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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΓΡΑΦΔΗΩΛ, ΘΑΡΔΘΙΩΛ, 

ΛΟΚΟ ΙΔΒΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΩΛ ΘΙΠ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΑΓΘΔ  
ΓΖΚΟ ΚΤΣΗΙΖΛΖ ΓΡΑΦΔΗΩΛ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΚΤΣΗΙΖΛΖ 

Γ/ΛΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ 

ΣΚΖΚΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ 
 ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ: 10.576,80 € 

ΑΡ. ΚΔΙΔΣΖ: 2/2021  
  

 

1. ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

Κε ηελ παξνχζα κειέηε πξνυπνινγηζκνχ 10.576,80 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ, ζα γίλεη πξνκήζεηα γξαθείσλ, 

θαξεθιψλ, πνιπζξφλσλ, βηβιηνζεθψλ, κηθξνεπίπισλ θιπ γηα ηηο αλάγθεο γξαθείσλ  ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο. 

 

Ρα πιηθά ζα είλαη απνιχησο θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηα θαη ζχγρξνλεο θαηαζθεπήο. Ξεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά θαη 

εγθαηάζηαζε ζηα αληίζηνηρα γξαθεία. Όια ηα δεηνχκελα πιηθά ζα έρνπλ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 

Ζ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά θαη ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ζα γίλεηαη κε 

κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ πξνκήζεηα ζα πινπνηεζεί ηµεµαηηθά απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχµβαζεο θαη µέρξη δηάζηεκα ηξηψλ (3) 

κελψλ ή κέρξη εμαληιήζεσο ησλ εηδψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο.  

Ν ∆ήµνο δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 

πξνυπνινγηζµφ. 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζηηο 10.576,80 € , ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ 

Φ.Ξ.Α. (17%) θαη ε ζρεηηθή πίζησζε είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2021. 

 

Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο κε ηελ κέζνδν ηεο 

ρακειφηεξεο ηηκήο θαη κε ζπκπιήξσζε ηνπ Δληχπνπ Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηεο ππεξεζίαο. 

 
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο πξνέξρεηαη απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο.  

 

 
      

 
 

 

 

 

 

 

 

Ν ΠΛΡΑΜΑΠ 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ AN.  ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ  

ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ  

Κπηηιήλε  15-02-2021 

 

 

 

 

ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

 

 

 

Ζ ΑΛ. ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΡΖΠ 

ΓΗΔΘΛΠΖΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

 

 

ΚΑΟΗΛΝΠ ΑΛΡΩΛΔΙΙΝΠ 

 

 

 

ΞΔΙΑΓΗΑ ΑΟΑΚΒΝΓΙΝ 

 

 

 

ΝΟΑΛΗΑ ΘΗΝΒΟΔΘΖ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΓΡΑΦΔΗΩΛ, ΘΑΡΔΘΙΩΛ, 

ΛΟΚΟ ΙΔΒΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΩΛ ΘΙΠ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΑΓΘΔ  

ΓΖΚΟ ΚΤΣΗΙΖΛΖ ΓΡΑΦΔΗΩΛ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΚΤΣΗΙΖΛΖ 
Γ/ΛΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ 

ΣΚΖΚΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ 
 ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ: 10.576,80 € 

ΑΡ. ΚΔΙΔΣΖ: 2/2021  
 

 

2. ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

 
Ρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επίπισλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, ζα είλαη απνιχησο θαηλνχξηα θαη ακεηαρείξηζηα, 

ζχγρξνλεο θαηαζθεπήο θαη ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε. Ξεξηιακβάλεηαη 

θαη ε κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζηα αληίζηνηρα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο. 
 

Όια ηα δεηνχκελα πιηθά ζα έρνπλ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. Όια ηα μχιηλα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ΘΑ Ε3-5430/22-4-2009 (ΦΔΘ 746Β/22-4-2009) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

θαζψο θαη ηα πξφηππα ηνπ ΔΙΝΡ πνπ αθνξνχλ μχιηλεο θαηαζθεπέο. Νη ρξεζηκνπνηνχκελεο θφιιεο ζα είλαη κε ηνμηθέο. 

Νη αληίζηνηρεο δηαζηάζεηο είλαη ελδεηθηηθέο θαη φρη δεζκεπηηθέο. 
 

Δπηπξφζζεηα ηα πιηθά ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ξ.Γ.334/1994, λα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE  ζχκθσλα κε 
ηα επξσπατθά πξσηφηππα ή κε ηελ ζρεηηθή Δπξσπατθή Ρερληθή Έγθξηζε. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο ζήκαλζεο CE θαζψο θαη 

ηεο επηζήκαλζεο ησλ θχξησλ  ραξαθηεξηζηηθψλ  ηηκψλ ησλ πξντφλησλ γίλεηαη, είηε απφ ηνλ παξαγσγφ είηε απφ ηνλ 

εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ , ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο  ζηα αλσηέξσ επξσπατθά    πξφηππα 
ή ζηελ ζρεηηθή Δπξσπατθή Ρερληθή Έθθξηζε.  

 
Απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία θαη ε πψιεζε ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ ρσξίο ηε ζήκαλζε  CE  γίλεηαη κεηά απφ  

ρνξήγεζε Ξηζηνπνηεηηθνχ Ππκκφξθσζεο απφ  Νξγαληζκφ Ξηζηνπνίεζεο θνηλνπνηεκέλν ζηελ Δ.Δ. ( ζηελ Διιάδα ν 
Νξγαληζκφο είλαη ν ΔΙΝΡ. 

 

Νη ηηκέο ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ειήθζεζαλ απφ ην εκπφξην. 
 

 
εκείωζε: Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο ISO ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ζηελ ππεξεζία. Ρα 

πξνκεζεπφκελα πιηθά ζα αθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνπκε παξαθάησ. 
 

 
 

 

Α/Α ΔΗΓΟ CPV ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1.  
Βηβιηνζήθε 
έγρξσκε απφ 

κειακίλε  

39155000-3 

 

Βηβιηνζήθε έγρξσκε απφ κειακίλε, ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 
0,80x2,00x0,40 κ. κε ληνπιάπηα κέρξη χςνπο 0,80κ. 

αζθαιηδφκελα θαη απφ πάλσ ξάθηα. 
 

2.  

Γξαθείν κεγάιν 

απφ έγρξσκε 
κειακίλε 

39150000-8 

 

Γξαθείν κεγάιν απφ έγρξσκε κειακίλε ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 
1,50x0,80x0,74 κ. κε ηξία ζπξηάξηα αζθαιηδφκελα, κεγάιεο 

αληνρήο ζε αζζελή νμέα, δηαιπηηθά θαη θαζαξηζηηθά. Ππλνιηθφ 

πάρνο επηθάλεηαο 25mm. Θαηά κήθνο ησλ ηειεησκάησλ ηεο 
επηθάλεηαο εξγαζίαο ζα ππάξρεη εηδηθφ πξνθίι απφ ζθιεξφ 

αληηγδαξηηθφ PVC, πνπ ζα πξνζηαηεχεη ην έπηπιν απφ ηπρφλ 
θξνχζεηο θαη πγξαζία. 
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3.  

Γξαθείν κηθξφ 

απφ έγρξσκε 
κειακίλε 

39150000-8 

 

Γξαθείν κηθξφ απφ έγρξσκε κειακίλε ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 

1,20x0,80x0,74 κ. κε δχν ζπξηάξηα αζθαιηδφκελα, κεγάιεο 
αληνρήο ζε αζζελή νμέα, δηαιπηηθά θαη θαζαξηζηηθά. Ππλνιηθφ 

πάρνο επηθάλεηαο 25mm. Θαηά κήθνο ησλ ηειεησκάησλ ηεο 
επηθάλεηαο εξγαζίαο ζα ππάξρεη εηδηθφ πξνθίι απφ ζθιεξφ 

αληηγδαξηηθφ PVC, πνπ ζα πξνζηαηεχεη ην έπηπιν απφ ηπρφλ 
θξνχζεηο θαη πγξαζία. 

 

4.  

Γξαθείν 

ζπλεδξηάζεσλ 
απφ έγρξσκε 

κειακίλε 

39150000-8 

Γξαθείν ζπλεδξηάζεσλ ζρήκαηνο νβάι ή νξζνγψλην 8 αηφκσλ 
απφ έγρξσκε κειακίλε. Ππλνιηθφ πάρνο επηθάλεηαο 25mm. 

Θαηά κήθνο ησλ ηειεησκάησλ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ζα 

ππάξρεη εηδηθφ πξνθίι απφ ζθιεξφ αληηγδαξηηθφ PVC, πνπ ζα 
πξνζηαηεχεη ην έπηπιν απφ ηπρφλ θξνχζεηο θαη πγξαζία. 

5.  

Δξκάξη βνεζεηηθφ 

απφ έγρξσκε 
κειακίλε 

39150000-8 

 
Δξκάξη βνεζεηηθφ απφ έγρξσκε κειακίλε ελδεηθηηθψλ 

δηαζηάζεσλ 0,40x0,80x0,74 κ., αζθαιηδφκελν, κεγάιεο αληνρήο 

ζε αζζελή νμέα, δηαιπηηθά θαη θαζαξηζηηθά. Θαηά κήθνο ησλ 
ηειεησκάησλ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ζα ππάξρεη εηδηθφ πξνθίι 

απφ ζθιεξφ αληηγδαξηηθφ PVC, πνπ ζα πξνζηαηεχεη ην έπηπιν 
απφ ηπρφλ θξνχζεηο θαη πγξαζία. 

 

6.  

Θαξέθια 

γξαθείνπ 
ηξνρήιαηε κε 

κπξάηζα θαη 

χθαζκα 

39150000-8 

 
Θαξέθια γξαθείνπ ηξνρήιαηε κε κπξάηζα θαη χθαζκα, 

κεηαβιεηνχ χςνπο θαζίζκαηνο , ε βάζε ηεο θαξέθιαο ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλε απφ πςειήο πνηφηεηαο ζίδεξν κε επηθάιπςε 

απφ ρξψκην θαη ζα έρεη πέληε ηξνρνχο. Ρν θάζηζκα ζα έρεη 

κεραληζκφ απηφκαηεο ξχζκηζεο χςνπο ηεο έδξαο κέζσ ελφο 
πδξαπιηθνχ ακνξηηζέξ.  Θα έρεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

έηε θαη νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθιεζεί ζα αληηθαηαζηαζεί απφ 
ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

7.  

Θαξέθια 

επηζθέπηε απφ 
δεξκαηίλε 

39150000-8 

 
Θαξέθια επηζθέπηε απφ δεξκαηίλε. Ν ζθειεηφο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο  απφ κεηαιιηθέο γαιβαληζκέλεο ξάβδνπο 
δηακέηξνπ 12 ρηι. 

 

8.  

Ξνιπζξφλα 
γξαθείνπ 

ηξνρήιαηε κε 
κπξάηζα θαη 

δέξκα 

39150000-8 

 
Ξνιπζξφλα γξαθείνπ ηξνρήιαηε κε κπξάηζα θαη δέξκα, 

κεηαβιεηνχ χςνπο θαζίζκαηνο , ε βάζε ηεο θαξέθιαο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε απφ πςειήο πνηφηεηαο ζίδεξν κε επηθάιπςε 
απφ ρξψκην θαη ζα έρεη πέληε ηξνρνχο. Ρν θάζηζκα ζα έρεη 

κεραληζκφ απηφκαηεο ξχζκηζεο χςνπο ηεο έδξαο κέζσ ελφο 
πδξαπιηθνχ ακνξηηζέξ. 

 

9.  

 
Ππξηαξηέξα 

έγρξσκε απφ 
κειακίλε 

 

39150000-8 
Ππξηαξηέξα έγρξσκε απφ κειακίλε, ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 
0,40x0,50x0,60 κ. κε ζπξηάξηα αζθαιηδφκελα. 

    10. 

 
πνπφδηα 

γξαθείνπ  

 

39150000-8 
Ν ζθειεηφο ζα είλαη κεηαιιηθφο θαη ε επηθάλεηα ζηήξημεο ησλ 

πνδηψλ ζα θέξεη επέλδπζε αληηνιηζζεηηθνχ πιαζηηθνχ. 

    11. 
 
Θαιφγεξνη 

κεηαιιηθνί 

39150000-8 

 

Ξεξηζηξεθφκελνο κεηαιιηθφο θαιφγεξνο κε δηαζηάζεηο πεξίπνπ 
0,37x0,37x175cm 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, αλαγλσξηζκέλσλ εξγνζηαζίσλ, απαιιαγκέλα απφ βιαπηηθέο 

νπζίεο, αλζεθηηθά ζηηο θαηξηθέο κεηαβνιέο θαη λα πιεξνχλ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πξφιεςε 

αηπρεκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν ΠΛΡΑΜΑΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ AN.  ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ  

ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ  

 

 

 

Κπηηιήλε  15-02-2021 

 

 

 

 

ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

 

 

 

Ζ ΑΛ. ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΡΖΠ 

ΓΗΔΘΛΠΖΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

 

 

ΚΑΟΗΛΝΠ ΑΛΡΩΛΔΙΙΝΠ 

 

 

 

 

ΞΔΙΑΓΗΑ ΑΟΑΚΒΝΓΙΝ 

 

 

 

 

ΝΟΑΛΗΑ ΘΗΝΒΟΔΘΖ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΓΡΑΦΔΗΩΛ, ΘΑΡΔΘΙΩΛ, 

ΛΟΚΟ ΙΔΒΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΩΛ ΘΙΠ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΑΓΘΔ  
ΓΖΚΟ ΚΤΣΗΙΖΛΖ ΓΡΑΦΔΗΩΛ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΚΤΣΗΙΖΛΖ 

Γ/ΛΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ 

ΣΚΖΚΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ 
 ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ:  10.576,80 € 

ΑΡ. ΚΔΙΔΣΖ: 2/2021 
 

 

 
 

3. ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ 
 

Απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθείσλ, θαξεθιψλ, ηξαπεδηψλ θιπ γηα ηηο αλάγθεο γξαθείνπ ηνπ Γήκνπ 

Κπηηιήλεο.  
 

 

   Α/Α ΔΗΓΟ 

ΚΟΛΑΓΑ 

ΚΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΖ 
ΣΗΚΖ ΚΟΛΑΓΟ 

ΥΩΡΗ ΦΠΑ (€) 

ΤΛΟΙΟ 
ΥΩΡΗ ΦΠΑ 

(€) 

1.  

 

Βηβιηνζήθε έγρξσκε απφ κειακίλε Ρεκ. 5 160 800,00 

2.  
Γξαθείν κεγάιν απφ έγρξσκε 
κειακίλε  Ρεκ. 6 130 780,00 

3.  

Γξαθείν κηθξφ απφ έγρξσκε 

κειακίλε Ρεκ. 6 110 660,00 

4.  
Γξαθείν ζπλεδξηάζεσλ απφ 
έγρξσκε κειακίλε Ρεκ. 1 200 200,00 

5.  

Δξκάξη βνεζεηηθφ απφ έγρξσκε 

κειακίλε  Ρεκ. 5 80 400,00 

6.  
Θαξέθια γξαθείνπ ηξνρήιαηε κε 
κπξάηζα θαη χθαζκα Ρεκ. 20 80 1.600,00 

7.  Θαξέθια επηζθέπηε απφ δεξκαηίλε Ρεκ. 20 35 700,00 

8.  

Ξνιπζξφλα γξαθείνπ ηξνρήιαηε κε 

κπξάηζα θαη δέξκα Ρεκ. 10 80 800,00 

9.  Ππξηαξηέξα έγρξσκε απφ κειακίλε Ρεκ. 20 60 1.200,00 

      10.  πνπφδηα γξαθείνπ  Ρεκ. 80 20 1.600,00 

11. Θαιφγεξνη κεηαιιηθνί Ρεκ. 10 30 300,00 

  

ύλνιν 9.040,00 

Φ.Π.Α 17% 1.536,80 

ύλνιν κε Φ.Π.Α. 17% 10.576,80 

 

   
 

 
 

 

 

 

Ν ΠΛΡΑΜΑΠ 

 

 ΚΑΟΗΛΝΠ ΑΛΡΩΛΔΙΙΝΠ 

 

 

 

 

Ζ AN.  ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ  

ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ  

ΞΔΙΑΓΗΑ ΑΟΑΚΒΝΓΙΝ 

Κπηηιήλε  15-02-2021 

 

ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

 

Ζ ΑΛ. ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΡΖΠ 

ΓΗΔΘΛΠΖΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

 

ΝΟΑΛΗΑ ΘΗΝΒΟΔΘΖ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΓΡΑΦΔΗΩΛ, ΘΑΡΔΘΙΩΛ, 
ΛΟΚΟ ΙΔΒΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΩΛ ΘΙΠ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΑΓΘΔ  

ΓΖΚΟ ΚΤΣΗΙΖΛΖ ΓΡΑΦΔΗΩΛ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΚΤΣΗΙΖΛΖ 

Γ/ΛΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ 
ΣΚΖΚΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ 

 ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ: 10.576,80 € 
ΑΡ. ΚΔΙΔΣΖ: 2/2021 

 
 

 

4. ΔΛΣΤΠΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΗΓΟΤ 

ΚΟΛΑΓΑ 

ΚΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

 

ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΖ 
ΣΗΚΖ 

€ 

ΓΑΠΑΛΖ 

€ 

1.  

 

Βηβιηνζήθε έγρξσκε 
απφ κειακίλε Ρεκ. 5   

2.  

Γξαθείν κεγάιν απφ 

έγρξσκε κειακίλε  Ρεκ. 6   

3.  
Γξαθείν κηθξφ απφ 
έγρξσκε κειακίλε Ρεκ. 6   

4.  

Γξαθείν ζπλεδξηάζεσλ 

απφ έγρξσκε κειακίλε Ρεκ. 1   

5.  
Δξκάξη βνεζεηηθφ απφ 
έγρξσκε κειακίλε  Ρεκ. 5   

6.  

Θαξέθια γξαθείνπ 

ηξνρήιαηε κε κπξάηζα 
θαη χθαζκα Ρεκ. 20   

7.  

Θαξέθια επηζθέπηε 

απφ δεξκαηίλε Ρεκ. 20   

8.  

Ξνιπζξφλα γξαθείνπ 
ηξνρήιαηε κε κπξάηζα 

θαη δέξκα Ρεκ. 10   

9.  
Ππξηαξηέξα έγρξσκε 
απφ κειακίλε Ρεκ. 20   

    10. πνπφδηα γξαθείνπ  Ρεκ. 80   

11. Θαιφγεξνη κεηαιιηθνί Ρεκ. 10   

      ύλνιν 

 

Φ.Π.Α 17% 
 

ύλνιν κε Φ.Π.Α 
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Ηζρύο πξνζθνξάο: Ζ παξνχζα πξνζθνξά ηζρχεη γηα ________________εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ζήκεξα. 
 

 
Παξάδνζε : Ζ δνζείζα ηηκή ηζρχεη γηα παξάδνζε ησλ εηδψλ, ζην Γήκν Κπηηιήλεο. 

 

Υξόλνο Παξάδνζεο: ________________________________________________________________________ 
 

Δγγύεζε: _______________________________________________ 
 

Δπηβαξύλζεηο,  Θξαηήζεηο: Ζ Δηαηξία καο επηβαξχλεηαη κε φιεο ηηο λφκηκεο επηβαξχλζεηο ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε 
ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

Ινηπέο παξαηεξήζεηο: 
 

 
 

 

 
Κπηηιήλε _________________ 

Ν 
 ΞΟΝΠΦΔΟΩΛ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΓΡΑΦΔΗΩΛ, ΘΑΡΔΘΙΩΛ, 

ΛΟΚΟ ΙΔΒΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΩΛ ΘΙΠ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΑΓΘΔ  

ΓΖΚΟ ΚΤΣΗΙΖΛΖ ΓΡΑΦΔΗΩΛ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΚΤΣΗΙΖΛΖ 
Γ/ΛΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ 

ΣΚΖΚΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ 
 ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ: 10576,80 € 

ΑΡ. ΚΔΙΔΣΖ: 2/2021 

 
 

 

5. ΔΛΣΤΠΟ ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

(ΦΤΙΙΟ ΤΚΚΟΡΦΩΖ) 
 

 

 Α/Α ΔΗΓΟ ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
ΑΠΑΗΣΖΖ 

 
ΑΠΑΛΣΖΖ 

ΠΡΟΚΖΘΔΤΣΖ 

1.  
Βηβιηνζήθε έγρξσκε 

απφ κειακίλε  

 

Βηβιηνζήθε έγρξσκε απφ κειακίλε, ελδεηθηηθψλ 
δηαζηάζεσλ 0,80x2,00x0,40 κ. κε ληνπιάπηα 

κέρξη χςνπο 0,80κ. αζθαιηδφκελα θαη απφ πάλσ 
ξάθηα. 

 

 

 
     ΛΑΗ 

 

2.  
Γξαθείν κεγάιν απφ 

έγρξσκε κειακίλε 

 
Γξαθείν κεγάιν απφ έγρξσκε κειακίλε 

ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 1,50x0,80x0,74 κ. κε 
ηξία ζπξηάξηα αζθαιηδφκελα, κεγάιεο αληνρήο 

ζε αζζελή νμέα, δηαιπηηθά θαη θαζαξηζηηθά. 

Ππλνιηθφ πάρνο επηθάλεηαο 25mm. Θαηά κήθνο 
ησλ ηειεησκάησλ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ζα 

ππάξρεη εηδηθφ πξνθίι απφ ζθιεξφ αληηγδαξηηθφ 
PVC, πνπ ζα πξνζηαηεχεη ην έπηπιν απφ ηπρφλ 

θξνχζεηο θαη πγξαζία. 
 

 
 

 
 

     ΛΑΗ 

 

3.  
Γξαθείν κηθξφ απφ 

έγρξσκε κειακίλε 

 

 
Γξαθείν κηθξφ απφ έγρξσκε κειακίλε 

ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 1,20x0,80x0,74 κ. κε 

δχν ζπξηάξηα αζθαιηδφκελα, κεγάιεο αληνρήο 
ζε αζζελή νμέα, δηαιπηηθά θαη θαζαξηζηηθά. 

Ππλνιηθφ πάρνο επηθάλεηαο 25mm. Θαηά κήθνο 
ησλ ηειεησκάησλ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ζα 

ππάξρεη εηδηθφ πξνθίι απφ ζθιεξφ αληηγδαξηηθφ 
PVC, πνπ ζα πξνζηαηεχεη ην έπηπιν απφ ηπρφλ 

θξνχζεηο θαη πγξαζία. 

 

 

 
 

 

     ΛΑΗ 

 

4.  
Γξαθείν 
ζπλεδξηάζεσλ απφ 

έγρξσκε κειακίλε 

 
 

Γξαθείν ζπλεδξηάζεσλ ζρήκαηνο νβάι ή 

νξζνγψλην 8 αηφκσλ απφ έγρξσκε κειακίλε. 
Ππλνιηθφ πάρνο επηθάλεηαο 25mm. Θαηά κήθνο 

ησλ ηειεησκάησλ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ζα 
ππάξρεη εηδηθφ πξνθίι απφ ζθιεξφ αληηγδαξηηθφ 

PVC, πνπ ζα πξνζηαηεχεη ην έπηπιν απφ ηπρφλ 
θξνχζεηο θαη πγξαζία. 

 

 

 
 

    ΛΑΗ 
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5.  
Δξκάξη βνεζεηηθφ απφ 
έγρξσκε κειακίλε 

 
 

 
Δξκάξη βνεζεηηθφ απφ έγρξσκε κειακίλε 

ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 0,40x0,80x0,74 κ., 

αζθαιηδφκελν, κεγάιεο αληνρήο ζε αζζελή νμέα,  
δηαιπηηθά θαη θαζαξηζηηθά. Θαηά κήθνο ησλ 

ηειεησκάησλ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ζα ππάξρεη 
εηδηθφ πξνθίι απφ ζθιεξφ αληηγδαξηηθφ PVC, πνπ 

ζα πξνζηαηεχεη ην έπηπιν απφ ηπρφλ θξνχζεηο 

θαη πγξαζία. 
 

 
 

      
 

 

    ΛΑΗ 

 

6.  
Θαξέθια γξαθείνπ 
ηξνρήιαηε κε 

κπξάηζα θαη χθαζκα 

 
Θαξέθια γξαθείνπ ηξνρήιαηε κε κπξάηζα θαη 

χθαζκα, κεηαβιεηνχ χςνπο θαζίζκαηνο , ε 

βάζε ηεο θαξέθιαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ 
πςειήο πνηφηεηαο ζίδεξν κε επηθάιπςε απφ 

ρξψκην θαη ζα έρεη πέληε ηξνρνχο. Ρν θάζηζκα ζα 
έρεη κεραληζκφ απηφκαηεο ξχζκηζεο χςνπο ηεο 

έδξαο κέζσ ελφο πδξαπιηθνχ ακνξηηζέξ.  Θα έρεη 

εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε θαη 
νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθιεζεί ζα αληηθαηαζηαζεί 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 

 
 

 

 
 

   ΛΑΗ 

 

7.  
Θαξέθια επηζθέπηε 

απφ δεξκαηίλε 

 

Θαξέθια επηζθέπηε απφ δεξκαηίλε. Ν ζθειεηφο 
ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο  απφ κεηαιιηθέο 

γαιβαληζκέλεο ξάβδνπο δηακέηξνπ 12 ρηι. 
 

 

    ΛΑΗ 

 

8.  

Ξνιπζξφλα γξαθείνπ 

ηξνρήιαηε κε 
κπξάηζα θαη δέξκα 

 

Ξνιπζξφλα γξαθείνπ ηξνρήιαηε κε κπξάηζα θαη 
δέξκα, κεηαβιεηνχ χςνπο θαζίζκαηνο , ε βάζε 

ηεο θαξέθιαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ 

πςειήο πνηφηεηαο ζίδεξν κε επηθάιπςε απφ 
ρξψκην θαη ζα έρεη πέληε ηξνρνχο. Ρν θάζηζκα ζα 

έρεη κεραληζκφ απηφκαηεο ξχζκηζεο χςνπο ηεο 
έδξαο κέζσ ελφο πδξαπιηθνχ ακνξηηζέξ. 

 

 

 
 

    ΛΑΗ 

 

9.  

 

Ππξηαξηέξα έγρξσκε 
απφ κειακίλε 

 
Ππξηαξηέξα έγρξσκε απφ κειακίλε, ελδεηθηηθψλ 

δηαζηάζεσλ 0,40x0,50x0,60 κ. κε ζπξηάξηα 
αζθαιηδφκελα. 

 

 
 

     ΛΑΗ 

 

   10. 

 

πνπφδηα γξαθείνπ  
 

 
Ν ζθειεηφο ζα είλαη κεηαιιηθφο θαη ε επηθάλεηα 

ζηήξημεο ησλ πνδηψλ ζα θέξεη επέλδπζε 
αληηνιηζζεηηθνχ πιαζηηθνχ. 

 

 
     ΛΑΗ 

 

   11. Θαιφγεξνη κεηαιιηθνί 

 
Ξεξηζηξεθφκελνο κεηαιιηθφο θαιφγεξνο κε 

δηαζηάζεηο πεξίπνπ 0,37x0,37x175cm 

 
 

      
     ΛΑΗ 

 

 
 

Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά ηζρχεη γηα δηάζηεκα ............................ (    ) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο 

ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 
 

Κπηηιήλε _________________ 
Ν 

 ΞΟΝΠΦΔΟΩΛ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΓΡΑΦΔΗΩΛ, ΘΑΡΔΘΙΩΛ, 
ΛΟΚΟ ΙΔΒΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΩΛ ΘΙΠ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΑΓΘΔ  

ΓΖΚΟ ΚΤΣΗΙΖΛΖ ΓΡΑΦΔΗΩΛ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΚΤΣΗΙΖΛΖ 
Γ/ΛΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ 

ΣΚΖΚΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ 
 ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ: 10.576,80€ 

ΑΡ. ΚΔΙΔΣΖ: 2/2021 

 
 
 

6. ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ 
 

 
 

 

                                                               Αληηθείκελν ηεο Τπεξεζίαο 

Κε ηελ παξνχζα κειέηε πξνυπνινγηζκνχ 10.576,80 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ, ζα γίλεη πξνκήζεηα γξαθείσλ, 

θαξεθιψλ, πνιπζξφλσλ, βηβιηνζεθψλ, κηθξνεπίπισλ θιπ γηα ηηο αλάγθεο γξαθείσλ  ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο. 
 

 

                                                                      Ηζρύνπζεο Γηαηάμεηο 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο 

εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ Λ. 4412/2016 (Α΄147) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, 

 Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 154 έσο θαη 159 ηνπ Λ. 4600/2019, 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Λ. 4605/2019, 

 ηνπ Λ. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ 

γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Λ. 3419/2005 (Α΄ 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηνπ Λ. 3614/2007 ( Α΄ 267) «Γηαρείξηζε, 

έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», 

 ηνπ Λ. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ Λ. 4250/2014 (Α΄ 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη 

πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα – Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, 

 ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Ά 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 

16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

 ηνπ Λ. 4129/2013 (Α΄ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην», 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ. 4024/2011 (Α΄ 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ 

κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», 

 ηνπ Λ. 4013/2011 (Α΄ 204) «Πχζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…», 

 ηνπ Λ. 3861/2010 (Α΄ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ¨Ξξφγξακκα Γηαχγεηα¨ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

 ηνπ άξζξνπ 23 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

 ηνπ Λ. 2859/2000 (Α΄ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο», 

 ηνπ Λ. 2690/1999 (Α΄ 45) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ 

άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ Λ. 2121/1993 (Α΄ 25) «Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα», 

 ηνπ Ξ.Γ. 28/2015 (Α΄ 34) «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία», 
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 ηνπ Ξ.Γ. 80/2016 (Α΄ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», 

 ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΘ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β΄) Απφθαζεο ηνπ π. Νηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 

«Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσλ λφκσλ 

εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα 

νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, 

εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 Ρελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ θψδηθα Φ.Ξ.Α. πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 2859/2000 (Α΄248) θαζψο 

θαη ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4509/2017 (ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ θψδηθα ΦΞΑ). 

 

                                                             Τπνρξεώζεηο πκκεηέρνληα 

Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ κέζα 

ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά αλά είδνο (γξακκή) ηνπ ελδεηθηηθνχ πίλαθα νηθνλνκηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

  

                                                               Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηελ εξγαζία εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εληνιήο 

εθηέιεζεο εξγαζίαο, πνπ ζα ιάβεη απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

Θάζε βηβιηνζήθε ή έπηπιν θαθφηερλν ή γεληθφηεξα κε ζχκθσλν κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, σο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο ηέρλεο ζα απνξξίπηεηαη απφ ηνπο εληεηαικέλνπο ππαιιήινπο γηα ηελ 

παξαιαβή ηνπ, αθνχ δηελεξγεζεί ν αλάινγνο έιεγρνο κέζα ζηηο επφκελεο πέληε εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξάδνζή 

ηνπ θαη ζα ππνρξενχηαη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ λα επηδηνξζψζεη ηε βηβιηνζήθε ή ην έπηπιν ρσξίο άιιε θαηαβνιή ηεο 

αμίαο θαη εληφο ησλ νξηζζεηζψλ πξνζεζκηψλ. 

Ρα έμνδα κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 

                                                                    Απνδεηθηηθά Κέζα 

Ο πξνζωξηλόο αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016, ππνρξενχηαη λα 

πξνζθνκίζεη ζην Γήκν, όηαλ ηνπ δεηεζεί θαη πάληωο πξηλ ηελ αλάζεζε εξγαζηώλ, ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά: 

Απφζπαζκα Ξνηληθνχ Κεηξψνπ. Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά ηδίσο:  

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.), θαη Η.Θ.Δ. 

ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ηνπο δηαρεηξηζηέο,  

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Λ.4412/2016).  

γ) ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ην λφκηκν εθπξφζσπν. 

Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζξν 73 παξ.2 ηνπ Λ.4412/2016) 

Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο (εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε 

αληηπξφζσπφ ηνπ) (άξζξν 93 ηνπ Λ.4412/2016). 

Ξηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην. 

πεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 4412/2016 πεξί πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο. 

 

                                                        Υξόλνο Ηζρύνο ηωλ Πξνζθνξώλ 

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα ελελήληα (90) εκεξψλ 

απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ . 

Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 
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Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ 

ηελ ιήμε ηεο. 

 

 

 

 

                                                              Υξνληθή Γηάξθεηα ύκβαζεο 

Ζ δηάξθεηα παξνρήο ηεο πξνκήζεηαο ζα αθνξά ηελ πεξίνδν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο έσο θαη 

δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ ή κέρξη εμαληιήζεσο ησλ εηδψλ. 

                                                                    

                                                          

 

                                                              Υξόλνο παξνρήο ππεξεζηώλ 

Ρν άξζξν 206 Λ. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 

«1.Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. 

Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132, 

β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν 

πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 

γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 

2.Πηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην 

ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 

3.Ζ απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 

ηνπ πξνκεζεπηή. 

4.Πηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο 

ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ 

επηβάιινληαη θπξψζεηο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη 

θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207. 

5.Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν 

παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

6.Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα 

ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

 

 

 

                                                        Όξνη Δθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαηνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

 

 

                                        πκβαηηθά ηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο-ζεηξά Ηζρύνο 

Ρα νξηδφκελα ζαλ Ππκβαηηθά Ρεχρε/Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηνηρεία ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηα 

νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη εθηέιεζε απηψλ, είλαη ηα παξαθάησ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

ε Πχκβαζε, 

ε Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, 

ε Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ, 

ην Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ, 

ν Ξξνυπνινγηζκφο Κειέηεο 
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                                                             Παξαιαβή ηεο Πξνκήζεηαο 

 Ζ παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 πεξίπησζε Γ΄ 

ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

 

 

                                                           Πνηληθέο Ρήηξεο – Αλωηέξα Βία  

Ωο πξνο ηηο πνηληθέο ξήηξεο, γηα εθπξφζεζκε ή πιεκκειή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/12016.  

 

 

 

Ν Ξάξνρνο πεξεζηψλ πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία, ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ 

ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 

πεξεζία ηα απαξαίηεηα.  

 

                                            

 

                                                    Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 

 

                              

                                                        Οινθιήξωζε Δθηέιεζεο ύκβαζεο 

Ρν άξζξν 202 Λ. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 

«Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: α) Πε πεξίπησζε πξνκήζεηαο 

παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο 

ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν. Πε πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ απηέο 

παξαζρέζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπο ή ζε πεξίπησζε δηαηξεηήο ππεξεζίαο, ην αληηθείκελν πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηνπ 

ζπκβαηηθνχ, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία γηα ηελ πεξαίσζε ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ηεζεί ζηελ δηαθήξπμε. 

β) Ξαξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ. 

γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο θαη 

δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη 

ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.» 

 

 

                                    Θήξπμε Οηθνλνκηθνύ Φνξέα Έθπηωηνπ - Θπξώζεηο  

Ν αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ 

ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

παξαηάζεσλ  

Πηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ 

ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα 

ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  
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Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

 

 

Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη 

ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

 

Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:  

 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη 

πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΞΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,  

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΞΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,  

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα 

ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε 

ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη 

εθηειεζηεί πιήξσο.  

 

Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.  

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην.  

 

 

 

                                                                   Σξόπνο Πιεξωκήο  

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηκήκαηνο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε ηε πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ Λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ 

δηθαηνινγεηηθνχ  πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 
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