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ΕΚΘΕΣΗ

Έγγραφο Δήμου Φαιστού
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Φαιστού
Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων » για τις ετήσιες
λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού.
Κωδικός εξόδων Προϋπολογισμού: 10.6612
Περιγραφή: Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Φαιστού πρόκειται να προμηθευτεί αναλώσιμα υλικά
γραφικής ύλης , βασικά είδη εξοπλισμού γραφείων, εκπαιδευτικά υλικά χειρονακτικών κατασκευών και
ζωγραφικής για τις ετήσιες λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητουμένων ειδών αναφέρονται στο έντυπο «Τεχνικές Προδιαγραφές» που
συνοδεύει την παρούσα μελέτη.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 9995,02 € (συμπεριλαμβανομένου
του νόμιμου ΦΠΑ 24%).
Η δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης πίστωσης ύψους των 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6612 στο
σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων» με αντίστοιχη πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 10.6612 στο σκέλος των εξόδων του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 έγινε κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 «Διάρκεια
της ισχύος του προϋπολογισμού» του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός &
Κοινοτικός Κώδικας και εκδόθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 1271/02-02-2018 Πρόταση Ανάληψης
Υποχρέωσης από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση πίστωσης ποσού των 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6612 στο
σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων» με αντίστοιχη πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 10.6612 στο σκέλος των εξόδων του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 «Διάρκεια της
ισχύος του προϋπολογισμού» του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός
Κώδικας έγινε με την με αριθμό 39/2018 (ΑΔΑ:Ω03ΙΩΗ1-ΜΗ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Φαιστού και κατά ακολουθία της αναφερόμενης απόφασης εκδόθηκε η με αριθμό 68/02-02-2018
(ΑΔΑ:6ΠΤΓΩΗ1-Ω1Β) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών.
Η προμήθεια θα διενεργηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όπως ορίζεται στην περίπτωση 31)
του άρθρου 2 «Ορισμοί»
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3 & 4 του άρθρου 118
«Απευθείας ανάθεση» του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Τεύχος Β'), εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
για την εν λόγω προμήθεια , χωρίς ΦΠΑ, είναι κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μοίρες, 01/02/2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
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Η Συντάξασα
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1°
Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»
για τις ετήσιες λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού.
Άρθρο 2°
Διατάξεις που ισχύουν

1. Οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως προστέθηκε με την αρ. 13
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄).
Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως
αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/23.02.2007 τεύχος Α΄)
και ιδίως την παρ. 6 της με αριθμό Εγκυκλίου 25 του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
& Αποκέντρωσης.
Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, και ιδίως της περίπτωσης 31 του άρθρου 2, του άρθρου 118 και των άρθρων 16,120,38,200
έως 215, 221.
Η κατευθυντήρια οδηγία 20 (Απόφαση 42/30-05-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων) με ΑΔΑ:ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5 με θέμα «Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων».
Οι διατάξεις του άρθρου 104 «Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής Οψιγενείς μεταβολές» του Ν.
4412/2016.
Οι διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 περ. 86 του
Ν. 441/2016 (227 Α’), στις οποίες αναφέρεται ότι για την απευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του
Ν. 4412/2016, δεν απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 79
του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το Τ.Ε.Υ.Δ. με την με αριθμό 158/2016 (Β’ 3698)
Απόφαση της Αρχής (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
Η κατευθυντήρια οδηγία 23 (Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων) με ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε με θέμα «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι διατάξεις της με αριθμό Υ.Α. 57654/23-05-2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄).
Άρθρο 3°
Συμβατικά τεύχη

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
I.
Η σύμβαση μεταξύ κυρίου του Φορέα υλοποίησης της προμήθειας και του προμηθευτή.
II.
Η απόφαση της ανάθεσης της προμήθειας.
III.
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.
IV.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές - Τεχνική Έκθεση.
V.
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
VI.
Η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά του Προμηθευτή, καθώς και τα πλήρη τεχνικά και
περιγραφικά στοιχεία, που θα δοθούν με την προσφορά.

Άρθρο 4°
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η διαδικασία για την σύναψη της σύμβασης θα είναι η απευθείας ανάθεση μετά από συλλογή σφραγισμένων
προσφορών και μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του
Ν. 4412/2016.
Το κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής, αφού ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές
προδιαγραφές της προμήθειας .
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.
Άρθρο 5°
Ανακοίνωση ανάθεσης / Σύμβασης
Μετά την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης καλείται ο προμηθευτής να προσέλθει σε ορισμένο τόπο
και χρόνο, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του να υπογράψει τη σχετική σύμβαση,
όπου απαιτείται. Η σύμβαση καταρτίζεται από τον ΟΤΑ, και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη, όπως ορίζεται στο Ν. 4412/2016.

Άρθρο 6°
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκαν οι ποσότητες των ειδών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην πρόσκληση.
β. Παραλήφθηκαν οι ποσότητες των ειδών οριστικά.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 7°
Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της προμήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 72 του
Ν 4412/2016.
Άρθρο 8°
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
1. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
4. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από
την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.

Άρθρο 9°
Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης
που
του
δόθηκε,
σύμφωνα
με όσα προβλέπονται
στο
άρθρο
206
του
Ν.4412/2016.
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω
κυρώσεις της παρ.4 το ά.203 του Ν.4412/2016:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016 κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 10°
Τόπος παράδοσης – Χρόνος παράδοσης των ειδών
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στις αποθήκες του Δήμου Φαιστού στην Πάροδος 25 ης
Μαρτίου 1, κατόπιν συνεννοήσεως με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Τα προς προμήθεια είδη θα
παραδοθούν στο σύνολο της συμβατικής ποσότητας με δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή.
Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τον
χρόνο έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης και ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης
από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ , σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του Ν. 4412/2016,
και σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 57654/22.05.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1781 Β’ /23.05.2017 ) « Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» .
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο σύνολο της την συμβατική ποσότητα και μέσα στα χρονικό όριο
και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
Η Ανάδοχος της προμήθειας πρέπει οπωσδήποτε να έχει υπόψη του ότι τα είδη που θα παραδώσει θα είναι
απαραίτητα σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Αναθέτουσας Αρχής και απόλυτα όμοια με αυτά που
περιγράφονται στην προσφορά του .
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του προμηθευομένου υλικού παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είτε με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον συμφωνεί ο
προμηθευτής είτε από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη
του συμβατικού χρόνου.
Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης το χρονικό διάστημα παράτασης θα είναι ίσο ή
μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Η παρακολούθηση και παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 221.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παρουσιαστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση
και στο άρθρο 208 Ν. 4412/2016.
Άρθρο 11°
Παραλαβή υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 221.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση.

3. Εφόσον η σύμβαση δεν προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως
μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, δεν συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το
πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή
απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν
εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την
επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις
αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της
για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν
επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή
του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού
επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.
Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον
μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για
άλλους περαιτέρω ελέγχους.
5. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν
παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια
επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους
προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και
ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4.
Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον
προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της
σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή,
εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για
επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή
εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.
6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες,
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
7. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που
παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το
Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5.
7. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά
την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο της
υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση, σύμφωνα με την
παράγραφο 13 του άρθρου 214. Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή
διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο,
η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου φορέα.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτημα του
προμηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. κατ’ έφεση εξέταση
μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της
επιτροπής παραλαβής.
Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί,
εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από
τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης
χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο
Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά το
αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια
επιτροπή παραλαβής.
8. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική
παραλαβή τους από τον φορέα.
Άρθρο 12°
Χρόνος Παραλαβής Υλικών

1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα

στον καθοριζόμενο από το άρθρο 10 της παρούσης χρονικό διάστημα.
2. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού,
κατόπιν ολοκλήρωσης της μακροσκοπικής εξέτασης ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια
την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που
ανήκουν στον φορέα. Σε περίπτωση που προκύψει αναγκαιότητα, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και
άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος
παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε
αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των
αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή.
3. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
προμηθευτή.
4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής
που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και
το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική
επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 13°
Απόρριψη Συμβατικών Υλικών – Αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα

από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5%
επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που
χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην
καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να
εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους,
με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα
αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

Άρθρο 14ο
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας του αντικειμένου της προμήθειας θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας
του μετά την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
Α) Τιμολόγιο του Προμηθευτή.
Β) Πρωτόκολλο οριστικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό
προσκόμισης των ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
Γ) Αποδεικτικό εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη του Δήμου.
Δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή,
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό.
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
Άρθρο 15°
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. β)
Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 16ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των ειδών, την κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (όπως αντικαταστάθηκε το έβδομο εδάφιο του άρθρου 4 παρ.3
του Ν.4013/2011), την κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(σύμφωνα με
την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε
νόμιμη κράτηση. Ο Φ.Π.Α. βαραίνει το Δήμο.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς
Ο Δήμος Φαιστού προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» για
τις ετήσιες λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού, προϋπολογισμού 9995,02 € και προσκαλεί τους
Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία σχετικών αγαθών, να υποβάλλουν την κλειστή προσφορά
τους, σύμφωνα με:

I.
II.
III.
IV.
V.

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) "Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)”
Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου
377 του Ν. 4412/2016.
Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 01/2018 Μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού, την Συγγραφή Υποχρεώσεων και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό .

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την ______________, στα Γραφεία , Οδός Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Πληροφορίες
___________________________ τηλ.: 28923-40236. __________________________________________
Προκειμένου να μη συντρέχουν οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73
του Ν.4412/2016 , με την προσφορά του ο
υποψήφιος προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει κατά την υποβολή της προσφοράς τα σχετικά πιστοποιητικά, τις
βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού , ήτοι :
Α) Όταν η αναθέτουσα αρχή αποδείξει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή είναι γνωστό στην
αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016: Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν
λόγω οικονομικός φορέας. Η υποχρέωση αυτή αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) Εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει και μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία (περίπτωση β) της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016): Πιστοποιητικό που εκδίδεται από
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως
άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Γ) Εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει και μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία (περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016):
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016, ήτοι η αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή
καταβολή φόρων όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 του άρθρου 73, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 73. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό
φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε
μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Δ) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ( παράγραφος 2 του άρθρου
75 «Κριτήρια επιλογής» του Ν. 4412/2016): Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, πρόσφατα
ενημερωμένο, με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμα τους το οποίο θα είναι
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης υποβολής
προσφοράς. Εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου και με κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας την πλέον
συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής, εφόσον είναι σύμφωνη με
τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: ΦΑΙΣΤΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων» για τις ετήσιες
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου
Φαιστού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Προμήθειας
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια αναλώσιμων υλικών γραφικής ύλης , βασικά είδη εξοπλισμού
γραφείων, εκπαιδευτικά υλικά χειρονακτικών κατασκευών και ζωγραφικής για τις ετήσιες λειτουργικές
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού .

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως προστέθηκε με την αρ. 13
του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄).
Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως
αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/23.02.2007 τεύχος Α΄)
και ιδίως την παρ. 6 της με αριθμό Εγκυκλίου 25 του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
& Αποκέντρωσης.
Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, και ιδίως του άρθρου 118 και της περίπτωσης 31 του άρθρου 2,116,120,38,200 έως 215 &
221.
Η κατευθυντήρια οδηγία 20 (Απόφαση 42/30-05-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων) με ΑΔΑ:ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5 με θέμα «Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων».
Οι διατάξεις του άρθρου 104 «Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής Οψιγενείς μεταβολές» του Ν.
4412/2016.
Οι διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 περ. 86 του
Ν. 441/2016 (227 Α’), στις οποίες αναφέρεται ότι για την απευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του
Ν. 4412/2016, δεν απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 79
του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το Τ.Ε.Υ.Δ. με την με αριθμό 158/2016 (Β’ 3698)
Απόφαση της Αρχής (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
Η κατευθυντήρια οδηγία 23 (Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων) με ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε με θέμα «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι διατάξεις της με αριθμό Υ.Α. 57654/23-05-2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄).
ΑΡΘΡΟ 3ο
Ελάχιστες Απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές

1.

Χαρτόνι Canson 50X70 mm σε διάφορα χρώματα που θα επιλέξει η Αρμόδια Υπηρεσία κατά την
παραγγελία της συνολικής παράδοσης της προμήθειας.

2.

Χαρτόνι photo ursus με σχέδιο 50X70 των 300 gr που θα επιλέξει η Αρμόδια Υπηρεσία κατά την
παραγγελία της συνολικής παράδοσης της προμήθειας.

3.

Ξυλομπογιά των 12 τεμαχίων σε όλα τα χρώματα που διατίθενται.

4.

Μαρκαδόρος στρογγυλός με στρογγυλή μύτη των 12 τεμαχίων σε μέγεθος μεγάλο σε όλα τα
χρώματα που διατίθενται.

5.

Τέμπερα των 1000 ml σε διάφορα χρώματα που θα επιλέξει η Αρμόδια Υπηρεσία κατά την
παραγγελία της συνολικής παράδοσης της προμήθειας.

6.

Πλαστελίνη των 11 τεμαχίων & 11 χρωμάτων Α’ ποιότητας .

7.

Πηλός plus 500 gr λευκός ψυχρός.

8.

Κορδέλα σατέν 3mmΧ100m σε χρώματα που θα επιλέξει η Αρμόδια Υπηρεσία κατά την παραγγελία
της συνολικής παράδοσης της προμήθειας.

9.

Κόλλα stick 21gr .

10. Κόλλα ρευστή 35 ml .
11. Κόλλα atlacol 1100 gr .
12. Ράβδοι σιλικόνης 7Χ10 cm των 12 τεμαχίων.
13. Πινέλο πλακέ Ν° 14 από τρίχα γουρουνιού .
14. Πινέλο στρογγυλό Ν° 9 από τρίχα γουρουνιού .
15. Πινέλο πλακέ Ν° 8 από τρίχα γουρουνιού .
16. Ξύλινα χρωματιστά διακοσμητικά σε διάφορα σχέδια που θα επιλέξει η Αρμόδια Υπηρεσία κατά την
παραγγελία της συνολικής παράδοσης της προμήθειας.
17. Κουτί αρχείου 25Χ35Χ8 οικολογικό με λάστιχο .
18. Απόδειξη εισπράξεως 50Χ2 cm.
19. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 20 ML ΠΙΝΕΛΟ.
20. ΛΑΣΤΙΧΑ 100 GR N° 90.
21. ΖΕΛΑΤΙΝΑ Α4 0,30 MIC 100 TEM. ΓΙΑΛΥΣΤΕΡΗ .
22. ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΒΑΡΟΣ 0.004 KG (ΕΛΑΧΙΣΤΟ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1Χ14.
23. ΑΠΛΟ ΜΟΛΥΒΙ .
24. ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΧΕΙΟΥ 25Χ35-8 ΜΕ ΡΑΧΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ.
25. ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΑΥΤΙΑ 25Χ35 ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΜΑ.
26. ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΠΕΖ 25Χ35 cm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ.
27. ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΠΕΖ ΚΙΤΡΙΝΗ 17,5Χ23,5cm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ.
28. ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 500 ΦΥΛΛΑ 80 GR.
29. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.
30. ΚΛΑΣΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 8-32 ΣΕ 15 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.
31. ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ.
32. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ PRIMULA-12.

33. ΣΕΛΟΤΕΙΠ 19mmX33m.
34. ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ N°1202 ΤΑΝΑΛΙΑ.
35. ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 38Χ60.
36. ΛΕΥΚΟΣ ΚΥΒΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 9Χ9 cm Φ.500.
37. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΟΠΕΣ 11Χ9.5 1000 ΦΥΛΛΑ.
38. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 100 ΦΥΛΛΑ.
Οι οικονομικοί φορείς με ποινή αποκλεισμού θα πληρούν κατά το ελάχιστο τις παραπάνω τεχνικές
προδιαγραφές και θα προσκομίσουν εικονίδιο του έκαστους είδους των παραπάνω συνολικών ζητούμενων
υλικών όπου θα αναγράφεται ο κατασκευαστή τους καθώς και τα τεχνικά τους γνωρίσματα.
Οι οικονομικοί φορείς με ποινή αποκλεισμού θα συμμετέχουν στο σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της
εν λόγω ενιαίας προμήθειας.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μοίρες,01/02/2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Μοίρες,01/02/2018
Η Συντάξασα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: ΦΑΙΣΤΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων» για τις ετήσιες
λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του
Δήμου Φαιστού.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(Ν. 4412/16)
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Αναλώσιμα υλικά γραφικής ύλης , βασικά είδη εξοπλισμού γραφείων, εκπαιδευτικά
υλικά χειρονακτικών κατασκευών και ζωγραφικής για τις ετήσιες λειτουργικές και εκπαιδευτικές
ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών Μοιρών, Τυμπακίου & Ζαρού της Κοινωνικής υπηρεσίας
του Δήμου Φαιστού.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΧAΡΤΟΝΙ CANSON 50X70 MM ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΧAΡΤΟΝΙ PHOTO URSUS ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ 50X70
300 GR
ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
ΜΥΤΗ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΕ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΓΑΛΟ
ΤΕΜΠΕΡΑ 1000 ML ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ 11 ΤΕΜΑΧΙΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ Α’
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΗΛΟΣ plus 500 GR ΛΕΥΚΟΣ ΨΥΧΡΟΣ
ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ 3mm 100m
ΚΟΛΛΑ stick 21GR
ΚΟΛΛΑ ΡΕΥΣΤΗ 35 ML
ΚΟΛΛΑ ATLACOL 1100 GR
ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 7Χ10 CM 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΙΝΕΛΟ ΠΛΑΚΕ Ν° 14 ΑΠΟ ΤΡΙΧΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙΟΥ
ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Ν° 9 ΑΠΟ ΤΡΙΧΑ
ΓΟΥΡΟΥΝΙΟΥ
ΠΙΝΕΛΟ ΠΛΑΚΕ Ν° 8 ΑΠΟ ΤΡΙΧΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙΟΥ
ΞΥΛΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ 25Χ35Χ8 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕ
ΛΑΣΤΙΧΟ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ 50 Χ2 CM
ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 500 ΦΥΛΛΩΝ
80 GR

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεμάχιο

600

Τεμάχιο

200

Τεμάχιο

100

Τεμάχιο

200

Τεμάχιο
Τεμάχιο

30
200

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

100
25
300
300
20
50
15
20

Τεμάχιο
Τεμάχιο

15
100

Τεμάχιο

150

Τεμάχιο
Πακέτο

20
50

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

0,5 €

300 €

1,5 €

300 €

2€

200 €

2,2 €
4€

440 €
120 €

2,4 €
1,65 €
2,2 €
1,2 €
1,5 €
3,5 €
1,3 €
0,8 €

480 €
165 €
55 €
360 €
450 €
70 €
65 €
12 €

0,55 €
0,6 €

11 €
9€

2€

200 €

2,1 €
1€

315 €
20 €

3€
ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α.
24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

150 €
3722 €
893,28 €
4615,28 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Αναλώσιμα υλικά γραφικής ύλης , βασικά είδη εξοπλισμού γραφείων για τις ετήσιες
λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού.

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 20 ML ΠΙΝΕΛΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ 100 GR N° 90
ΖΕΛΑΤΙΝΑ Α4 0,30 MIC 100 TEM.
ΓΙΑΛΥΣΤΕΡΗ
ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΒΑΡΟΣ 0.004 KG ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1Χ14
ΑΠΛΟ ΜΟΛΥΒΙ
ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΧΕΙΟΥ 25Χ35-8 ΜΕ ΡΑΧΗ ΜΕ
ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ
ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΑΥΤΙΑ
25Χ35 ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΜΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΠΕΖ 25Χ35 cm
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΠΕΖ ΚΙΤΡΙΝΗ
17,5Χ23,5cm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 500 ΦΥΛΛΑ
80GR
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΚΛΑΣΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 8-32 ΣΕ 15
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ PRIMULA-12
ΣΕΛΟΤΕΙΠ 19 mmX33m
ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ N°1202 ΤΑΝΑΛΙΑ
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 38Χ60
ΛΕΥΚΟΣ ΚΥΒΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 9Χ9 cm Φ.500
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ
ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΟΠΕΣ 11Χ9.5 1000 ΦΥΛΛΑ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 100 ΦΥΛΛΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Πακέτο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

20
10

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
1,3 €
1,65 €

20

2€

40 €

154
30

0,5 €
0,8 €

77 €
24 €

300

2,3 €

690 €

300

0,5 €

150 €

500

0,11 €

55 €

200

0,05 €

10 €

954

3€

2862 €

30

0,75 €

22,5 €

50
20
5
30
5
20

1,5 €
0,9 €
13 €
1,1 €
1,5 €
1,1 €

75 €
18 €
65 €
33 €
7,5 €
22 €

50

1,45 €

72,5 €

2
5

20 €
6,5 €
ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α.
24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

40 €
32,5 €
4338,50 €
1041,24 €

25 €
16,5 €

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Πακέτο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

5379,74 €

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας
Α/Α
1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αναλώσιμα
υλικά
γραφικής
ύλης
,
βασικά
είδη
εξοπλισμού
γραφείων,
εκπαιδευτικά
υλικά
χειρονακτικών
κατασκευών και ζωγραφικής για τις ετήσιες
λειτουργικές ανάγκες των Βρεφονηπιακών
Σταθμών Μοιρών, Τυμπακίου & Ζαρού της
Κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Φαιστού.
Αναλώσιμα υλικά γραφικής ύλης , βασικά είδη
εξοπλισμού
γραφείων
για
τις
ετήσιες
λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του
Δήμου Φαιστού.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

Όπως
αναφέρεται
παραπάνω

Όπως
αναφέρεται
παραπάνω
(πίνακας Α)

Όπως
αναφέρεται
παραπάνω

(πίνακας Α)

ΔΑΠΑΝΗ

(πίνακας Α)

3722

4338,50

Όπως
αναφέρεται
παραπάνω

Όπως
αναφέρεται
παραπάνω

Όπως
αναφέρεται
παραπάνω

(πίνακας Β)

(πίνακας Β)

(πίνακας Β)
ΣΥΝΟΛΟ:
ΦΠΑ 24%:
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ
ΕΥΡΩ):

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μοίρες,01/02/2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Μοίρες,01/02/2018
Η Συντάξασα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

8060,50
1934,52
9995,02

