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 87
12.Π.Δ. Θεσσαλίας 150
13.ΚΠΑ2 Λάρισας 700
15.ΙΕΚ Βόλου 5

16. ΕΠΑ.Σ Καρδίτσας 20

18
12-

000499
ΔΑΚΤΥΛΟΒΡΕΚΤΗΡΕΣ τεμάχιο 20 1. ΚΠΑ2 Λαμίας 20

19
12-

000501

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ
Υλικό κατασκευής : χάρτινο 
Διαχωριστικό  εγγράφων Α4 , χάρτινο 1-10 θέματα , 
διαφόρων χρωμάτων.

τεμάχιο 192

1.ΚΠΑ2 Καλαμπάκας 10
2.ΒΝΣ Καρπενησίου 20
3.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 10
4.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 20
5.ΚΠΑ2 Λάρισας 60
6.ΚΠΑ2 Αλμυρού 5
7.Π.Δ. Θεσσαλίας 30
8.ΕΠΑ.Σ Βόλου 5
9.ΙΕΚ Βόλου 4
10.ΣΕΚ Βόλου 1
11.ΕΠΑ.Σ Καρδίτσας 25
12.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 2
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20
12-

000503

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
Διορθωτική ταινία μήκους 6-8m  περίπου και 
πλάτους 5 mm περίπου. 

τεμάχιο 228

1.ΒΝΣ Καρπενησίου 30
2. ΚΠΑ2 Καρπενησίου 8
3.ΙΕΚ Λαμίας 3
4.ΚΠΑ2 Γρεβενών 30
5.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 20
6.ΒΝΣ Τρικάλων 20
7.ΚΠΑ2 Λάρισας 10
8.ΚΠΑ2 Τρικάλων 5
9.Π.Δ. Θεσσαλίας 20
10.ΕΠΑ.Σ Βόλου 15
11.ΙΕΚ Βόλου 10
12.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 50
13. ΣΕΚ Βόλου 3
14.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 4

22
12-

000506

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ +ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ
Διορθωτικό υγρό με πινελάκι και διαλυτικό  (σετ), 
φιαλίδιο 20 ml περίπου.

τεμάχιο 315

1.ΒΝΣ Λάρισας 10
2.ΒΝΣ Καρπενησίου 20
3.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 5
4.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 15
5.ΙΕΚ Λαμίας 4
6.ΚΠΑ2 Γρεβενών 5
7.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 40
8. Γ ΕΚΟ Λάρισας 2
9.ΚΠΑ2 Λάρισας 50
10.ΚΠΑ2 Αλμυρού 10
11.ΚΠΑ2 Βόλου 50
12.ΚΠΑ2 Τρικάλων 30
13.Π.Δ. Θεσσαλίας 20
14.ΙΕΚ Λάρισας 3
15.ΕΠΑ.Σ Καρδίτσας 10
16.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 7
17.ΚΠΑ2 Λαμίας 30
18. Γ ΕΚΟ Βόλου 4

23
12-

000507
ΚΑΡΜΠΟΝΔιαστάσεων Α4 , χρώματος μπλε σε 
συσκευασία κουτιού 100 τεμαχίων.  

τεμάχιο 5

1.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 3

2.ΚΠΑ2 Λαμίας 2

24
12-

000511

ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ
Υγρή διαφανής για όλες τις χρήσεις ,  σωληνάριο 
20ml περίπου

τεμάχιο 149

1.ΒΝΣ Λάρισας 50
2.ΒΝΣ Καρπενησίου 50
3.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 1
4.ΚΠΑ2 Γρεβενών 5
5.ΚΠΑ2 Λάρισας 2
6.ΚΠΑ2 Βόλου 10
7.Π.Δ. Θεσσαλίας 5
8.ΕΠΑ.Σ Βόλου 2
9.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 10
10.ΙΕΚ Λάρισας 6
11.ΚΠΑ2 Λαμίας 8

25 12-
000513

ΚΟΠΙΔΙ 18mm
Κατάλληλο για την κοπή χαρτοκιβωτίων, χαρτονιών 
κ.α , με πλαστική λαβή. Με ρυθμιζόμενο μήκος 
λεπίδας και να διαθέτει κουμπί ασφαλείας

τεμάχιο 41 1.ΒΝΣ Καρπενησίου 5
2.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 3
3.ΒΝΣ Τρικάλων 2
4.ΚΠΑ2 Γρεβενών 2
5.ΚΠΑ2 Λάρισας 3
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6.ΚΠΑ2 Λαμίας 10
7.Π.Δ. Θεσσαλίας 5
8.ΕΠΑ.Σ Βόλου 3
9.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 5
10.ΙΕΚ Βόλου 3

26
12-

000514

ΚΥΒΟΣ ΧΑΡΤΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 
Λευκά χαρτάκια σημειώσεων 90x90mm περίπου.  
Φύλλα ανά κύβο 500 χαρτάκια περίπου

τεμάχιο 443

1.ΒΝΣ Καρπενησίου 10
2.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 6
3.ΒΝΣ Λάρισας 10
4.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 10
5.ΙΕΚ Λαμίας 5
6.ΚΠΑ2 Γρεβενών 2
7.ΒΝΣ Τρικάλων 10
8.Γ ΕΚΟ Λάρισας 5
9.ΚΠΑ2 Λάρισας 200
10.ΚΠΑ2 Λαμίας 50
11.ΚΠΑ2 Βόλου 20
12.ΚΠΑ2 Τρικάλων 50
13.ΕΠΑ.Σ Βόλου 5
14.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 10
15.Π.Δ. Θεσσαλίας 50

27
12-

000515

ΛΑΣΤΙΧΑ ΨΙΛΑ Νο 8 50ΜΜ
Υλικό κατασκευής: Καθαρό καουτσούκ , Διάμετρος : 
50mm, Μήκος κλειστό : 80 mm, Πάχος: 1-1,5mm
Συσκευασία :1 κιλό  (τεμ/κιλό : 3000 περίπου

τεμάχιο 42

1.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 3
2.ΚΠΑ2 Λάρισας 8
3.ΚΠΑ2 Λαμίας 2
4.ΚΠΑ2 Βόλου 5
5.ΚΠΑ2 Τρικάλων 20
6.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 2
7.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 1
8.ΒΝΣ Τρικάλων 1

28
12-

000516

ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΛΑΚΕ  Νο 13/5  85ΜΜ
Υλικό κατασκευής: Καθαρό καουτσούκ 
Πλάτος : 5 mm, Διάμετρος : 85 mm,Μήκος κλειστό : 
130 mm,Πάχος: 1-1,5mm, Συσκευασία :1 κιλό  
(τεμ/κιλό : 480 περίπου)

τεμάχιο 72

1.ΙΕΚ Λαμίας 1
2.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 4
3 ΚΠΑ2 Λαμίας 3
4.ΚΠΑ2 Βόλου 15
5.ΚΠΑ2 Τρικάλων 30
6.ΒΝΣ Καρπενησίου 1
7.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 2
8.ΚΠΑ2 Καλαμπάκας 4
9.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 1
10.ΚΠΑ2 Λάρισας 8
11 Γ ΕΚΟ Βόλου 2
12.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 1

29
12-

000517

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ  ΚΟΚΚΙΝΟ
Μαρκαδόροι με χρώματα ανεξίτηλα και αδιάβροχο 
μελάνι που δεν ξεθωριάζει με στρογγυλή  μύτη 2 –4 
mm ,χρώματος κόκκινο.

τεμάχιο 123

1.ΒΝΣ Λάρισας 20
2.ΒΝΣ Καρπενησίου 30
3.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 2
4.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 5
5.ΒΝΣ Τρικάλων 20
6.ΚΠΑ2 Λάρισας 5
7.ΚΠΑ2 Βόλου 10
8.Π.Δ. Θεσσαλίας 10
9.ΕΠΑ.Σ Βόλου 5
10.ΙΕΚ Βόλου 2
11.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 10
12.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 4
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30
12-

000518

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ  ΜΑΥΡΟ 
Μαρκαδόροι με χρώματα ανεξίτηλα και αδιάβροχο 
μελάνι που δεν ξεθωριάζει με στρογγυλή  μύτη 2 –4 
mm, χρώματος μαύρο.

τεμάχιο 177

1.ΒΝΣ Λάρισας 20
2.ΒΝΣ Καρπενησίου 40
3.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 1
4.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 5
5.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 10
6.ΒΝΣ Τρικάλων 20
7.ΚΠΑ2 Λάρισας 4
8.ΚΠΑ2 Λαμίας 20
9.ΚΠΑ2 Βόλου 20
10.ΚΠΑ2 Τρικάλων 5
11.Π.Δ. Θεσσαλίας 10
12.ΕΠΑ.Σ Βόλου 5
13.ΙΕΚ Βόλου 2
14.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 10
15.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 5

31
12-

000519

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ  
ΜΠΛΕΜαρκαδόροι με χρώματα ανεξίτηλα και 
αδιάβροχο μελάνι που δεν ξεθωριάζει με στρογγυλή 
μύτη 2 –4 mm  χρώματος  μπλε

τεμάχιο 125

1.ΒΝΣ Λάρισας 20
2.ΒΝΣ Καρπενησίου 20
3.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 2
4.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 5
5.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 10
6.ΒΝΣ Τρικάλων 20
7.ΚΠΑ2 Λάρισας 5
8.ΚΠΑ2 Βόλου 10
9.Π.Δ. Θεσσαλίας 10
10.ΕΠΑ.Σ Βόλου 5
11.ΙΕΚ Βόλου 2
12.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 10
13.ΙΕΚ Λάρισας 2
14.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 4

32
12-

000520

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ
Μαρκαδόροι με χρώματα ανεξίτηλα και αδιάβροχο 
μελάνι που δεν ξεθωριάζει με στρογγυλή  μύτη 1–2 
mm  χρώματος  μαύρο.

τεμάχιο 126

1.ΒΝΣ Λάρισας 20
2.ΒΝΣ Καρπενησίου 40
3.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 6
4.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 10
5.ΒΝΣ Τρικάλων 20
6.ΚΠΑ2 Λάρισας 4
7.Π.Δ. Θεσσαλίας 10
8.ΕΠΑ.Σ Βόλου 5
9.ΙΕΚ Βόλου 2
10.ΙΕΚ Λάρισας 4
11.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 5

33
12-

000521

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ
Μαρκαδόροι με χρώματα ανεξίτηλα και αδιάβροχο 
μελάνι που δεν ξεθωριάζει με στρογγυλή  μύτη 1–2 
mm  , χρώματος μπλε 

τεμάχιο 121

1.ΒΝΣ Λάρισας 20
2.ΒΝΣ Καρπενησίου 20
3.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 10
4.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 20
5.ΒΝΣ Τρικάλων 20
6.ΚΠΑ2 Λάρισας 4
7.ΚΠΑ2 Τρικάλων 5
8.Π.Δ. Θεσσαλίας 10
9.ΕΠΑ.Σ Βόλου 5
10.ΙΕΚ Βόλου 2
11.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 5

34 12- ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ τεμάχιο 117 1.ΒΝΣ Λάρισας 20
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000522
Μαρκαδόροι με χρώματα ανεξίτηλα και αδιάβροχο 
μελάνι που δεν ξεθωριάζει με στρογγυλή  μύτη 1–2 
mm  χρώματος  κόκκινο

2.ΒΝΣ Καρπενησίου 30
3.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 6
4.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 10
5.ΒΝΣ Τρικάλων 20
6.ΚΠΑ2 Λάρισας 5
7.Π.Δ. Θεσσαλίας 10
8.ΕΠΑ.Σ Βόλου 5
9.ΙΕΚ Βόλου 2
10.ΙΕΚ Λάρισας 4
11.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 5

35
12-

000524

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
Μαρκαδόροι υπογράμμισης με τύπο μύτης πλακέ και
εύρος γραφής 3mm-5mm σε διάφορα φωσφορούχα 
χρώματα

τεμάχιο 449

1.ΒΝΣ Λάρισας 20
2.ΒΝΣ Καρπενησίου 30
3.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 10
4.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 10
5.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 30
6.ΙΕΚ Καρδίτσας 20
7.ΒΝΣ Τρικάλων 20
8.ΚΠΑ2 Λάρισας 10
9.ΚΠΑ2 Αλμυρού 6
10.ΚΠΑ2 Βόλου 50
11.ΚΠΑ2 Τρικάλων 100
12.Π.Δ. Θεσσαλίας 40
13.ΙΕΚ Βόλου 4
14.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 30
15.ΙΕΚ Λάρισας 4
16.ΕΠΑ.Σ Καρδίτσας 20

17.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 15
18.ΚΠΑ2 Λαμίας 25
19.Γ ΕΚΟ Βόλου 5

36
12-

000526
ΜΕΛΑΝΙΜελάνι για ταμπόν χρώματος μπλε,  
φιαλίδιο 28-33ml περίπου

τεμάχιο 103

1.ΙΕΚ Λαμίας 2
2.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 10
3.Γ ΕΚΟ Λάρισας 2
4.ΚΠΑ2 Λάρισας 30
5.ΚΠΑ2 Λαμίας 15
6.ΚΠΑ2 Βόλου 20
7.ΚΠΑ2 Τρικάλων 5
8.Π.Δ. Θεσσαλίας 10
9.ΕΠΑ.Σ Βόλου 2
10.ΙΕΚ Βόλου 2
11.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 5

39 12-
000534

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ
Στυλό διαρκείας τύπου Bic Cristal ή παρόμοιου .
Να διαθέτει μεταλλική μύτη και καπάκι  
Μέγεθος μύτης 1.0  mm  χρώματος κόκκινο

τεμάχιο 580 1.ΒΝΣ Λάρισας 50
2.ΒΝΣ Καρπενησίου 30
3.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 30
4.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 50
5.ΒΝΣ Τρικάλων 10
6.ΚΠΑ2 Λάρισας 150
7.ΚΠΑ2 Λαμίας 50
8.ΚΠΑ2 Τρικάλων 60
9 ΕΠΑ.Σ Βόλου 50
10.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 50
11.ΙΕΚ Βόλου 10
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12.ΕΠΑ.Σ Καρδίτσας 20
13.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 20

40
12-

000535

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ
Στυλό διαρκείας τύπου Bic Cristal ή παρόμοιου .
Να διαθέτει μεταλλική μύτη και καπάκι  
Μέγεθος μύτης 1.0  mm  χρώματος μαύρο

τεμάχιο 290

1.ΒΝΣ Λάρισας 50
2.ΒΝΣ Καρπενησίου 30
3.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 30
4.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 50
5.ΒΝΣ Τρικάλων 10
6.ΚΠΑ2 Λάρισας 50
7.ΚΠΑ2 Τρικάλων 10
8.ΙΕΚ Βόλου 20
9.ΕΠΑ.Σ Καρδίτσας 30
10.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 10

41
12-

000536

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ
Στυλό διαρκείας τύπου Bic Cristal ή παρόμοιου .
Να διαθέτει μεταλλική μύτη και καπάκι  
Μέγεθος μύτης 1.0  mm  χρώματος μπλε

τεμάχιο 1356

1.ΒΝΣ Λάρισας 50
2.ΒΝΣ Καρπενησίου 30
3.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 50
4.ΙΕΚ Λαμίας 30
5.ΙΕΚ Καρδίτσας 30
6.ΒΝΣ Τρικάλων 20
7.Γ ΕΚΟ Λάρισας 10
8.ΚΠΑ2 Λάρισας 350
9.ΚΠΑ2 Αλμυρού 100
10.ΚΠΑ2 Λαμίας 40
11.ΚΠΑ2 Τρικάλων 150
12.ΕΠΑ.Σ Βόλου 50
13.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 200
14.ΙΕΚ Βόλου 20
15.ΙΕΚ Λάρισας 6
16 ΕΠΑ.Σ Καρδίτσας 100
17.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 120

43
12-

000540

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο 4 
Υλικό κατασκευής: Μέταλλο καλής ποιότητας και 
αντοχής .
Κουτί των 100 τεμαχίων

τεμάχιο 507

1. ΒΝΣ Καρπενησίου 10
2.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 15
3. ΒΝΣ Λάρισας 10
4.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 20
5.ΙΕΚ Λαμίας 5
6. ΚΠΑ2 Καρδίτσας 60
7.ΚΠΑ2 Λάρισας 200
8.Γ ΕΚΟ Λάρισας 5
9 ΚΠΑ2 Λαμίας 40
10.ΕΠΑ.Σ Βόλου 30
11.ΙΕΚ Βόλου 5
12.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 50
13. ΣΕΚ Βόλου 5
14.ΙΕΚ Λάρισας 12
15.ΕΠΑ.Σ Καρδίτσας 10
16.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 30

44 12-
000541

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο 5
Υλικό κατασκευής: Μέταλλο καλής ποιότητας και 
αντοχής .
Κουτί των 100 τεμαχίων

τεμάχιο 722 1. ΒΝΣ Καρπενησίου 5
2.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 15
3. ΒΝΣ Λάρισας 10
4.ΚΠΑ2 Καλαμπάκας 10
5.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 20
6 ΙΕΚ Λαμίας 5
7.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 100
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8.ΚΠΑ2 Λάρισας 200
9.ΚΠΑ2 Λαμίας 45
10.ΚΠΑ2 Βόλου 20
11.Γ ΕΚΟ Βόλου 10
12.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 50
13.ΙΕΚ Λάρισας 2
14.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 30
15.Π.Δ. Θεσσαλίας 200

45
12-

000542

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο 7Υλικό 
κατασκευής: Μέταλλο καλής ποιότητας και 
αντοχής .Κουτί των 50 τεμαχίων

τεμάχιο 598

1.ΚΠΑ2 Καλαμπάκας 5
2.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 10
3.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 100
4.ΚΠΑ2 Λάρισας 200
5.ΚΠΑ2 Βόλου 10
6.Γ ΕΚΟ Βόλου 10
7.ΕΠΑ.Σ Βόλου 10
8.ΙΕΚ Βόλου 3
9. ΣΕΚ Βόλου 2
10.ΙΕΚ Λάρισας 3
11.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 25
12.Π.Δ. Θεσσαλίας 200
13.ΚΠΑ2 Λαμίας 20

46
12-

000543

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ  Νο 24/6 
Σύρματα  συρραπτικού  Νο 24/6 , 1000 συρμ./κουτί, 
από ατσάλι

τεμάχιο 706

1.ΒΝΣ Καρπενησίου 50
2.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 50
3.ΚΠΑ2 Καλαμπάκας 10
4.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 20
5.ΒΝΣ Τρικάλων 10
6.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 100
7.Γ ΕΚΟ Λάρισας 10
8.ΚΠΑ2 Λαμίας 30
9.ΚΠΑ2 Βόλου 100
10.ΚΠΑ2 Τρικάλων 20
11.ΙΕΚ Λάρισας 6
12.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 100
13.Π.Δ. Θεσσαλίας 200

47
12-

000544

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 64  
Σύρματα  συρραπτικού  Νο 64  2000 συρμ./κουτί, 
από ατσάλι

τεμάχιο 1.584

1.ΒΝΣ Καρπενησίου 30
2.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 50
3.ΚΠΑ2 Καλαμπάκας 30
4.ΙΕΚ Λαμίας 4
5.ΒΝΣ Τρικάλων 10
6.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 150
7.ΚΠΑ2 Λάρισας 600
8.Γ ΕΚΟ Λάρισας 10
9.ΚΠΑ2 Αλμυρού 40
10.ΚΠΑ2 Λαμίας 100
11.ΚΠΑ2 Βόλου 100
12.ΚΠΑ2 Τρικάλων 100
13.Γ ΕΚΟ Βόλου 10
14.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 50
15.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 100
16.Π.Δ. Θεσσαλίας 200

48 12-
000550

ΤΑΜΠΟΝ
Ταμπόν σφραγίδας μεσαίου μεγέθους τύπου 

τεμάχιο 78 1.ΙΕΚ Λαμίας 2
2.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 5
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PELICAN χρώματος μπλε  σε μεταλλική θήκη , 
διαστάσεων 12cmΧ8cm περίπου

3.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 20
4.Γ ΕΚΟ Λάρισας 1
5.ΚΠΑ2 Λαμίας 20
6.ΚΠΑ2 Βόλου 10
7.Π.Δ. Θεσσαλίας 5
8.ΕΠΑ.Σ Βόλου 2
9.ΙΕΚ Βόλου 1

10.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 2
11.ΚΠΑ2 Λάρισας 10

50
12-

000556

ΧΑΡΑΚΑΣ
Υλικό κατασκευής : πλαστικό
Μήκους 30cm και να διαθέτη πατούρα

τεμάχιο 25

1.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 5
2.ΚΠΑ2 Αλμυρού 2
3.ΚΠΑ2 Λαμίας 15
4.ΕΠΑ.Σ Βόλου 3

51
12-

000558

ΨΑΛΙΔΙ
Υλικό κατασκευής : Ανοξείδωτο ατσάλι 
Με λαβή πλαστική και εργονομικό πιάσιμο , μήκους 
13cm περίπου

τεμάχιο 139

1.ΒΝΣ Λάρισας 50
2.ΒΝΣ Καρπενησίου 40
3.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 2
4.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 2
5.ΙΕΚ Λαμίας 3
6.ΚΠΑ2 Γρεβενών 1
7.ΒΝΣ Τρικάλων 5
8.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 2
9.ΚΠΑ2 Λάρισας 3
10.ΚΠΑ2 Αλμυρού 2
11.ΚΠΑ2 Λαμίας 10
12.ΚΠΑ2 Βόλου 10
13.ΕΠΑ.Σ Βόλου 2
14.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 5
15.ΙΕΚ Βόλου 1
16.ΕΠΑ.Σ Καρδίτσας 5
17.ΚΠΑ2 Ελασσόνας
18.Π.Δ.ΘΕΣΣΣΑΛΙΑΣ

2
6

52
12-

000656

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΙΠ
Υλικό κατασκευής : πλαστικό
Να δέχεται ανταλλακτικό σελοτέιπ διαστάσεων 
12mm περίπου 

τεμάχιο 22

1.ΚΠΑ2 Λάρισας 20

2.ΚΠΑ2 Αλμυρού 2

54
12-

000758

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ  ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟ
Υλικό κατασκευής : Μέταλλο τύπου  Primula 12 ή 
παρόμοιο.
Να δέχεται σύρματα Ν0 126(24-6mm), με 
δυνατότητα συρραφής 20-25 φύλλων χαρτιού 
περίπου  και να διαθέτει σύστημα antiblock . 
Ανθεκτικά για συνεχή χρήση

τεμάχιο 106

1.ΒΝΣ Καρπενησίου 5
2.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 2
3.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 10
4.ΒΝΣ Τρικάλων 1
5.ΚΠΑ2 Λάρισας 30
6.ΚΠΑ2 Λαμίας 12
7.ΚΠΑ2 Βόλου 20
8.ΚΠΑ2 Τρικάλων 5
9.ΕΠΑ.Σ Βόλου 3
10.ΙΕΚ Βόλου 1

11.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 2

12.Π.Δ. Θεσσαλίας 10
13.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 5

57
12-

000771
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 
Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκόλλητα (τύπου POST-

τεμάχιο 771
1.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 10
2.ΚΠΑ2 Γρεβενών 2
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IT) ενδεικτικών διαστάσεων  75mm Χ 75mm 
περίπου, διάφορα χρώματα.

3.ΚΠΑ2 Λάρισας 700
4.ΚΠΑ2 Αλμυρού 9
5.ΚΠΑ2 Λαμίας 30
6.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 20

58
12-

000772

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  
Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκόλλητα (τύπου POST-
IT) ΖIG-ZAG  ενδεικτικών διαστάσεων  75mm Χ 
75mm περίπου,  διάφορα χρώματα

τεμάχιο 700 1.ΚΠΑ2 Λάρισας 700

59
12-

000780

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ
Χρωματιστοί αυτοκόλλητοι σελιδοδείκτες - μπλοκ 
τεσσάρων τεμαχίων,  διαστάσεων 20Χ50 mm 
περίπου. Φύλλα ανά μπλοκ 50  περίπου.

τεμάχιο 94

1.ΙΕΚ Λαμίας 20
2.ΚΠΑ2 Βόλου 20
3.Π.Δ. Θεσσαλίας 50
4.ΕΠΑ.Σ Βόλου 1
5.ΙΕΚ Βόλου 3

60
12-

000781

ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ
Υλικό κατασκευής: Μέταλλο , 
Διαστάσεων :   Φ9,75 x 10 cm  περίπου

τεμάχιο 50

1.ΒΝΣ Καρπενησίου 10
2.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 2
3.ΙΕΚ Καρδίτσας 3
4.Γ ΕΚΟ Λάρισας 1
5.ΚΠΑ2 Λάρισας 5
6.ΚΠΑ2 Λαμίας 17
7.ΙΕΚ Βόλου
8.Π.Δ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2
10

61
12-

000782

ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
Υλικό κατασκευής : ανθεκτικό χαρτόνι 
Πτυσσόμενη θήκη περιοδικών, τύπου Ιωνία  
διαστάσεων 26Χ32Χ9 cm περίπου

τεμάχιο 60

1. ΙΕΚ Λαμίας 20
2.ΒΝΣ Τρικάλων 20

3.ΙΕΚ Βόλου 20

62
12-
000783

ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
Μπλοκ σημειώσεων διαστάσεων Α4 ριγέ,   50 
φύλλων με εξώφυλλο.

τεμάχιο 64

1.ΒΝΣ Καρπενησίου 20
2.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 10
3.ΒΝΣ Τρικάλων 10
4.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 10
5.ΚΠΑ2 Λάρισας 10
6.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 4

63 12-
000787

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  (ΤΥΠΟΥ PILOT) GEL , 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ Στυλό διαρκείας  (τύπου pilot ή 
παρομοίου)  gel με μύτη πάχους 0.7 mm με κλιπ 
χρώματος μπλε. Να διαθέτει ειδικά σχεδιασμένη 
λαστιχένια λαβή η οποία να παρέχει άνετη γραφή.

τεμάχιο 1192 1.ΒΝΣ Λάρισας 50
2.ΒΝΣ Καρπενησίου 50
3.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 50
4.ΚΠΑ2 Καλαμπάκας 36
5.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 36
6. ΙΕΚ Λαμίας 24
7.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 120
8.ΒΝΣ Τρικάλων 50
9.ΚΠΑ2 Λάρισας 200
10.ΚΠΑ2 Βόλου 300
11. ΚΠΑ2 Τρικάλων 120
12.Γ ΕΚΟ Βόλου 12
13.ΕΠΑ.Σ Καρδίτσας 36

14.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 24

15.ΙΕΚ Καρδίτσας 24

16.ΚΠΑ2 Λαμίας 120
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17.ΕΠΑ.Σ Βόλου 24

18.ΙΕΚ Βόλου 12
19.ΣΕΚ Βόλου
20.Π.Δ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

12
50

64
12-

000794

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΠΕΡΦΟΡΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ  ΜΕ  
ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ  
Υλικό κατασκευής : πλαστικό 
Δίφυλλη πλαστική θήκη εγγράφων με τρύπες στην 
αριστερή ράχη και άνοιγμα επάνω για έγγραφα 
μεγέθους Α4. Να προσφέρουν εύκολη και ευδιάκριτη
ανάγνωση. (πακέτο των 100 τεμαχίων)

τεμάχιο 3051

1 ΒΝΣ Λάρισας 30
2.ΒΝΣ Καρπενησίου 500
3.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 500
4.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 5
5. ΙΕΚ Καρδίτσας 300
6.ΒΝΣ Τρικάλων 400
7.Γ ΕΚΟ Λάρισας 1
8.ΚΠΑ2 Βόλου 10
9.ΕΠΑ.Σ Βόλου 200
10.ΙΕΚ Βόλου 200
11.ΙΕΚ Λάρισας 200
12.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 20
13.ΚΠΑ2 Τρικάλων 100

14.ΚΠΑ2 Τρικάλων 100

15. ΕΠΑ.Σ Λαμίας 100

16.ΙΕΚ Λαμίας 100

17. Π.Δ. Θεσσαλίας 300

18.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 5

65
12-

000799
ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο10 τεμάχιο 40

1 ΕΠΑ.Σ Βόλου 30

2.ΙΕΚ Βόλου 5

3.ΣΕΚ Βόλου 5

68
12-

001534

ΚΛΑΣΕΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (4Χ32)  
Κλασέρ πλαστικοποιημένα διαστάσεων 4x32 cm, 
μεγέθους Α4, με δύο κρίκους και μηχανισμό για τη 
συγκράτηση εγγράφων σε διάφορα χρώματα με 
αφαιρούμενη ετικέτα μεταλλικό δαχτυλίδι στη ράχη 
για εύκολη πρόσβαση ,μεταλλική μπάρα στις ακμές 
για επιπλέον αντοχή καθώς και με πλαϊνές τρύπες 
για να μην παραμορφώνονται τα έγγραφα.

τεμάχιο 400

1. ΒΝΣ Λάρισας 20
2.ΒΝΣ Καρπενησίου 40
3.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 20
4.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 30
5.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 15
6.ΒΝΣ Τρικάλων 20
7.Γ ΕΚΟ Λάρισας 10
8.ΚΠΑ2 Αλμυρού 20
9.Π.Δ. Θεσσαλίας 40
10. ΚΠΑ2 Τρικάλων 30
11.ΕΠΑ.Σ Βόλου 20
12.ΙΕΚ Βόλου 15
13.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 50
14.ΣΕΚ Βόλου 10
15.ΚΠΑ2 Λάρισας 20
16.Γ ΕΚΟ Βόλου 20
17.ΚΠΑ2 Λάρισας 20

69 12-
000858

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  (ΤΥΠΟΥ PILOT) GEL , 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 
Στυλό διαρκείας  (τύπου pilot ή παρομοίου)  gel με 
μύτη πάχους 0.7 mm με κλιπ χρώματος κόκκινο . Να
διαθέτει ειδικά σχεδιασμένη λαστιχένια λαβή η οποία 
να παρέχει άνετη γραφή.

τεμάχιο 262 1. ΒΝΣ Λάρισας 30
2.ΒΝΣ Καρπενησίου 50
3.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 12
4.ΚΠΑ2 Καλαμπάκας 12
5.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 20
6.ΒΝΣ Τρικάλων 12
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7.ΚΠΑ2 Λάρισας 50
8.ΕΠΑ.Σ Βόλου 10
9.ΙΕΚ Βόλου 5
10.ΣΕΚ Βόλου 2
11.ΚΠΑ2 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6
12.ΚΠΑ2 Βόλου 50

70
12-

000869
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  
Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκόλλητα (τύπου POST-
IT) ΖIG-ZAG  ενδεικτικών διαστάσεων  75mm Χ 
75mm περίπου,  διάφορα χρώματα

τεμάχιο 320

1.ΒΝΣ Καρπενησίου 30
2.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 15
3. ΚΠΑ2 Τρικάλων 100
4.ΕΠΑ.Σ Βόλου 5
5.ΕΠΑ.Σ Καρδίτσας 20
6.Π.Δ. Θεσσαλίας 150
  
  

72
12-

000888
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΛΙΠΣ  42mm
Μεταλλικά κλιπ 42mm , συσκευασία 10τεμ/κουτί

τεμάχιο 25
1.ΚΠΑ2 Καλαμπάκας 10
2.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 5
3.ΕΠΑ.Σ Βόλου 10

73
12-

000889
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΛΙΠΣ  32mm
Μεταλλικά κλιπ 32mm , συσκευασία 10τεμ/κουτί

τεμάχιο 38

1.ΚΠΑ2 Καλαμπάκας 10
2. ΒΝΣ Λάρισας 10
3.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 5
4.ΕΠΑ.Σ Βόλου 10
5.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 3

76
12-

001408

ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚO ΤΑΝΑΛΙΑ  Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο καλής ποιότητας Δαγκάνα με ελατήριο και 
στόμιο σταδιακά λεπτότερο προς την κορυφή.

τεμάχιο 44

1.ΒΝΣ Τρικάλων 2
2.ΚΠΑ2 Λάρισας 5
3.ΚΠΑ2 Λαμίας 15
4.ΚΠΑ2 Βόλου 10
5.ΕΠΑ.Σ Βόλου 2
6.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 5
7.Π.Δ. Θεσσαλίας 5

77
12-

001424
ΞΥΣΤΡΑ ΜΟΛΥΒΙΟΥ
Να είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από μέταλλο

τεμάχιο 95

1. ΙΕΚ Λαμίας 3
2.ΚΠΑ2 Γρεβενών 2
3. ΙΕΚ Καρδίτσας 5
4.ΚΠΑ2 Λάρισας 20
5.ΒΝΣ Καρπενησίου 10
6.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 3
7. ΒΝΣ Λάρισας 10
8.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 10
9.ΒΝΣ Τρικάλων 10
10.ΚΠΑ2 Λαμίας 10
11.Π.Δ. Θεσσαλίας 5
12.ΕΠΑ.Σ Βόλου 5
13.ΙΕΚ Βόλου 2

78
12-

001426
ΚΑΒΑΛΑΡΗΔΕΣ (ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ) τεμάχιο 10

1.ΒΝΣ Καρπενησίου 5
2.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 5

80 12-
000841

ΚΛΑΣΕΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (8Χ32)   
Κλασέρ πλαστικοποιημένα διαστάσεων 8x32 cm, 
μεγέθους Α4, με δύο κρίκους και μηχανισμό για τη 
συγκράτηση εγγράφων σε διάφορα χρώματα με 
αφαιρούμενη ετικέτα μεταλλικό δαχτυλίδι στη ράχη 
για εύκολη πρόσβαση ,μεταλλική μπάρα στις ακμές 
για επιπλέον αντοχή καθώς και με πλαϊνές τρύπες 
για να μην παραμορφώνονται τα έγγραφα.

τεμάχιο 1.920 1. ΒΝΣ Λάρισας 30
2.ΒΝΣ Καρπενησίου 30
3. ΒΝΣ Τρικάλων 30
4. ΕΠΑ.Σ Καρδίτσας 30
5.ΕΠΑ.Σ Βόλου 40
6.ΙΕΚ Βόλου 10
7.ΣΕΚ Βόλου 10
8.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 30
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9. ΕΠΑ.Σ Καρδίτσας 30

10.ΚΠΑ2 Λάρισας   
11.ΚΠΑ2 Βόλου
12.ΚΠΑ2 Τρικάλων
13. ΚΠΑ2 Καρδίτσας
14. ΚΠΑ2 Λαμίας

15.ΚΠΑ2Καρπενησίου
16.ΚΠΑ2 Καλαμπάκας
17. ΚΠΑ2 Ελασσόνας
18. ΚΠΑ2 Αλμυρού
19. ΚΠΑ2 Γρεβενών
20.Π.Δ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
21.ΓΕΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

300
300
200
200
200

30
30
30
30
30
300
30

82
12-

001451

ΣΕΛΟΤΕΙΠ
Πλαστική διαφανής κολλητική ταινία διαστάσεων 
12mm X33-35 m, περίπου  

τεμάχιο 351

1 ΒΝΣ Καρπενησίου 100
2.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 10
3. ΒΝΣ Λάρισας 50
4.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 5
5.ΒΝΣ Τρικάλων 40
6. Γ ΕΚΟ Λάρισας 2
7.ΚΠΑ2 Λάρισας 30
8.ΚΠΑ2 Βόλου 10
9.ΙΕΚ Λάρισας 84
10.ΕΠΑ.Σ Καρδίτσας 20

83
12-

001468

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣΔώδεκα (12) ψηφίων  με  μία (1)
γραμμή  οθόνης και να είναι  επικλινής. Να λειτουργεί
με ηλιακή ενέργεια και μπαταρίες

τεμάχιο 49

1.ΒΝΣ Καρπενησίου 2
2. ΙΕΚ Λαμίας 3
3.ΒΝΣ Τρικάλων 2
4.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 8
5.ΚΠΑ2 Λάρισας 6
6.ΚΠΑ2 Λαμίας 8
7 ΚΠΑ2 Βόλου 5
8.Π.Δ. Θεσσαλίας 5
9.ΕΠΑ.Σ Βόλου 2
10.ΙΕΚ Βόλου 2
11.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 5
12.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 1

84
12-

001486

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  (ΤΥΠΟΥ PILOT) GEL , 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ
Στυλό διαρκείας  (τύπου pilot ή παρομοίου)  gel με 
μύτη πάχους 0.7 mm με κλιπ χρώματος μαύρο. Να 
διαθέτει ειδικά σχεδιασμένη λαστιχένια λαβή η οποία 
να παρέχει άνετη γραφή.

τεμάχιο 170

1.ΒΝΣ Καρπενησίου 50
2.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 20
3.ΒΝΣ Τρικάλων 10
4.ΚΠΑ2 Λάρισας 20
5.ΚΠΑ2 Βόλου 30
6.ΕΠΑ.Σ Βόλου 10
7.ΙΕΚ Βόλου 20
8.ΣΕΚ Βόλου 3
9.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 7

92 12-
001534

ΚΛΑΣΕΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (8Χ34)   
Κλασέρ πλαστικοποιημένα διαστάσεων 8x34 cm, 
μεγέθους Α4, με δύο κρίκους και μηχανισμό για τη 
συγκράτηση εγγράφων σε διάφορα χρώματα με 
αφαιρούμενη ετικέτα μεταλλικό δαχτυλίδι στη ράχη 
για εύκολη πρόσβαση ,μεταλλική μπάρα στις ακμές 
για επιπλέον αντοχή καθώς και με πλαϊνές τρύπες 

τεμάχιο 590 1. ΙΕΚ Λαμίας 50
2.ΚΠΑ2 Λάρισας 300
3.ΚΠΑ2 Λαμίας 100
4.ΚΠΑ2 Βόλου 200
5. Γ ΕΚΟ Βόλου 20
6.ΕΠΑ.Σ Καρδίτσας 40
7.ΚΠΑ2 Καλαμπάκας 40
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για να μην παραμορφώνονται τα έγγραφα.

8.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 50
9.ΚΠΑ2 Γρεβενών 60
10.ΕΠΑ.Σ Βόλου 30
11.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 50

93
12-

001535

ΚΛΑΣΕΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (32-26) 
Κλασέρ πλαστικοποιημένα διαστάσεων 32-26 cm, 
μεγέθους Α4, με δύο κρίκους και μηχανισμό για τη 
συγκράτηση εγγράφων σε διάφορα χρώματα με 
αφαιρούμενη ετικέτα μεταλλικό δαχτυλίδι στη ράχη 
για εύκολη πρόσβαση ,μεταλλική μπάρα στις ακμές 
για επιπλέον αντοχή καθώς και με πλαϊνές τρύπες 
για να μην παραμορφώνονται τα έγγραφα.

τεμάχιο 140

1.ΚΠΑ2 Λαμίας 20

2.ΚΠΑ2 Ελασσόνας

20

95
12-

001558

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ  ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΣΑΙΟ
Υλικό κατασκευής : Μέταλλο τύπου  Primula 6 ή 
παρόμοιο .
Να δέχεται σύρματα Ν0 64 , με δυνατότητα 
συρραφής 10-12  φύλλων χαρτιού και να διαθέτει 
σύστημα antiblock . Ανθεκτικά για συνεχή χρήση.

τεμάχιο 157

1.ΒΝΣ Καρπενησίου 5
2.ΚΠΑ2 Καρπενησίου 2
3.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 10
4. ΙΕΚ Λαμίας 3
5.ΒΝΣ Τρικάλων 1
6.ΚΠΑ2 Καρδίτσας 50
7.ΚΠΑ2 Λαμίας 10
8.ΚΠΑ2 Βόλου 20
9.ΚΠΑ2 Τρικάλων 5
10.ΕΠΑ.Σ Βόλου 5
11.ΙΕΚ Βόλου 3
12.ΣΕΚ Βόλου 1
13.ΕΠΑ.Σ Καρδίτσας 10
14.ΚΠΑ2 Ελασσόνας 2
15.ΚΠΑ2 Λάρισας 30

97
12-

001669

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑ
Σπόγγος Λευκού Πίνακα που να σβήνει στιγμιαία 
χωρίς να αφήνει σημάδια.

τεμάχιο 72

1. ΙΕΚ Λαμίας 10
2.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 20
3. ΙΕΚ Καρδίτσας 4
4.ΕΠΑ.Σ Βόλου 5
5.ΙΕΚ Βόλου 3
6.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 30

101
12-

001913

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Μαρκαδόρος κατάλληλος για γραφή σε λευκό πίνακα
παρουσιάσεων σε διάφορα χρώματα και στρογγυλή 
μύτη 2-3 mm. 

τεμάχιο 260

1. ΙΕΚ Λαμίας 30
2.ΕΠΑ.Σ Λαμίας 15
3. ΙΕΚ Καρδίτσας 20
4.ΕΠΑ.Σ Βόλου 120
5.ΙΕΚ Βόλου 20
6.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 40
7.ΣΕΚ Βόλου 15

102
12-

001916

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ
Επιτραπέζιο στυλό  μαύρου χρώματος με χρώμιο  
και  βάση να  συνδέεται με αυτόν με σπιράλ καλώδιο
. Το πάχος της μύτης του να είναι 1.0mm  

τεμάχιο 27

1.ΚΠΑ2 Λάρισας 5
2.ΚΠΑ2 Αλμυρού 3
3.ΚΠΑ2 Λαμίας 5
4.ΕΠΑ.Σ Βόλου 3
5.ΕΠΑ.Σ Λάρισας 6
6.ΙΕΚ Βόλου 5
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Β.2 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(Ναι ή Όχι ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Οι  προσφέροντες  θα  πρέπει  να  δηλώσουν  τη

συμμόρφωση  τους  προς  τις  απαιτήσεις  της  Τεχνικής

Προδιαγραφής  όπως  διατυπώνεται  παρακάτω  και  οι

οποίες θα συμπεριληφθούν ως όροι  της σύμβασης που

θα υπογραφεί. 

Απαιτήσεις Τεχνικών Προδιαγραφών   

Τα  προσφερόμενα  είδη  γραφικής  ύλης  θα  πρέπει  να

είναι  καινούρια  και  αμεταχείριστα  και  σε  άριστη

κατάσταση. 

Ναι 

Τα προσφερόμενα  είδη γραφικής ύλης  θα πρέπει να

είναι επιμελημένης κατασκευής και φέρουν τη σήμανση

CE   ή δήλωση ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τους

κανόνες και οδηγίες της Ε.Ε  . 

ΝΑΙ 

Εφόσον  κάποιο  από  τα  προσφερόμενα  είδη

ελαττωματικό,   θα  αντικατασταθεί  άμεσα  με  νέο

αρίστης  ποιότητας  και  εάν αποδειχτούν  ελαττωματικά

περισσότερο  από  το  10%  της  ποσότητας  του

συγκεκριμένου είδους, θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η

ποσότητα του συγκεκριμένου είδους, χωρίς οικονομική

επιβάρυνση του Οργανισμού. 

Ναι 

Τα  προσφερόμενα  είδη  θα   παραδίδονται

συσκευασμένα . 

Ναι 
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Β.3  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ

1 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 10 / 41447 - ΑΛΚΑΖΑΡ 

2 ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 10 / 41447 - ΑΛΚΑΖΑΡ

3 ΓΡ. ΕΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 10 / 41447 - ΑΛΚΑΖΑΡ 

4 ΕΠΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 10 / 41447 - ΑΛΚΑΖΑΡ

5 ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 10 / 41447 - ΑΛΚΑΖΑΡ 

6 ΚΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 10 / 41447 - ΑΛΚΑΖΑΡ 

7 ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ / 41500 - ΛΑΡΙΣΑ 

8 ΚΠΑ2 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 13 / 40200 - 
ΕΛΑΣΣΟΝΑ

9 ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥ 
ΥΔΡΑΣ 2 & ΤΟΜΠΑΖΗ / 38334 - 
ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ

10 ΓΡ. ΕΚΟ ΒΟΛΟΥ 
ΥΔΡΑΣ 2 & ΤΟΜΠΑΖΗ / 38334 - 
ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ 

11 ΕΠΑΣ ΒΟΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 64 / 38334 - ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ

12 ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 64 / 38334 - ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ

13 ΚΠΑ2 ΑΛΜΥΡΟΥ ΟΘΡΥΟΣ 15 / 37100 - ΑΛΜΥΡΟΣ

14 ΚΠΑ2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 226 / 43100 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

15 ΕΠΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 226 / 43100 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

16 ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 226 / 43100 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

17 ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 128 / 42100 - ΤΡΙΚΑΛΑ

18
ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

5 ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΜΑΡΤΥΡΩΝ / 
41100 - ΤΡΙΚΑΛΑ 

19
ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

ΜΕΤΕΩΡΩΝ & ΠΛΑΤΩΝΟΣ / 42200 - 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

20
ΚΠΑ2 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Θ.ΖΙΑΚΑ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ / 51100 - 
ΓΡΕΒΕΝΑ

21
ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ 

ΣΤΥΛΙΔΟΣ 93 / 35100 - ΜΕΓΑΛΗ 
ΒΡΥΣΗ 

22
ΕΠΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 

ΣΤΥΛΙΔΟΣ 93 / 35100 - ΜΕΓΑΛΗ 
ΒΡΥΣΗ 

23
ΚΕΚ ΛΑΜΙΑΣ 

ΣΤΥΛΙΔΟΣ 93 / 35100 - ΜΕΓΑΛΗ 
ΒΡΥΣΗ 

24
ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ 

ΣΤΥΛΙΔΟΣ 93 / 35100 - ΜΕΓΑΛΗ 
ΒΡΥΣΗ 
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25 ΚΠΑ2 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΘΕΣΗ ΞΗΡΙΑΣ / 36100 - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

26
ΒΝΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΥΔΡΑΣ & ΚΑΛΥΜΝΟΥ / 36100 - 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

ΜΕΡΟΣ Γ ΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οικονομική Προσφορά 

α/α      

Περιγραφή είδους 

Μονάδα 

μέτρησης 

Συνολική 

ποσότητα

Τιμή 

μονάδας 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

A Κωδικός 

είδους 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
                               ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 

1 12-00….. ……………………….

2 ……………… …………………………….

………………. ………………………….

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Εκδότης : (πλήρη επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) …………………..

Ημερομηνία Έκδοσης:………………….

Προς: (πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής) …………………..

Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής) ………………………………….. 

Εγγύηση μας  υπ’ αριθμ. ………………….ποσού …………….. ΕΥΡΩ  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  
_______                     υπέρ του :
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……………………
ΑΦΜ: ………………………….(διεύθυνση)…………………………………………………….., ή 
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(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) …………………….., ΑΦΜ …………………………………….
(διεύθυνση) ……………………………………………………ή ,  
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]:  των φυσικών / νομικών προσώπων ……………….
α) (πλήρη επωνυμία) …………………………., ΑΦΜ……………..(διεύθυνση) …………………..
β) (πλήρη επωνυμία) …………………………., ΑΦΜ……………..(διεύθυνση) …………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) …………………………., ΑΦΜ……………..(διεύθυνση) …………………..
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας ) 
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας , 
για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης , σύμφωνα με την 
(αριθμό/ ημερομηνία)…………………Πρόσκλησης …………………………………της Αναθέτουσας Αρχής . 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
τρείς (3) ήμερες από την  απλή έγγραφη ειδοποίηση σας . 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της .   
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί,  συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

                          
                          (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή ) 

 

ΜΕΡΟΣ Ε’ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ…………………….. & ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ     

Νο …../1…

Αριθμός Φακέλου ……../201…

 Στην ......................, σήμερα, την ……….η του μηνός ……………. έτους 201…… και μεταξύ των εξής

συμβαλλομένων μερών:

1.  Του  Οργανισμού  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού  (ΟΑΕΔ),  νομικού  προσώπου  δημοσίου

δικαίου  (Ν.Π.Δ.Δ.),  που  εδρεύει  στον  Άλιμο  Αττικής,  οδός  Εθνικής  Αντιστάσεως  αρ.  8,  και

εκπροσωπείται  νόμιμα  από  την  Διοικήτρια  του  και  Πρόεδρο  του  Διοικητικού  του  Συμβουλίου,

……………………………………. του …………… και για την υπογραφή της παρούσας από τον Προϊστάμενο της
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………………………………………………….,…………………του  …………….,  κάτοικο  ως  άνω,  σύμφωνα  με  την  υπ’

αριθ.  190789/3.6.2002  απόφαση  του  Υπουργού  Απασχόλησης  και  Κοινωνικής  Προστασίας

«Παράλληλη Άσκηση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 754) (καλούμενος στο εξής  ο «ΟΑΕΔ») και

2. Της εταιρείας με την επωνυμία  «……………………………………………»   που εδρεύει στην …………………..

(ΑΦΜ…………………………  –  Δ.Ο.Υ.  …………….),  όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα  για  την  υπογραφή  της

παρούσας από ……………………………… …………………………, δυνάμει του αριθμ. ………………………………(εφεξής

καλουμένης ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»)

Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι:

Α. Ο ΟΑΕΔ ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης για την κάλυψη των αναγκών της

Περιφερειακής  Δ/νσης …………… και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της»  

Β. Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ   διαθέτει  κατάλληλη επιχειρησιακή οργάνωση και  επαγγελματική εμπειρία στην

εμπορία Ειδών γραφικής Ύλης.

Γ.   Ο ΟΑΕΔ με την υπ’  αριθ.  ……………../……/….-…-2016 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου

ενέκρινε την προκήρυξη πρόχειρου  Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για

την   «Προμήθεια  Ειδών  Γραφική  ύλης  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  Περιφερειακής  Δ/νσης

………………………& των  Υπηρεσιών αρμοδιότητας  της», συνολικού προϋπολογισμού «………………….» €

μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%), ή «………………» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23% ),

και σύμφωνα με τους όρους της αριθμ.  ………/201…  Διακήρυξης .

Δ.   Με την υπ’ αριθ. ……………./……./……-……-201… απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ κατακυρώθηκε στον

μειοδότη η ανάθεση της ως άνω αναφερόμενης προμήθειας , σύμφωνα με τους όρους της παρούσας

σύμβασης, της υπ’ αριθμ. ….. διακήρυξη   του ΟΑΕΔ και της Προσφοράς του Αναδόχου. 

Κατ’  ακολουθία των ανωτέρω συνομολογείται  μεταξύ των συμβαλλομένων τούτων (ΟΑΕΔ και

Αναδόχου) η ακόλουθη σύμβαση η οποία διέπεται από όλους τους όρους που περιέχονται :

1. Στην παρούσα Σύμβαση.

2.   Στους  όρους  της  υπ’  αριθμ……….  Διακήρυξη    του  πρόχειρου   διαγωνισμού  με  κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, «Προμήθεια Ειδών Γραφική ύλης για την κάλυψη των αναγκών της

Περιφερειακής Δ/νσης …………………και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας  της»  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

 3. Στην υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 

Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  όρων  θα  υπερισχύουν  κατά  σειρά  προτεραιότητας   (1)  η  παρούσα

σύμβαση, (2) η υπ’ αριθ. …./2016  Διακήρυξη και οι επ’  αυτής διευκρινίσεις και (3) η Προσφορά του

Αναδόχου. 
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Όλους  τους  ανωτέρω  όρους  δηλώνει  ρητά  ο  Ανάδοχος  ότι  αποδέχεται  εξ  ολοκλήρου  και

ανεπιφύλακτα ως ουσιώδεις όρους της παρούσας σύμβασης. 

Άρθρο 1 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από:

1. του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»

(ΦΕΚ Α΄98)

2. του  Β.Δ.  405/1971  «Οργάνωση,  συγκρότηση  και  λειτουργία  των  Υπηρεσιών  του  Οργανισμού

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ Α’ 123)

3. της  υπ’  αριθ.  190789/3.6.02  απόφαση  του  Υπ.  Απασχόλησης  &  Κοινωνικής    Προστασίας  (ΦΕΚ

754/B/19.6.02,«Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 191041/24-

07-2003 Υ.Α του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

4. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»(ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010)

5. του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄258),

6. του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄19),

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2741/98 (ΦΕΚ 199/Α/28-09-1999

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής   Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της

29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ

Α΄138).

8. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

9. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ

περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και

υπηρεσιών,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  Οδηγία  2005/51/ΕΚ  της  Επιτροπής  και  την  Οδηγία

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α’

64)  

10.  τις διατάξεις του Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ Α΄230) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες

συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου

1992, άρθρο 35 παρ. 1 και άρθρο 36 που διατηρούνται σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ.

60/2007
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11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 112/13 Ιουλίου 2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον

Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄/2013, άρθρο 23) . 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

13. Τις  διατάξεις  του  Ν.4250/2014  (ΦΕΚ  74/Α/26-3-2014)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –Καταργήσεις

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων  και Υπηρεσιών του Δημοσίων-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»

14. τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  4  του  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  204  Α)  15-9-2011,  “Σύσταση

Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων

Συμβάσεων, η οποία επιβάλλει κράτηση ύψους 0,10% επί της καθαρής αξίας της αρχικής καθώς και

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, από την αναθέτουσα αρχή» 

15. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  26  του  Ν.  4024/2011  (ΦΕΚ  226/Α/27-10-2011)  περί  συγκρότησης

επιτροπών της διοίκησης. 

16. Της  διατάξεις  του  Ν.  4270/2014(ΦΕΚ 143/28-06-2014)   «  Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  

17. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις».

18. Το με αριθμό …………………/…….-…….-2016 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας (ΑΔΑΜ: ……………………….)

19. την  αριθμ.  …………………../……….-……….-2016  απόφαση  ανάληψης  δέσμευσης  πίστωσης  (ΑΔΑ  :

……………………………) 

20. Την  υπ’  αριθμ.  ………………/……/……….-………-……… απόφαση  του  ΔΣ  του  Οργανισμού  με  την  οποία

εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για

την «Προμήθεια Ειδών Γραφική ύλης για την κάλυψη των αναγκών των Περιφερειακών Δ/νσεων και

των Υπηρεσιών αρμοδιότητας τους, για ένα έτος »

άρθρο 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Με την παρούσα σύμβαση ο ΟΑΕΔ αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει, έναντι

του τιμήματος που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας, την  προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης, για την

κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Δ/νσης ……………….& των υπηρεσιών της , σύμφωνα με τους όρους

της υπ΄αριθμ. ………2016 διακήρυξης  και τις επ΄αυτής διευκρινίσεις, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  και την

προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και

κύριο περιεχόμενο αυτής. 

Η  αντισυμβαλλόμενη  εταιρεία  με  την  επωνυμία   «……………………………….……………..»   όπως

εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν καλουμένη στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ » αναλαμβάνει την υποχρέωση για

την προμήθεια  ειδών Γραφικής Ύλης, για την κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Δ/νσης ……………….&

των υπηρεσιών της,  με   τους παρακάτω όρους και συμφωνίες.

΄Αρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της  σύμβασης που θα υπογραφεί θα έχει  ισχύ έως την 31/12/2016,  οι  προμήθειες  των

ζητουμένων Ειδών γραφικής ύλης θα αρχίσουν να υλοποιούνται  από την επομένη της

ημερομηνίας υπογραφής της . 

Άρθρο 4

ΤΙΜΗΜΑ

Το  τίμημα  για  την  προμήθεια  των  ειδών  Γραφικής  Ύλης,  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των

………………………………(………….€)  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  όπως  αυτό  αναφέρεται  στην  από

…………..-……..-2016  Προσφορά  του  Προμηθευτή  που  προσαρτάται  στην  παρούσα  και  αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος και κύριο περιεχόμενο αυτής  .

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται την  ακρίβεια και  σταθερότητα του ανωτέρω τιμήματος και   παραιτείται

ρητώς από οποιαδήποτε αξίωση αναπροσαρμογής  της τιμής αυτών για οποιοδήποτε λόγω και αιτία. 

  Η ως άνω τιμή περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και τα έξοδα μεταφοράς των ζητουμένων

ειδών στην κάθε Υπηρεσία.

Με την εξόφληση της τιμής εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Ο.Α.Ε.Δ. έναντι του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και ο

τελευταίος ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά του Ο.Α.Ε.Δ.
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Η καταβολή του ανωτέρω τιμήματος  γίνεται  τμηματικά  ή συνολικά ,  ανάλογα με την   έκδοση των

σχετικών τιμολογίων από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και μετά  από την τμηματική ή συνολική  ποιοτική και

ποσοτική  παραλαβή  της προμήθειας από την τριμελή επιτροπή .  

Άρθρο 5

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1/ Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδίδει τμηματικά ή εξ ολοκλήρου τα υπό

προμήθεια  είδη  Γραφικής  Ύλης,  σύμφωνα  με  τον  πίνακα   του  Μέρους  Β΄  της  αρ………../2016

διακήρυξης , εντός του κτιρίων  της ………………….του Οργανισμού, κατόπιν εντολής προμήθειας.  

Στην περίπτωση που Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  παραδώσει υλικά ποιοτικά ακατάλληλα υποχρεούται να

προβεί στην αντικατάσταση τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. 

Κατά την παράδοση και παραλαβή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  οφείλει να προσκομίζει δελτίο αποστολής,

που θα συνοδεύει  τα είδης  Γραφικής  Ύλης   και  στο  οποίο  θα χαρακτηρίζεται  ακριβώς το είδος ,  η

ποιότητα και η αξία αυτών.

2/ Σε  περίπτωση  υπέρβασης  προθεσμιών  παράδοσης  (αρχικών  ή  τροποποιημένων)  παραδοτέων,  η

Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί  να  επιβάλει  ποινική  ρήτρα  σε  βάρος  του  Αναδόχου  για  κάθε  ημέρα

καθυστέρησης σε ποσοστό 0,1% επί της συμβατικής αξίας των παραδοτέων που καθυστερούν και κατά

μέγιστο σε ποσοστό 10% αυτής.

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, οι αξίες όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  και οι προθεσμίες, αφού ληφθούν υπόψη οι χρονικές μεταβολές

που ενδεχομένως έχουν προκύψει μετά από έγγραφη κοινή συμφωνία μεταξύ  των συμβαλλομένων

μερών.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται,  αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι  η καθυστέρηση οφείλεται  σε

ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση επανειλημμένης αντισυμβατικής συμπεριφοράς, ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος με

απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού και θα εκπίπτει  η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του

Οργανισμού.

Άρθρο 5

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
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 Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική

σύμβαση ή δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα υπό προμήθεια είδη  μέσα στο συμβατικό χώρο ή στο

χρόνο  παράτασης  που  του  δόθηκε,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  26  του  Π.Δ/τος  118/07,  κηρύσσεται

υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του ή από την σύμβαση και κάθε

δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Οργανισμού,

αντίστοιχα, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον

ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων  και  επιβάλλονται  αθροιστικά  ή  διαζευκτικά  οι  παρακάτω

κυρώσεις:

α) Κατάπτωση  ολική ή μερική της  εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση.

β)  Προμήθεια  των  υλικών   σε  βάρος  του  έκπτωτου  προμηθευτή  είτε  από  τους  υπόλοιπους

συμμετέχοντες που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με επανάληψη του διαγωνισμού, είτε με

διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει

καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή.

γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών των

φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/95. 

Άρθρο 6

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η  πληρωμή  θα  γίνεται  εντός  εύλογου  χρονικού  διαστήματος  από  την  ημερομηνία  παραλαβής  του

τιμολογίου . 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς των ζητούμενων

ειδών στην κάθε υπηρεσία.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2198/22-03-94 άρθρο 24 (ΦΕΚ 43/33-03-1994)  θα γίνει παρακράτηση

φόρου  εισοδήματος  ύψους 8% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου. 

Για την παρακράτηση αυτή θα δοθεί βεβαίωση από την υπηρεσία μας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί

από τον προμηθευτή κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής Δήλωσής του. 

Άρθρο 7

ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από την αντισυμβαλλόμενη προς κάθε τρίτο των εκ του 

παρόντος, απαιτήσεων της κατά του ΟΑΕΔ, τυχόν δε γενομένης είναι άκυρη και δε γεννά καμία 

υποχρέωση για τον Οργανισμό. 
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Άρθρο 8
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα Παραρτήματα που επισυνάπτονται

και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, συνιστούν την πλήρη συμφωνία των μερών και υπερισχύουν

κάθε  άλλης  προηγούμενης  συμφωνίας,  συμπληρωματικής  ή  παράλληλης,  γραπτής  ή  προφορικής  ή

δήλωσης γραπτής ή προφορικής των μερών. 

Οι όροι της αριθμ……./16 Διακήρυξης , οι ως άνω διατάξεις (νομικό πλαίσιο) ,  η αριθμ. …………./

……/……-…..-2016 απόφαση  του  Δ.Σ.  Ο.ΑΕ.Δ.  (κατακυρωτική  απόφαση)   ισχύουν  και  ως  όροι  του

παρόντος, είτε γίνεται μνεία είτε μη αυτών στο παρόν συμφωνητικό.

Άρθρο 9

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης  μπορεί να γίνει μόνον σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ 

του ΟΑΕΔ. 

Άρθρο 9

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο  ανάδοχος κατέθεσε  την υπ`αριθμ. ………….     εγγυητική επιστολή της  Tράπεζας………………………

ποσού ……………………ΕΥΡΩ, η οποία ισχύει μέχρι ……………………………….., ως εγγύηση καλής εκτελέσεως

της παρούσης συμβάσεως, η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά τη λήξη ισχύος της παρούσης,

εφ΄  όσον δεν  προκύψει  θέμα κατάπτωσής  της  υπέρ  του Οργανισμού σύμφωνα με τους  παραπάνω

όρους.

Άρθρο 11

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η  παρούσα  σύμβαση  καθώς  και  κάθε  διαφορά  που  απορρέει  από  αυτήν  διέπεται  από  τις

διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση

ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, ο Ο.Α.Ε.Δ. και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε
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προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών

συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,

αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Σε  πίστωση  των  ανωτέρω  συμφωνηθέντων,  συντάχθηκε  το  παρόν  σε  τέσσερα  (4)  όμοια

πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και υπογράφηκε νόμιμα, έλαβε ο πρώτος συμβαλλόμενος τρία (3) και

ο δεύτερος  ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ                               ΓΙΑ  TON ‘’ANAΔΟΧΟ’’

……………………………..                                                       ………………………………………..

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Διακήρυξη υπ’ αριθ. …../201..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνική Προσφορά και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
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