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Ο Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ A.E. (Ο.A.K. A.E.), ενεργϊντασ ωσ Ανακζτουςα Αρχι, 
προκθρφςςει διαγωνιςμό, με κλειςτζσ προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 
χαμθλότερθ τιμι, για τθν επιλογι Αναδόχου για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ:  
 

«Προμήθεια είδη γραθείοσ και ταρηικά  ηοσ ΟΑΚ Α.Δ. για όλο ηο έηος 2016». 
 
Ο προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 5.000,00 χωρίσ Φ.Π.Α. €,  
 
Η δαπάνθ κα καλυφκεί από ίδιουσ πόρουσ του Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ Κριτθσ A.E.. 
 
Ημερομθνία και ϊρα λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν είναι θ 01/02/2016, θμζρα Δευτζρα 
και ϊρα 12:00.  
 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΟΑΚ Α.Ε. ςτο γραφείο Προμθκειϊν 
τθν ίδια θμζρα και ϊρα δθλ κα πραγματοποιθκεί ςτισ 02/02/2016 και ϊρα 12:00. 
 
Αντίτυπο τθσ Προκιρυξθσ και λοιπϊν πλθροφοριακϊν ςτοιχείων του Διαγωνιςμοφ 
διατίκενται από τα γραφεία του ΟΑΚ Α.Ε. (αρμόδιοσ υπάλλθλοσ: Μθλιδάκθσ Ευςτράτιοσ, 
Σθλ 2821029214 και αρθμανϊλθσ Γεράςιμοσ, Σθλ 2821029249, Fax 2821029250, email: 
oakae@oakae.gr) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, κακϊσ και από τθν ιςτοςελίδα του 
Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ Κριτθσ A.E. (www.oakae.gr).  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οι Γενικοί Όροι που διζπουν τον παρόντα διαγωνιςμό είναι οι προβλεπόμενοι ςτo Π.Δ. 
118/07 άρκρα 5 ζωσ 37, το Π.Δ. 60/2007, θ υπ’ αρικμ. Τ.Α. 35130/739/11.08.2010 (ΦΕΚ 
1291/Β/11.08.2010) και τον Ν 4281/2014. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Κριτιρια Επιλογισ, Προςόντα 

Δικαιολογθτικά υμμετοχισ και Κατακφρωςθσ 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό, οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν 
προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο, εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ, τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά:  

 

A1 .ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Τπεφκυνεσ δθλϊςεισ του άρκρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, κεωρθμζνεσ με το γνιςιο 
τθσ υπογραφισ ςτισ οποίεσ:  

 Θα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ.  

 Θα δθλϊνεται ότι μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ :  

http://www.oakae.gr/
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1α. δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα 
αναφερόμενα ςτθν περ. 1 του εδαφίου α' τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 6 του ΠΔ 118/07 και 
ςτο άρκρο 43 παραγρ. 1 του ΠΔ 60/07, ιτοι :  

i) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παραγρ. 1 τθσ 
κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE L 351-
29.1.1998 ςελ.1)  

ii) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του υμβουλίου τθσ 26θσ 
Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195-25.6.1997,ςελ.1) και ςτο άρκρο 3 παραγρ. 1 τθσ κοινισ δράςθσ 
98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου των ΕΚ (ΕΕ L 358-31.12.1998, ςελ. 2),  

iii) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316-27.11.1995, ςελ. 48),  

iv) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1τθσ 
Οδθγίασ91/308/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166/28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ), θ οποία 
τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου (ΕΕ L 344/28.12.2001, ςελ. 76), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ελλθνικό Δίκαιο 
με το Ν. 2331/95 και τροποποιικθκε με το Ν.3424/05,  

v) κάποιο από τα αδικιματα των παρακάτω άρκρων :  
- 30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14  
- 31 παρ. 4, 5 και 6  
- 32 παρ. 4 και 5  
- 35 παρ. 5 του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικά με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ 

vi) για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 
πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ, τθν 
περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό είναι νομικό πρόςωπο, θμεδαπό ι 
αλλοδαπό, τότε θ διλωςθ αυτι αφορά τουσ διαχειριςτζσ, όταν πρόκειται για εταιρείεσ 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (ΕΠΕ) και προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον πρόεδρο και 
τον διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.). Για τουσ ςυνεταιριςμοφσ, θ 
διλωςθ αφορά τον πρόεδρο του Διοικθτικοφ υμβουλίου.  

β. Δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (2) του εδ. α τθσ παρ. 2 
του άρκρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταςτάςεισ, ιτοι : δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι 
δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. Σα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ κακϊσ και ςε 
διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

γ. Δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περ. (2) του εδ. γ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάςταςθ, ιτοι ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 
2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ 
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απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ 
καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα).  

δ. Δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία 
κιρυξθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ. Σα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν 
ότι δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ κακϊσ και ςε 
διαδικαςία κιρυξθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.  

ε. Είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) αναφζροντασ όλουσ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ 
καταβάλουν ειςφορζσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ κακϊσ και ότι είναι ενιμεροι ωσ 
προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 

ςτ. Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία του 
Επιμελθτθρίου και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν (ρθτά 
κατονομαηόμενεσ), προκειμζνου για νομικά πρόςωπα ι το ειδικό επάγγελμά τουσ, 
προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Επιμελθτιριο ι 
ότι αςκοφν γεωργικό ι κτθνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωςθ (δεν αφορά 
ςυνεταιριςμοφσ). Σα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ ι ςε 
ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, ομοίωσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ, ορίηοντασ 
ρθτά τθν επωνυμία του Επιμελθτθρίου ι των επαγγελματικϊν οργανϊςεων αντίςτοιχα, 
κακϊσ και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν, προκειμζνου για νομικά 
πρόςωπα ι το ειδικό επάγγελμα τουσ, προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα.  

η. Δεν είναι ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται κατ' εφαρμογι του παρόντοσ ι όταν δεν ζχουν παράςχει τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ 

θ. Δεν τελοφν ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του 
Τπουργοφ Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Γεν. Γραμματεία Εμπορίου 
(πρϊθν Τπ. Ανάπτυξθσ) κατά τα άρκρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ .  

κ. Ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο ςυνεταιριςμοφσ) .  

ι. Δεν ζχουν τεκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ του αρ.99 του Ν.3588/2007(Α153)  

ια. Αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα θ υποβολι όπου 
απαιτείται, προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν των παρ. 2 και 3 του άρκρου 6 του Π.Δ. 
118/07, κατά περίπτωςθ, και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 
20 του ιδίου Προεδρικοφ Διατάγματοσ 

ε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, θ παροφςα υπεφκυνθ διλωςθ 
υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόςωπό του.  

 

2 δεν ζχει καταδικαςτεί, βάςει δικαςτικισ απόφαςθσ που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ που εκδόκθκε θ απόφαςθ και θ οποία διαπιςτϊνει 
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αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι διαγωγι του (πχ παραβίαςθ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ όςον αφορά τθν καταβολι των δεδουλευμζνων, τθν τιρθςθ του ωραρίου 
εργαςίασ, τα ζνςθμα, τισ υπερωρίεσ κλπ),  

3 δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του 
διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του ιδιότθτα που αποδεδειγμζνα 
διαπιςτϊκθκε με οποιοδιποτε μζςο διακζτει θ Ανακζτουςα Αρχι (εδ.δ,παρ.2 του άρκρου 
43 του Π.Δ60/2007),  

4 ότι δεν υφίςτανται άλλοι νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςισ του,  

5 ότι δεν ζχει αποκλειςτεί θ ςυμμετοχι του ςε δθμόςιο διαγωνιςμό με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ,  

6 ότι μζχρι το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, θ επιχείρθςι του υπιρξε ςυνεπισ ωσ προσ 
τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν ι άλλων νόμιμων υποχρεϊςεϊν τθσ ζναντι φορζων του 
δθμόςιου τομζα, ι ότι ςε κάκε περίπτωςθ εκπλιρωςε τισ υποχρεϊςεισ τθσ από ςφμβαςθ 
για τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτθ ι τθσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ 
υλοποίθςθ, ςφμφωνα με τθν δυνατότθτα που τθσ παραςχζκθκε με τθ ςχετικι απόφαςθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

7 ότι οι πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που περιζχονται ςτθν προςφορά του είναι αλθκι και 
ακριβι ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ,  

8 ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τθσ 
οποίασ ζλαβε γνϊςθ και τθν αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα,  

9 ότι ο ςυμμετζχων παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με 
οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ - ματαίωςθ του 
διαγωνιςμοφ 

10 ότι πλθροφν τισ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ οικονομικϊν και τεχνικϊν 
προχποκζςεων και τα όριά τουσ όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κακϊσ 
και ότι κα προςκομίςουν εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 8α του ΠΔ 118/07 και τθσ παροφςθσ τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι 
πλθροφνται τα ωσ άνω. 
 
Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με 
τθν προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε 
προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία.  
 
Για τισ ενϊςεισ Προςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά:  
 
Οι Ενϊςεισ κα πρζπει να κατακζςουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά 
για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ  

- Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα αναφζρουν 
ότι πλθροφν τισ προχποκζςεισ περί ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςφμφωνα με το 
άρκρο 8 παρ.4 του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε από το Ν.3414/2005, κακϊσ και 
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πωσ ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προςκομίςει τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ.  

11 ότι δεν είναι οι ίδιεσ οφτε ςυμμετζχει ςε αυτζσ εξωχϊρια εταιρεία ςε ποςοςτό 
ςυμμετοχισ ςτο κεφάλαιο τουσ τουλάχιςτον 1%.  

12 Νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ, όπωσ το ΦΕΚ ίδρυςθσ και τισ 
τροποποιιςεισ του (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμζνο 
αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ του διαγωνιηόμενου και των εγγράφων 
τροποποιιςεϊν του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), ςτοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να 
προκφπτουν τα μζλθ του Δ.., τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν 
με τθν υπογραφι τουσ τθν Ε.Ε. και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν 
προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό, αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι 
κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου.  
 
13 Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, κατά το άρκρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόςον 
οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με αντιπρόςωπό/ εκπρόςωπό τουσ.  
 
Α2 ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ζντυπο τεχνικισ προςφοράσ.(Παράρτθμα Β) 
 
Α3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ.(Παράρτθμα Γ) 
 
Β ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ (ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ) 
 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ πζντε θμερολογιακϊν (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ αυτόν οφείλει να υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο 
φάκελο τα εξισ ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται 
κατά τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 19, παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007. 
 
1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν 
ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για: 
-ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 
τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου  
-δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του υμβουλίου τθσ 
26θσ Μαΐου 1997  και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
υμβουλίου  
-απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 
-νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ 
οδθγίασ 91/308/EOK του υμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ  
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για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, 
δωροδοκίασ, δόλιασ χρεοκοπίασ 
 
2. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ 
πτϊχευςθσ. 
 
3. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 
επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ.  
 
ε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι τα δικαιολογθτικά των παραπάνω 
περιπτϊςεων (2) και (3) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι από τθν οποία εκδίδεται και το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό. 
 
4. Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ 
εγγραφι τουσ ς’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ 
επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.  
 
Σα Νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά: Σα παραπάνω δικαιολογθτικά των 
περιπτϊςεων Α και Β αντίςτοιχα 

Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Αϋ 101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ 
ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ ότι δεν τελοφν 
υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω 
νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόςωπα).  

Ειδικότερα, τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ διαχειριςτζσ, 
ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και των προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ 
εταιρείεσ (Α.Ε.), απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ 
διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι 
τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για 
κάποιο από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ (1) του εδ. Α τθσ παρ. 2 του άρκρου 6. 

- Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν, τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ 
εκκακάριςθσ ι διαδικαςίασ ζκδοςθσ απόφαςθσ εκκακάριςθσ, εκδίδονται, όςον αφορά 
ςτθν κοινι εκκακάριςθ από τθν αρμόδια Τπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο 
μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο 
διαγωνιςμό A.E. και, όςον αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, από το 
αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ που τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ. 
θμειωτζον ότι οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 1892/1190 ζχουν καταργθκεί με το άρκρο 181 
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του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 153/10-7-2007). φμφωνα μάλιςτα 
με τισ διατάξεισ των άρκρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί με το 
Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 189/8-8-2007), από τθν 8-8-2007 θ αρμοδιότθτα για τθ λφςθ τθσ 
Α.Ε. και τον διοριςμό εκκακαριςτϊν ανικει ςτο πολυμελζσ πρωτοδικείο τθσ ζδρασ τθσ. 
 
-Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του 
Πρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ (άρκρο 6 παρ. 
2 εδ. γϋ περ. 4 του Π.Δ. 118/2007). 
 
5 Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Αϋ 101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ 
ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ ότι δεν τελοφν 
υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω 
νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόςωπα).  
 
6. Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο υνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 
Οι ενώςεισ παροχών υπθρεςίασ που υποβάλλουν κοινι προςφορά προςκομίηουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε πάροχο υπθρεςίασ που ςυμμετζχει 
ςτθν Ζνωςθ. 
 
Η μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 1του άρκρου 6 του 
Π.Δ. 118/07  ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του πάροχου υπθρεςίασ από τον διαγωνιςμό. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να κατακζτουν τισ προςφορζσ τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
ΟΑΚ Α.Ε, οδόσ Γολγοκά 2, Όαςθ Βαρυπζτρου Χανιά ςτο γραφείο Προμθκειϊν μζχρι ςτισ 
01/02/2016 θμζρα ΔΕΤΣΕΡΑ και ϊρα 12.00 . 
 
Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα 
περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. 
 
τισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ 
δεν τθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων του 
παρόντοσ άρκρου, δεν λαμβάνονται υπόψθ. 
 
Προςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν 
διενζργεια του διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτα αρμόδια 
όργανα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ, προ τθσ 
εκπνοισ τθσ  προκεςμίασ που κακορίηεται από  τθ διακιρυξθ ι τθν πρόςκλθςθ, 
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προκειμζνου να αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν 
προαναφερόμενθ διαδικαςία.  
 
Επιςτρζφονται, χωρίσ να αποςφραγιςτοφν και οι προςφορζσ που υποβάλλονται, ι 
περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία, με οποιοδιποτε τρόπο, εκπρόκεςμα. 
 
6. τον φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 
 
α. Η λζξθ «Προςφορά». 
β. Ο πλιρθσ τίτλοσ του διαγωνιςμοφ. 
γ. Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ διαγωνιςμοφ. 
δ. Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  
ε. Σα ςτοιχεία του αποςτολζα. 
 
Μζςα ςε κάκε ςφραγιςμζνο υποφάκελο («ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» και «ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ») του ενιαίου 
φάκελου ι ςυςκευαςίασ τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά 
ςτοιχεία και ειδικότερα ωσ εξισ : 
 
ε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΆ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» τοποκετοφνται 
όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο αυτό δικαιολογθτικά και ςτοιχεία όπωσ αυτά 
λεπτομερϊσ αναφζρονται ςτο άρκρο 6  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ . 
 
ε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετοφνται όλα τα  
τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 
 
Σα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται επί ποινι απορρίψεωσ τθσ 
προςφοράσ, ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ».  
 
του ανωτζρω φακζλουσ κα πρζπει να αναφζρονται εκτόσ του περιεχομζνου 
(Δικαιολογθτικά υμμετοχισ ,Σεχνικι προςφορά , Οικονομικι προςφορά , ο τίτλοσ τθσ 
αρμόδιασ υπθρεςίασ ,ο αρικμόσ διακιρυξθσ, θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
και τα ςτοιχεία του αποςτολζα)  
χθματικά : 
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Προςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Οι 
ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά να ζχουν υπογεγραμμζνθ τόςο τθν 
τεχνικι, όςο και τθν οικονομικι προςφορά. 
 
– ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
H Σεχνικι Προςφορά περιλαμβάνει πλιρθ και λεπτομερι περιγραφι τθσ παροχισ των 
ηθτουμζνων υπθρεςιϊν, ςε ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Οι υποψιφιοι 
Ανάδοχοι πρζπει να ςυμπλθρϊςουν επί ποινι αποκλειςμοφ τον πίνακα ςτο «ΕΝΣΤΠΟ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και να τον περιλάβουν ςτον υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι 
Προςφορά». Η οποία κα είναι υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα. 
 
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να ςυμπλθρϊςουν επί ποινι αποκλειςμοφ τον πίνακα ςτο 
«ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και να τον περιλάβουν ςτον υποφάκελο με τθν 
ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά». Η οικονομικι προςφορά είναι υπογεγραμμζνθ από τον 
προςφζροντα και πρζπει να αναφζρει με ςαφινεια τθν προςφερόμενθ τιμι ςε ευρϊ. τον 
πίνακα Οικονομικισ Προςφοράσ κα αναγράφεται θ τιμι παροχισ μθνιαίωσ κακϊσ και θ 
ςυνολικι τιμι για κάκε προςφερόμενθ υπθρεςία.  
 
Σο ςυνολικό κόςτοσ ζργου περιλαμβάνει όλα τα ζξοδα περιλαμβανομζνου των φόρων, 
τελϊν, λοιπϊν εξόδων κλπ. 
 
Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ φζρει και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ 
φακζλου. 
 
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν 
υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι 
κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο 
παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και 
ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Η προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ς’ 
αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ 
των προςφορϊν. 
 
Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ, τθν ζνςταςθ  του άρκρου 7 παρ. 2  
περ. α κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, 
κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι 
πρόςκλθςθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να 
αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ. 
 
Η άςκθςθ ενςτάςεωσ κατά τθσ διακθρφξεωσ δεν κωλφει τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό. 
 
Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι 
διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο 
είτε κατά τθν ενϊπιων του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Τπθρεςίασ, μετά τθν 
ςχετικι γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, 
ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα 
ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο. 
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ΑΡΘΡΟ 3 
Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

 
Κριτιριο κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ είναι θ χαμθλότερθ τιμι. 
 
ε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν τελικόσ μειοδότθσ επιλζγεται αυτόσ που κα προκφψει 
κατόπιν διαπραγμάτευςθσ, αφοφ κλθκοφν όλοι οι προςφζροντεσ που είχαν ιςότιμεσ 
προςφορζσ. 
 
Όταν ο προμθκευτισ ο οποίοσ προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι δεν προςκομίηει, ζνα ι 
περιςςότερα από τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτο άρκρο 1, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ αυτζσ, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον επόμενο που 
προςφζρει τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον χαμθλότερθ τιμι. ε περίπτωςθ που και αυτόσ δεν 
προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται 
κατά τα ανωτζρω, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον  επόμενο με τθν αμζςωσ επόμενθ 
χαμθλότερθ τιμι και οφτω κακ εξισ. Αν κανζνασ από τουσ προμθκευτζσ δεν προςκομίηει, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω διατάξεων, ζνα ι 
περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται από αυτζσ, ο 
διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται. 
 
Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται 
ωσ απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ, γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για τθν αξιολόγθςθ 
των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ οργάνου. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών 
 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψθφίουσ επί 60 θμζρεσ από τθν επόμενθ 
τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
 
Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
 
Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον ηθτθκεί από τθν 
Τπθρεςία, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το 
προβλεπόμενο από τθ  διακιρυξθ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου ορίου 
χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ 
υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, 
αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί  το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε 
οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανωτάτου ορίου, 
παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ, είτε όχι.  
 
τθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ 
παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

Αντιπροςφορζσ 
 

το διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ. ε περίπτωςθ υποβολισ τουσ 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Προςφερόμενθ τιμι 

 
Η προςφερόμενθ τιμι κα δίδεται ςε νόμιςμα ΕΤΡΩ, 
 
ε περίπτωςθ που κατατεκεί προςφορά που δεν είναι ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα, 
αυτι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 
Προςφορά που περιζχει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ ι προςφορά που 
αναφζρεται μόνο ςε μία από τισ ειδικότθτεσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 
Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 

Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ – ανάκεςθσ 
 

τον ανάδοχο ςτον οποίο κα γίνει κατακφρωςθ ι ανάκεςθ κα αποςταλεί ςχετικι 
ανακοίνωςθ που κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία : 
 
 Σθν τιμι. 
 Σθ ςυμφωνία τθσ κατακφρωςθσ ι τθσ ανάκεςθσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ  
 Σθν προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ, υποχρεοφται εντόσ 5 
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, να 
προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. ε διαφορετικι περίπτωςθ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

Χρόνοσ τόποσ παράδοςθσ υλικών 
 
Η παράδοςθ των υλικϊν κα γίνεται τμθματικά μετά από εντολι τθσ υπθρεςίασ 
 
Ο ΟΑΚ ΑΕ δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των υλικϊν που αναγράφονται 
ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9 
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Γενικζσ διατάξεισ 
 

Εφόςον ηθτθκοφν εγκαίρωσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τα ζγγραφα του 
διαγωνιςμοφ, αυτζσ παρζχονται το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία που 
ζχει οριςκεί για τθν υποβολι των προςφορϊν. 
 
Η ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό ζχει τθν ζννοια ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζλαβαν γνϊςθ και 
δζχτθκαν ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ. 
 

 
Σο ςυνολικό φψοσ του προχπολογιςμοφ δφναται να φτάςει μζχρι το φψοσ των πζντε 
χιλιάδων ευρϊ χωρίσ Φ.Π.Α. 

 
 

Ο Διευκφνων φμβουλοσ 
του  Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 
Ελευκζριοσ Κοπάςθσ 
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Παράρηημα Α 
 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  
 

 Α/Α  ΠΡΟΨΟΝ 

ΥΑΡΣΗ ΦΧΣ/ΚΟ  
  

ΥΑΡΣΗ ΦΩΣ/ΚΟ Α4/500Φ 80ΓΡ  

ΥΑΡΣΗ ΦΩΣ/ΚΟ Α3/500Φ 80ΓΡ 

ΚΤΒΟΗ ΖΜΔΗΧΔΧΝ 
  

ΑΤΣΟΚ.ΥΑΡΣΑΚ.ΖΜΔΗΩΔΩΝ  (76*76mm) κιηπινα 400Φ 

ΑΤΣΟΚ.ΥΑΡΣΑΚ.ΖΜΔΗΩΔΩΝ  (76*76mm)  διαθοπα σπωμαηα 
400Φ 

AYTOKOLITA XARTAKIA 50X50X MM 300Φ  

ΚΤΒΟ ΖΜΔΗΩΔΩΝ ΠΟΛΤΥΡΩΜΑ 

ΚΤΒΟ ΖΜΔΗΩΔΩΝ AΠΡΑ 

 ΚΛΔΡ  
  

ΚΛΑΔΡ 8/32  από Υαρηόνι με Πλαζηική Δπένδσζη 

ΚΛΑΔΡ 4/32  από Υαρηόνι με Πλαζηική Δπένδσζη 

ΥΑΡΣΗ  ΠΛΟΣΣΔΡ  
  

ΥΑΡΣΗ PLOTTER  (90 εκαη.) 

ΥΑΡΣΗ PLOTTER  (60 εκαη.)  

 ΜΔΛΑΝΟ - ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΔ 
  

ΜΔΛΑΝΟΣ.ΓΗΑ ΛΟΓ.ΑΡΗΘΜ. (ΚΟΤΣΑ)  

ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΔ ΛΟΓ.ΑΡΗΘΜΟΜ. (ΚΟΤΣΑ)  

 CD  
  

CD-R ΔΚΣΤΠΩΗΜΟ η απλο (100) 

DVD-R ΔΚΣΤΠΩΗΜΟ η απλο (100) 

 ΤΝΓΔΣΖΡΔ  
  
  
  
  
  

ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΓΗΑΦ.28 ΤΚΔΤΑΗΑ 10 ΣΔΜ 

ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΓΗΑΦ.33 ΤΚΔΤΑΗΑ 10 ΣΔΜ 

ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΓΗΑΦ.50 ΤΚΔΤΑΗΑ 10 ΣΔΜ 

ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΓΗΑΦ.78  ΤΚΔΤΑΗΑ 10 ΣΔΜ 

ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΓΗΑΦ.32  ΤΚΔΤΑΗΑ 10 ΣΔΜ 

ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΓΗΑΦ.26 ΤΚΔΤΑΗΑ 10 ΣΔΜ 

 ΚΛΗΠ  
  
  
  
  
  

ΚΛΗΠ 19 ΤΚΔΤΑΗΑ 12 ηεμ. 

ΚΛΗΠ 25  ΤΚΔΤΑΗΑ12 ηεμ 

ΚΛΗΠ 32  ΤΚΔΤΑΗΑ 12 ηεμ 

ΚΛΗΠ 44  ΤΚΔΤΑΗΑ 12 ηεμ 

ΚΛΗΠ 51  ΤΚΔΤΑΗΑ 12 ηεμ 

19ΜΜ ΤΚΔΤΑΗΑ 10ΣΔΜ 

 ΚΟΛΛΖΣΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ  ΚΟΛΛΖΣΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ 50Υ66 ΓΗΑΦΑΝΖ 

 ΚΟΛΛΑ  
  

ΚΟΛΛΑ ΤΓΡΖ  

ΚΟΛΛΑ stick  

 ΣΤΛΟ  
  
  

ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΜΠΛΔ-ΚΟΚΚΗΝΟ-ΜΑΤΡΟ 

ΣΤΛΟ ΤΓΡΖ ΜΔΛΑΝΖ  διαθ.σπ.5mm 

ΣΤΛΟ ΤΓΡΖ ΜΔΛΑΝΖ  διαθ.σπ.7mm 

 ΜΠΛΑΝΚΟ  ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ (ΤΚΔΤΑΗΑ 12 ΣΔΜ) 

 ΜΑΡΚΟΓΟΡΟΤ  
  
  

ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΑΝΔΞΗΣΗΛΟ ΓΗΑΦ.ΥΡΩΜ. Σ ΔΣ 

ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΤΠΟΓΡΑΜΜΗΖ ΓΗΑΦ.ΥΡ.ΔΣ 

ΜΑΡΚΟΓΟΡΟΤ CD 

 ΜΟΛΤΒΗ  
  
  

ΜΟΛΤΒΗ ΞΤΛΗΝΟ  

ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΟΛΤΒΗ 0 ,5 &0,7 

ΜΤΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 0,5 mm - 0,7 mm 

ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΓΟΜΑ ΛΔΤΚΖ  

ΞΤΣΡΑ ΜΟΛΤΒΗΟΤ ΜΔΑΛΛΗΚΖ  

ΔΛΗΓΟΓΔΗΚΣΔ  
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 ΦΑΛΗΓΗ   17 ΔΚ 

ΥΑΡΑΚΔ  ΥΑΡΑΚΑ  30CM 

 ΜΠΛΟΚ Α4 ΜΠΛΟΚ Α4  

 ΦΑΚΔΛΟΤ  
   

ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ (11*23)(500 ΣΔΜ) 

ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ (19*26)  (250 ΣΔΜ) 

ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ Α4 (23*33) (250 ΣΔΜ) 

ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ Α3  (250 ΣΔΜ) 

ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ 23Υ33 500 ΣΔΜΑΥΗΑ ΜΠΔΕ 

ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ 16Υ23 500 ΣΔΜΑΥΗΑ ΛΔΤΚΟ 

 ΘΖΚΖ Α4  
  

ΘΖΚΖ ΔΝΗΥΤΜΔΝΖ Α4  (100 ΣΔΜ) ΥΑΡΣΗΝΖ 

ΘΖΚΖ ΔΝΗΥΤΜΔΝΖ Α4  (100 ΣΔΜ) ΥΑΡΣΗΝΖ 0,03ΜΜ 

ΘΖΚΖ ΔΝΗΥΤΜΔΝΖ Α4  (100 ΣΔΜ) ΥΑΡΣΗΝΖ 0,03ΜΜ 

 ΝΣΟΗΔ  
/ΓΗΑΦΑΝΔΗΔ 
  

ΝΣΟΗΔ ΜΔ ΔΛΑΜΑ Α4 5ΣΔΜ 

ΝΣΟΗΔ ΜΔ ΑΤΣΗΑ ΚΑΗ ΛΑΣΗΥΟ (5 ΣΔΜ) 

ΓΗΑΦΑΝΔΗΔ 

ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΑ  
  

ΓΗΑΥΩΡΗΣΗΚΑ  10 ΦΤΛΛΑ 

ΓΗΑΥΩΡΗΣΗΚΑ ΜΔ ΘΔΜΑΣΑ  

 ΚΟΠΗΓΗΑ  
  

ΚΟΠΗΓΗΑ  

ΛΑΜΔ ΓΗΑ ΚΟΠΗΓΗΑ ΔΣ  

 ΤΡΑΦΗΓΔ  
 

ΑΝΣΑΛ.ΓΗΑ ΤΡΑΠΣΗΚΟ 23/15(1000) 

ΑΝΣΑΛ.ΓΗΑ ΤΡΑΠΣΗΚΟ 23/24(1000) 

ΑΝΣΑΛ.ΓΗΑ ΤΡΑΠΣΗΚΟ 23/13(1000) 

ΑΝΣΑΛ.ΓΗΑ ΤΡΑΠΣΗΚΟ 21/4(1000) 

ΑΝΣΑΛ.ΓΗΑ ΤΡΑΠΣΗΚΟ Νο10(1000) 

ΑΝΣΑΛ.ΓΗΑ ΤΡΑΠΣΗΚΟ 2000/64(1000) 

ΑΝΣΑΛ.ΓΗΑ ΤΡΑΠΣΗΚΟ 24/6(1000) 

ΑΝΣΑΛ.ΓΗΑ ΤΡΑΠΣΗΚΟ 26/6(1000) 

28ΜΜ  100 ΣΔΜ 

32ΜΜ 100 ΣΔΜ 

ΝΟ 10 1000 ΣΔΜ 

64MM 200 TEMAXIVN  

 ΕΖΛΟΣΔΗΠ  
  

ΒΑΖ ΕΖΛΟΣ. 

Κολληηική Σαινία Γιάθανη  15mmx33m 

 ΜΔΛΑΝΗΑ ΣΑΜΠΟΝ  
  

ΜΔΛΑΝΗΑ ΓΗΑ ΣΑΜΠΟΝ  

ΣΑΜΠΟΝ 

 ΑΠΟΤΡΑΠΣ/ ΤΡΑΠΣΗΚΑ 
  

ΑΠΟΤΡΑΠ.ηαναλια 

ΤΡΑΠΣΗΚΟ (ΜΖΥΑΝΗΜΟ)  ΜΔΣΑΛ ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 20 
ΦΤΛΛΑ 

ΤΡΑΠΣΗΚΟ (ΜΖΥΑΝΗΜΟ)  ΜΔΣΑΛ ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 10 
ΦΤΛΛΑ 

ΓΗΑΚΟΡΔΤΣΖ 
ΠΔΡΦΟΡΑΣΔΡ  ΓΗΑΚΟΡΔΤΣΖ  40 ΦΤΛΛΑ 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑ ΝΔΟΤ ΔΣΟΤ 
  

Ζμεποδείκηηρ Γςπιζηόρ  

Ζμεπολόγιο Δβδομαδιαίο 17x25 cm 

Ζμεπολόγιο Ζμεπήζιο 14x21 cm 

ΔΣΗΚΔΣΔ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ Αςηοκόλληηερ Δηικέηερ  (Γιαθόπων Γιαζηάζεων)  

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ  Πίνακαρ Φελλού 60Υ90cm  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

 

A/A/ 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 
ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

 
  

1.1 Οι προςφζροντεσ κα πρζπει 
να δθλϊςουν τθ ςυμμόρφωςι 
τουσ με τισ απαιτιςεισ τθσ 
Σεχνικισ Προδιαγραφισ, όπωσ 
αυτζσ περιγράφονται ςτθν 
παροφςα προδιαγραφι, οι 
οποίεσ κα ςυμπεριλθφκοφν 
ωσ όροι τθσ ςφμβαςθσ που κα 
υπογραφεί 

NAI 

  

2 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΔΡΗΓΡΑΦΔ 

Σα προςφερόμενα είδθ 
πρζπει να ζχουν τα παρακάτω 
τεχνικά χαρακτθριςτικά 

 

  

2.1 Να είναι καινοφρια και 
αμεταχείριςτα και ςε άριςτθ 
κατάςταςθ. 
 

ΝΑΗ 

  

2.2 Εφόςον κάποιο από τα 
προςφερόμενα είδθ 
αποδειχτεί ελαττωματικό, κα 
αντικαταςτακεί άμεςα με νζο 
αρίςτθσ ποιότθτασ. Εφόςον 
αποδειχτοφν ελαττωματικά 
περιςςότερο από το 10% τθσ 
ποςότθτασ του ςυγκεκριμζνου 
κωδικοφ, κα αντικαταςτακεί 
άμεςα όλθ θ ποςότθτα του 
ςυγκεκριμζνου κωδικοφ, 
χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ 
του φορζα. 

ΝΑΗ 

  

2.3 Σο υπό προμικεια χαρτί 
πρζπει να είναι κατάλλθλο για 
τθν απ’ ευκείασ 
φωτοεκτφπωςθ του 
πρωτοτφπου και από τισ δφο 
όψεισ του.  
Να μθν επθρεάηεται από το 
μεγάλο διάςτθμα 
αποκικευςθσ, κάτω από τισ 

ΝΑΗ 
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ςυνικεισ κλιματολογικζσ 
ςυνκικεσ. 
To χαρτί κα ζχει τισ παρακάτω 
διαςτάςεισ: 21,0 
X 29,7 cm (A4) & 29,7Χ42,0 
CM (Α3). 
Σο χαρτί Α4 & Α3 αφορά ςε 
βάροσ/πυκνότθτα 
80g/m². 
Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί 
πρζπει να είναι 
ςυςκευαςμζνο ςε δεςμίδεσ 
των 500 φφλλων, ακριβϊσ, οι 
οποίεσ δεν πρζπει να 
περιζχουν ςχιςμζνα ι 
ελαττωματικά φφλλα (φφλλα 
άλλων διαςτάςεων ι άλλθσ 
κατθγορίασ χαρτιοφ). 
Οι δεςμίδεσ πρζπει να είναι 
περιτυλιγμζνεσ με αδιάβροχο 
υλικό πλαςτικοποιθμζνο 
χαρτί, για τθν προφφλαξθ του 
φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ 
από τθν υγραςία του 
περιβάλλοντοσ. Κάκε 5 
δεςμίδεσ κα πρζπει να είναι 
ςυςκευαςμζνεσ ςε 
χαρτοκιβϊτια τα οποία είναι 
ςφραγιςμζνα με 
ςυγκολλθτικι ταινία 
 

2.4 Σα λοιπά υπό προμικεια είδθ 
των ομάδων γραφικισ φλθσ 
κα πρζπει να είναι 
επιμελθμζνθσ καταςκευισ και 
να φζρουν τθ ςιμανςθ CE ι 
διλωςθ ι πιςτοποιθτικό 
ςυμμόρφωςθσ με τουσ 
κανόνεσ και οδθγίεσ τθσ Ε.Ε. 
 

ΝΑΗ 

  

2.5 Οι παραπάνω όροι των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι 
απαράβατοι επί ποινι 
αποκλειςμοφ 
 

ΝΑΗ 

  

 
 



 

 

Οργανιςμόσ Ανάπτυξησ Κρήτησ Α.Ε. –Διακήρυξη 02/2016 Σελίδα 18 
 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΔΗΓΖ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΥΑΡΣΗΚΑ  2016 

Α/Α  ΠΡΟΨΟΝ ΣΔΜ 
ΠΟΟ Δ ΔΤΡΧ                         

Υωρίς ΦΠΑ 

ΥΑΡΣΗ ΦΧΣ/ΚΟ  
ΥΑΡΣΗ ΦΩΣ/ΚΟ Α4/500Φ 80ΓΡ (ΠΑΚΔΣΑ 5 ΣΔΜ 400 . 

 
ΥΑΡΣΗ ΦΩΣ/ΚΟ Α3/500Φ 80ΓΡ 30 

 

ΚΤΒΟΗ 
ΖΜΔΗΧΔΧΝ 

ΑΤΣΟΚ.ΥΑΡΣΑΚ.ΖΜΔΗΩΔΩΝ  (76*76mm) 
κιηπινα 400Φ 

50 
 

ΑΤΣΟΚ.ΥΑΡΣΑΚ.ΖΜΔΗΩΔΩΝ  (76*76mm)  
διαθοπα σπωμαηα 400Φ 

50 
 

AYTOKOLITA XARTAKIA 50X50X MM 300Φ  50 
 

ΚΤΒΟ ΖΜΔΗΩΔΩΝ ΠΟΛΤΥΡΩΜΑ 50 
 

ΚΤΒΟ ΖΜΔΗΩΔΩΝ AΠΡΑ 
  

 ΚΛΔΡ  

ΚΛΑΔΡ 8/32  από Υαρηόνι με Πλαζηική 
Δπένδσζη 

350 
 

ΚΛΑΔΡ 4/32  από Υαρηόνι με Πλαζηική 
Δπένδσζη 

100 
 

ΥΑΡΣΗ  ΠΛΟΣΣΔΡ  
ΥΑΡΣΗ PLOTTER  (90 εκαη.) 10 ΣΔΜ. 

 
ΥΑΡΣΗ PLOTTER  (60 εκαη.)  10 ΣΔΜ. 

 
 ΜΔΛΑΝΟ - 
ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΔ 

ΜΔΛΑΝΟΣ.ΓΗΑ ΛΟΓ.ΑΡΗΘΜ. (ΚΟΤΣΑ)  1 
 

ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΔ ΛΟΓ.ΑΡΗΘΜΟΜ. (ΚΟΤΣΑ)  1 
 

 CD  
CD-R ΔΚΣΤΠΩΗΜΟ η απλο (100) 1 

 
DVD-R ΔΚΣΤΠΩΗΜΟ η απλο (100) 1 

 

 ΤΝΓΔΣΖΡΔ  

ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΓΗΑΦ.28 ΤΚΔΤΑΗΑ 10 ΣΔΜ 30 
 

ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΓΗΑΦ.33 ΤΚΔΤΑΗΑ 10 ΣΔΜ 30 
 

ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΓΗΑΦ.50 ΤΚΔΤΑΗΑ 10 ΣΔΜ 30 
 

ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΓΗΑΦ.78  ΤΚΔΤΑΗΑ 10 ΣΔΜ 30 
 

ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΓΗΑΦ.32  ΤΚΔΤΑΗΑ 10 ΣΔΜ 30 
 

ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΓΗΑΦ.26 ΤΚΔΤΑΗΑ 10 ΣΔΜ 30 
 

 ΚΛΗΠ  

ΚΛΗΠ 19 ΤΚΔΤΑΗΑ 12 ηεμ. 30 
 

ΚΛΗΠ 25  ΤΚΔΤΑΗΑ12 ηεμ 30 
 

ΚΛΗΠ 32  ΤΚΔΤΑΗΑ 12 ηεμ 30 
 

ΚΛΗΠ 44  ΤΚΔΤΑΗΑ 12 ηεμ 30 
 

ΚΛΗΠ 51  ΤΚΔΤΑΗΑ 12 ηεμ 
  

19ΜΜ ΤΚΔΤΑΗΑ 10ΣΔΜ 
  

 ΚΟΛΛΖΣΗΚΖ 
ΣΑΗΝΗΑ  

ΚΟΛΛΖΣΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ 50Υ66 ΓΗΑΦΑΝΖ 10 
 

 ΚΟΛΛΑ  
ΚΟΛΛΑ ΤΓΡΖ  30 

 
ΚΟΛΛΑ stick  30 

 

 ΣΤΛΟ  

ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΜΠΛΔ-ΚΟΚΚΗΝΟ-ΜΑΤΡΟ 50 
 

ΣΤΛΟ ΤΓΡΖ ΜΔΛΑΝΖ  διαθ.σπ.5mm 50 
 

ΣΤΛΟ ΤΓΡΖ ΜΔΛΑΝΖ  διαθ.σπ.7mm 50 
 

ΜΠΛΑΝΚΟ  ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ (ΤΚΔΤΑΗΑ 12 ΣΔΜ) 25 
 

 ΜΑΡΚΟΓΟΡΟΤ 

ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΑΝΔΞΗΣΗΛΟ ΓΗΑΦ.ΥΡΩΜ. Σ 
ΔΣ 

30 
 

ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΤΠΟΓΡΑΜΜΗΖ ΓΗΑΦ.ΥΡ.ΔΣ 30 
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ΜΑΡΚΟΓΟΡΟΤ CD 10 
 

 ΜΟΛΤΒΗ  

ΜΟΛΤΒΗ ΞΤΛΗΝΟ  20 
 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΟΛΤΒΗ 0 ,5 &0,7 20 
 

ΜΤΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 0,5 mm - 0,7 mm 20 
 

ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΓΟΜΑ ΛΔΤΚΖ  10 
 

ΞΤΣΡΑ ΜΟΛΤΒΗΟΤ ΜΔΑΛΛΗΚΖ  10 
 

ΔΛΗΓΟΓΔΗΚΣΔ  10 
 

ΦΑΛΗΓΗ   17 ΔΚ 5 
 

ΥΑΡΑΚΔ  ΥΑΡΑΚΑ  30CM 10 
 

 ΜΠΛΟΚ Α4 ΜΠΛΟΚ Α4  10 
 

 ΦΑΚΔΛΟΤ 
ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ  

ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ (11*23)(500 
ΣΔΜ) 

500 
 

ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ (19*26)  (250 
ΣΔΜ) 

250 
 

ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ Α4 (23*33) (250 
ΣΔΜ) 

250 
 

ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ Α3  (250 ΣΔΜ) 250 
 

ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ 23Υ33 500 
ΣΔΜΑΥΗΑ ΜΠΔΕ 

2 
 

ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ 16Υ23 500 
ΣΔΜΑΥΗΑ ΛΔΤΚΟ 

1 
 

 ΘΖΚΖ Α4  

ΘΖΚΖ ΔΝΗΥΤΜΔΝΖ Α4  (100 ΣΔΜ) ΥΑΡΣΗΝΖ 1 
 

ΘΖΚΖ ΔΝΗΥΤΜΔΝΖ Α4  (100 ΣΔΜ) ΥΑΡΣΗΝΖ 
0,03ΜΜ 

1 
 

ΘΖΚΖ ΔΝΗΥΤΜΔΝΖ Α4  (100 ΣΔΜ) ΥΑΡΣΗΝΖ 
0,03ΜΜ 

1 
 

 ΝΣΟΗΔ  
/ΓΗΑΦΑΝΔΗΔ 

ΝΣΟΗΔ ΜΔ ΔΛΑΜΑ Α4 5ΣΔΜ 100 
 

ΝΣΟΗΔ ΜΔ ΑΤΣΗΑ ΚΑΗ ΛΑΣΗΥΟ (5 ΣΔΜ) 100 
 

ΓΗΑΦΑΝΔΗΔ Α4 ΣΔΜ 10 
 

ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΑ  
  

ΓΗΑΥΩΡΗΣΗΚΑ  10 ΦΤΛΛΑ 15 
 

ΓΗΑΥΩΡΗΣΗΚΑ ΜΔ ΘΔΜΑΣΑ  15 
 

 ΚΟΠΗΓΗΑ  
ΚΟΠΗΓΗΑ  5 

 
ΛΑΜΔ ΓΗΑ ΚΟΠΗΓΗΑ ΔΣ  10 

 

 ΤΡΑΦΗΓΔ 

ΑΝΣΑΛ.ΓΗΑ ΤΡΑΠΣΗΚΟ 23/15(1000) 25 
 

ΑΝΣΑΛ.ΓΗΑ ΤΡΑΠΣΗΚΟ 23/24(1000) 25 
 

ΑΝΣΑΛ.ΓΗΑ ΤΡΑΠΣΗΚΟ 23/13(1000) 25 
 

ΑΝΣΑΛ.ΓΗΑ ΤΡΑΠΣΗΚΟ 21/4(1000) 25 
 

ΑΝΣΑΛ.ΓΗΑ ΤΡΑΠΣΗΚΟ Νο10(1000) 25 
 

ΑΝΣΑΛ.ΓΗΑ ΤΡΑΠΣΗΚΟ 2000/64(1000) 25 
 

ΑΝΣΑΛ.ΓΗΑ ΤΡΑΠΣΗΚΟ 24/6(1000) 25 
 

ΑΝΣΑΛ.ΓΗΑ ΤΡΑΠΣΗΚΟ 26/6(1000) 25 
 

28ΜΜ  100 ΣΔΜ 10 
 

32ΜΜ 100 ΣΔΜ 10 
 

ΝΟ 10 1000 ΣΔΜ 10 
 

64MM 200 TEMAXIVN  10 
 

 ΕΖΛΟΣΔΗΠ  
ΒΑΖ ΕΖΛΟΣ. 5 

 
Κολληηική Σαινία Γιάθανη  15mmx33m 60 

 
 ΜΔΛΑΝΗΑ 
ΣΑΜΠΟΝ  

ΜΔΛΑΝΗΑ ΓΗΑ ΣΑΜΠΟΝ  10 
 

ΣΑΜΠΟΝ 5 
 

 ΑΠΟΤΡΑΠΣ/ 
ΤΡΑΠΣΗΚΑ 

ΑΠΟΤΡΑΠ.ηαναλια 5 
 

ΤΡΑΠΣΗΚΟ (ΜΖΥΑΝΗΜΟ)  ΜΔΣΑΛ 
ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 20 ΦΤΛΛΑ 

5 
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ΤΡΑΠΣΗΚΟ (ΜΖΥΑΝΗΜΟ)  ΜΔΣΑΛ 
ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 10 ΦΤΛΛΑ 

5 
 

ΓΗΑΚΟΡΔΤΣΖ 
ΠΔΡΦΟΡΑΣΔΡ  

ΓΗΑΚΟΡΔΤΣΖ  40 ΦΤΛΛΑ 2 
 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑ 
ΝΔΟΤ ΔΣΟΤ 
  

Ζμεποδείκηηρ Γςπιζηόρ  50 
 

Ζμεπολόγιο Δβδομαδιαίο 17x25 cm 10 
 

Ζμεπολόγιο Ζμεπήζιο 14x21 cm 3 
 

ΔΣΗΚΔΣΔ 
ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ 

Αςηοκόλληηερ Δηικέηερ  (πακέηο)  10 
 

ΠΗΝΑΚΑ 
ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ  

Πίνακαρ Φελλού 60Υ90cm  2 
 

  
  

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΗ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΧ 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ  

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ  
(ΟΛΟΓΡΑΦΧ 
0 

 

 
 
 

 
 

 
 


