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                   «Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ» 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

 

 

Ο Δήμαρχος  Δράμας έχοντας υπόψη: 

1. Το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από: 

 Διατάξεις της ΥΑ 11389/1993  (Φ.Ε.Κ. 185 Β’/23-03-1993) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ 

 Το άρθρο 209 παρ.1 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ.114 Α’/8-6-2006) – Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 

 Διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

(Φ.Ε.Κ. 19 Α’/01-02-1995’). 

 Διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/27-12-1995 τεύχος Α’). 

 Τις διατάξεις του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007) : Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 

 Τια διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ A 74 - 26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων 

του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 Tην υπ αριθμ.665/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας περί έγκρισης 

υποβολής πρότασης για το έργο «Ανέγερση κτιρίου ΚΗΦΗ Δήμου Δράμας»  

 Η με αριθμ. πρωτοκόλλου 4548/Α /29-12-2011 ένταξη της πράξης  «Ανέγερση κτιρίου ΚΗΦΗ Δήμου 

Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ372487 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013»  

 Διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Ι.160 Α’/08-08-2014) 

2. Την υπ΄ αριθμ. 656/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας με την οποία   εγκρίθηκαν 

οι όροι δημοπράτησης του πρώτου (1
ου

) διαγωνισμού. 

3. Την υπ΄ αριθμ. 870/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκαν οι 

τέσσερεις (4) από τις έξη ομάδες του 1
ου

 διαγωνισμού. 

4. Την υπ΄ αριθμ. 51/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι τις 

δημοπράτησης του επαναληπτικού διαγωνισμού.  

 

διακηρύσσει ότι εκτίθεται  σε επαναληπτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η "Προμήθεια εξοπλισμού ΚΗΦΗ" 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και με τους παρακάτω όρους. 
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ΑΡΘΡΟ 1
ο
  

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός (αποσφράγιση προσφορών) θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Δράμας (Βερμίου 2 

και 1
ης

 Ιουλίου - αίθουσα διαγωνισμών – 2
ος

 όροφος) στις 23 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 

π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης διαγωνισμού (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ). Οι 

προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο Δράμας μέχρι 

την ημέρα και ώρα  της αποσφράγισης των προσφορών με οποιοδήποτε τρόπο, ή θα αποσταλούν στο 

Δήμο, στη διεύθυνση: Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου   ΤΚ: 66100, Δράμα. Λεπτομέρειες για την υποβολή των 

προσφορών αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  

Προϋπολογισμός προμήθειας 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 8.243,60 

ευρώ και με το ΦΠΑ (23%) σε 10.139,63 ευρώ, και περιλαμβάνει τα είδη που αναλυτικά αναφέρονται στα 

παραρτήματα Α και Β. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  

Δεκτοί στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές, κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπρόσωποι 

(προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία αντιπροσωπευομένων εργοστασίων) του δημοπρατούμενου είδους, 

αλλοδαπής προελεύσεως ή εγχώριας κατασκευής, αποδεδειγμένης καλής λειτουργικότητας, αποδεικνυόμενης 

της ιδιότητάς τους από πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου. Οι εταιρείες κατασκευής (εγχώριες και του 

εξωτερικού) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 για σχεδιασμό και κατασκευή των 

προσφερομένων ειδών. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για το σύνολο του εξοπλισμού ή για 

ομάδα(ες) αυτού, όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα εξοπλισμού (παράρτημα Α). 
 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
  

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα 

εξής δικαιολογητικά: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλυτικά στο άρθρο 8 περιγράφεται. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 43 παρ.1 του ΠΔ 60/07. (Για φυσικά 

πρόσωπα για τον επιχειρηματία, για Ο.Ε., Ε.Ε. και  Ε.Π.Ε. για τον διαχειριστή, για  Α.Ε. για τον 

πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο).  

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη 

βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι 

καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια 

από τις καταδίκες αφορά τα αδικήματα που προκαλούν αποκλεισμό των διαγωνιζομένων, 

προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την 

άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο 

χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.    

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν  υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

υπό άλλη   ανάλογη διαδικασία . 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστική ενημερότητα), για όλα τα ταμεία ασφάλισης του προσωπικού τους καθώς και ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε 
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περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και 

(4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

6. Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης  και των  

προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη και ειδικά ότι η προσφορά του ισχύει για 

διάστημα 180 ημερών. 

7. Δήλωση ότι  αναλαμβάνει   να παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας  τα υπό προμήθεια είδη  

στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία, σε προθεσμία εξήντα  (60) ημερών από 

της υπογραφής της σύμβασης. 

8. Αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων  ειδών με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 

9. Δήλωση όπου θα αναφέρεται το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευασθεί το  υπό προμήθεια είδος 

και τον τόπο εγκατάστασής του. 

10.  Εφ’ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά μερικά ή ολικά σε δικό 

τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν  δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου ή των 

εργοστασίων στο/α οποίο/α θα κατασκευαστούν τα υλικά,   στην οποία  θα δηλώνεται ότι αποδέχεται 

την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον 

διαγωνιζόμενο  

11.   Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή ή των κατασκευαστών    

12.  Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου ότι θα δεχθεί (αν απαιτηθεί) επίσκεψη της επιτροπής στις 

(εγχώριες) εγκαταστάσεις κατασκευής, αναλαμβάνοντας τα απαιτούμενα έξοδα (όπως αυτά ορίζονται 

στις διατάξεις του σχετικού νόμου περί μετακινήσεων δημ. Υπαλλήλων)  

13.  Κατάσταση παραδόσεων ομοίων προμηθειών  σε φορείς  του Δημοσίου  για την τελευταία τριετία. 

Στην κατάσταση προμηθειών πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια ο φορέας του Δημοσίου, η 

χρονολογία παράδοσης και η ποσότητα των ειδών που προμηθεύτηκαν. 

14. Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι θα προσκομίσει εντός τριών (3) ημερών από της έγγραφης 

ειδοποίησης της επιτροπής διαγωνισμού (αν απαιτηθεί), δείγμα από οποιοδήποτε προς προμήθεια 

είδος πανομοιότυπο με το προσφερόμενο στο διαγωνισμό.   

15.   Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή με δέσμευσή του για προμήθεια των ανταλλακτικών στο φορέα 

και την αντιμετώπιση των αναγκών service (για όσα είδη απαιτείται) για τουλάχιστον 5 έτη. 

Σημειώνεται ότι η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.   

Τα στοιχεία για την εγκατάσταση και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού θα επισυναφθούν στην 

υπεύθυνη δήλωση. 

16. Υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που με ποινή αποκλεισμού 

είναι  κατ’ ελάχιστον δύο χρόνια και τον χρόνο παράδοσης, που με ποινή αποκλεισμού είναι 60 

ημέρες κατά μέγιστον. 

17. ‘Όλα τα κατά νόμον και περίπτωση νομιμοποιητικά της συμμετοχής τους έγγραφα (π.χ. πρακτικό 

συνεδρίασης Δ.Σ. για Α.Ε., καταστατικό και τροποποιήσεις του για νομικά πρόσωπα κλπ) 

18.  Υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ζητουμένων ειδών ή 

ανά ομάδα(ες) εξοπλισμού, καθορίζοντάς την(τις)  και ότι η οικονομική του προσφορά (με το ΦΠΑ) 

δεν υπερβαίνει το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισμού (συνόλου ή ομάδας(ων). 

 

  

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  

Ισχύς στοιχείων 

Τα στοιχεία της προμήθειας (τεύχη της μελέτης και προσφοράς), και οι περιεχόμενοι σ' αυτά όροι 

αλληλοσυμπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυμφωνίας των παραπάνω στοιχείων (τευχών και όρων) μεταξύ 

τους, υπερισχύουν, ως προς το περιεχόμενο και την ερμηνεία, με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας: 

α. Το συμφωνητικό προμήθειας  

β.  Η διακήρυξη της δημοπρασίας  
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γ.  Το τιμολόγιο της μελέτης (τεχνικές προδιαγραφές κλπ.) 

δ.  Ο προϋπολογισμός της μελέτης 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  

Προσφερόμενη τιμή 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, η δαπάνη μεταφοράς, συναρμολόγησης, τοποθέτησης,  

καθαρισμού, απομάκρυνσης των υλικών συσκευασίας,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση του υλικού. 

Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων βαρύνει τον προμηθευτή. 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας. 

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε  αξίωση του προμηθευτή πέραν του 

αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του. 

 Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγεται το ζητούμενο είδος βαρύνει το Δήμο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
  

Χρόνος ισχύος προσφορών 

              Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη 

της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους, 

εάν αυτό ζητηθεί.  

      Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου  από  τη διακήρυξη, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

             Η ισχύς της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εφόσον  ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη 

λήξη της, κατ΄ ανώτατο   χρονικό διάστημα εξ (6) μηνών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
  

Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ως άρθρο 26 ΕΚΠΟΤΑ 

 

  Ομάδα Ε Εξοπλισμός Κουζίνας – Φαγητού   60,67 € 

  Ομάδα ΣΤ Ηλεκτρικές Συσκευές   104,20 € 

 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% 

(σύμφωνα με την παρ. 1
α
 του άρθρου 157 του Ν. 4281/08-08-2014) επί της προεκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης εκτός ΦΠΑ των ειδών που προσφέρει, στρογγυλευμένη προς τα πάνω σε ακέραιο ευρώ. 

Η εγγυητική επιστολή να είναι αναγνωρισμένης τράπεζας ή Τ.Π.Δ.   

 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει 

απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

1.  Την ημερομηνία έκδοσης 

2.  Τον εκδότη 

3.  Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. (Δήμος Δράμας). 

4.  Τον αριθμό της εγγύησης 

5.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

6.  Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

7.  Τη σχετική δημοσίευση της περίληψης  διακήρυξης (αριθμ. πρωτοκόλλου) και την ημερομηνία 

διαγωνισμού. 

8.  Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως ή διζήσεως. 

9.  Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα 

καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
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ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3)  ημέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίηση. 

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση (εφόσον αναφέρει ημερομηνία λήξης 

της ισχύος της) πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα ημέρες (30) μετά τη λήξη του χρόνου 

της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, δηλαδή 210 ημέρες συνολικά. 

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 

ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα 

πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία  λήξης της εγγύησης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ΄ όψη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
  

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

Οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης όλα τα 

δικαιολογητικά (πιστοποιητικά ISO, πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου, τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλώσεις 

κατασκευαστών, προδιαγραφές κλπ), εφ’ όσον τα πρωτότυπα δεν είναι στην Ελληνική, θα είναι επισήμως 

μεταφρασμένα. Τα παραπάνω ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού 

1.  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν τους φακέλους  

συμμετοχής σε αυτόν  μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 

2. Οι προσφορές μπορεί να κατατεθούν αυτοπροσώπως στην επιτροπή διαγωνισμού και ώρα 09.30’ – 

10.00’ της ημέρας του διαγωνισμού 

3. Οι προσφορές μπορεί να υποβάλλονται ή και να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε 

τρόπο (ταχυδρομείο, courier κλπ) και παραλαμβάνονται με πρωτοκόλληση του σχετικού εντύπου 

υποβολής προσφοράς (αίτηση), με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην 

Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

        4. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. (ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ) 

γ) Ο αριθμός της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης (είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου που 

αναφέρεται στην εφημερίδα)  

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

        5. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο ελέγχει τη συμμόρφωση των 

διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης, όσον αφορά τα τυπικά 

δικαιολογητικά. 

       6. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο 

σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω. Προσφορές που 

υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα 

σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

        Στον  κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση 

συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται 

σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

        Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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           Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 

με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

       7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.   Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές 

και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και  μονογράφει και σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 

επιτροπής διαγωνισμού. 

       8. Ο προσφέρων θεωρείται  ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης 

εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 

αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της 

προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά 

την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίδονται από τον 

προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από 

έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπ'  

όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

       9. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

     10. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

     11. Προσφορές για μέρος των ζητουμένων ειδών γίνονται δεκτές, αρκεί να καλύπτουν το σύνολο 

των ειδών μιας τουλάχιστον ομάδας.  

     12. Στη δημοπρασία δεν μπορεί κανείς να εκπροσωπήσει περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες, 

όπως επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του όποιος εκπροσωπεί συμμετέχουσα 

εταιρεία ή είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εταίρος της. Στην περίπτωση αυτή όλες οι κατά τα 

παραπάνω πολλαπλές προσφορές αποκλείονται, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι τις αποσύρουν όλες, εκτός από 

μία. 

      13. Όταν ολοκληρωθεί η παραλαβή των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού σε μυστική συνεδρίαση 

αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις από όσους υπέβαλαν προσφορά. Για όσους η 

επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή προσφοράς, οι κλειστοί φάκελοι 

οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. Μαζί με τον φάκελο οικονομικής προσφοράς 

επιστρέφονται και τα λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία της προσφοράς.  Αν οι ενδιαφερόμενοι διαφωνούν 

και δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους,   οι φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να ανοιχθούν 

μέχρι την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την 

υποβολή τους.  Προσφορά που θα κριθεί από την επιτροπή ως εντελώς ελλιπής ή ασαφής ή προσφορά για 

την οποία δεν θα παρασχεθούν από τον διαγωνιζόμενο μέσα στην ταχθείσα προθεσμία οι παραπάνω 

διευκρινίσεις, χαρακτηρίζονται από την επιτροπή απορριπτέα στο στάδιο αυτό. 

      14. Κατά τη διαδικασία, αποκλείονται από την παραπέρα συμμετοχή στο διαγωνισμό συναγωνιζόμενοι 

των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία κρίνεται ότι δεν πληρούν τις αρχές της τεχνικής ή της επιστήμης. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή των προδιαγραφών ή της ΕΣΥ, 

καλούνται οι συναγωνιζόμενοι που τις παρουσιάζουν να δώσουν εγγράφως, μέσα σε συγκεκριμένη 

προθεσμία, όλα τα στοιχεία για την υποστήριξη των αποκλίσεων, τα οποία όταν υποβληθούν εμπρόθεσμα, 

λαμβάνονται υπ' όψη από την επιτροπή για την τελική κρίση. 

15. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα κριθεί μετά από τη διαπίστωση που θα γίνει από την αρμόδια 

επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ, ότι οι τεχνικές προσφορές των 

διαγωνιζομένων καλύπτουν τις απαιτήσεις του κυρίου της προμήθειας, όπως αυτές αναφέρονται στα τεύχη 

της μελέτης. 

16. Ενστάσεις  κατά  του διαγωνισμού μπορεί να υποβληθούν: 

- Κατά της διακήρυξης, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, συνυπολογιζομένων των ημερομηνιών αυτών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα. 
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- Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν,  

μόνον από διαγωνιζομένους που συμμετέχουν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας κατάθεσης των προσφορών, κατατίθενται στην αρμόδια για τη διενέργεια του 

διαγωνισμού υπηρεσία, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του 

αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται 

κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την επιτροπή διεξαγωγής, η οποία 

υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη δημαρχιακή επιτροπή, η οποία αποφαίνεται 

τελικά. 
  
 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 -  Προθεσμίες  - παραλαβή τευχών 

 - Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 20 τουλάχιστον ημέρες μετά από τη δημοσίευση της περίληψης 

διακήρυξης  στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

 -Τα τεύχη του διαγωνισμού παραλαμβάνονται από τους αιτούντες μέχρι έξι (6) το πολύ ημέρες πριν 

από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών (μη προσμετρουμένης). 

Τα τεύχη παρέχονται μέσα σε τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 

Επίσης τα τεύχη μπορούν να αποκτηθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας (www.dimos-

dramas.gr) και από την «Διαύγεια» 

- Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, όπως και διευκρινίσεις, 

εφόσον αυτές ζητηθούν εμπρόθεσμα, παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες  πριν από την ημερομηνία 

κατάθεσης των προσφορών (μη προσμετρουμένης). Οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται μέσα σε 

τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο   

  Αποσφράγιση προσφορών - Ανάδειξη μειοδότη 

            Όλη η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και ανακοίνωσης του αποτελέσματος θα γίνει 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19   του ΕΚΠΟΤΑ. 

 1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την δημοσιευθείσα 

περίληψη της διακήρυξης.   

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία που αφορά  διαγωνισμό που γίνεται με κριτήριο τη 

χαμηλότερη τιμή: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και  μονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς  δεν 

αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί ότι η προσφορά  είναι 

σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης, να προσκομισθεί (αν κριθεί απαραίτητο) δείγμα 

απολύτως όμοιο με το προσφερόμενο και να ελεγχθεί και να γίνει η πιθανή απόρριψη των προσφορών που 

δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

   2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών 

που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει.    

           3. Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών, των τεχνικών προσφορών  και (πιθανόν)  του(ων) 

δείγματος(ων), ανακοινώνονται στους συμμετέχοντες  οι προσφορές που γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό και 

καλούνται οι διαγωνιζόμενοι για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 

          4. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. 

 5. Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών (γενικών, τεχνικών και οικονομικών) 

δικαιούνται να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων, αποδεικνυόμενης της ιδιότητάς τους 

με τα κατά περίπτωση νόμιμα παραστατικά. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

Αξιολόγηση προσφορών 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως: 

- η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

http://www.dimos-dramas.gr/
http://www.dimos-dramas.gr/
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- ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε 

- η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τρέχουσες στην αγορά τιμές, για όμοια ή παρεμφερή υλικά. 

        Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους 

καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους,  και προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή. 
 
 

 ΑΡΘΡΟ 14ο  

  Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης 

Η κατακύρωση της προμήθειας στον ανάδοχο θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 

Ο  μειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

σ' αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, (ίσης με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, 

χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 157 του Ν. 4281/08-08-2014).  

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις κατά τον χρόνο του διαγωνισμού τα έξοδα 

δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την 

παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη . 

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος 

με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από  γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,  με τις νόμιμες γι' 

αυτόν συνέπειες. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο   

  Δασμοί – Τέλη – Φόροι - Δικαιώματα 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών 

κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από τρίτες χώρες. Οποιαδήποτε πάντως οικονομική 

επιβάρυνση μέχρι και την τοποθέτηση και παράδοση των υλικών στη θέση εγκατάστασής τους,  βαρύνει τον 

ανάδοχο, πλην του ΦΠΑ που καταβάλλεται από τον Δήμο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
  Πληρωμή 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πιστώσεις ΕΣΠΑ.. 

Η πληρωμή θα γίνει με εφ’ άπαξ καταβολή του τιμήματος, μετά την παραλαβή του εξοπλισμού. 

          Η πληρωμή του αναδόχου, θα γίνει  εντός προθεσμίας που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 

πρώτου του ν.4152/2013.  

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης  δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 
 

   ΑΡΘΡΟ 17ο   

  Δημοσίευση 

Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα αποσταλεί για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων), στον ελληνικό τύπο, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και τη Διαύγεια.  

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163
 
Α’/04-09-

2009). 

                                                                        Δράμας, 24 Φεβρουαρίου 2015 

                                                                                             Ο Δήμαρχος Δράμας  

 

 

 

 

                                                                 Χριστόδουλος Μαμσάκος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                «Προμήθεια εξοπλισμού ΚΗΦΗ»  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
 

 

ΓΕΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο  1
ο
 : Αντικείμενο προμήθειας 

Αφορά την προμήθεια  εξοπλισμού για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του 

δήμου  Δράμας.   

  

Άρθρο  2
ο
 : Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται  από τις διατάξεις: 

1) του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185
Β
/23-3-1993). 

2) του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160
Α
/8-8-2014) 

          3)  του σε ισχύ Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114
Α
/8-6-2006)  

 

Άρθρο  3
ο
 : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με επαναληπτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό 

με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του 

ΕΚΠΟΤΑ. Το κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή. 

 

Άρθρο  4
ο
 : Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να 

προσέλθει μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να 

υπογράψει τη σύμβαση και καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση 

αυτής. 

Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση αυτή όμως τότε 

η προθεσμία παράδοσης αρχίζει μετά 10 ημέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης.  

Κατά τα λοιπά ως το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο  5
ο
 :  Σύμβαση 

Η σύμβαση θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο  6
ο
 : Εγγύηση 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως καθορίζεται σε 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας 

των προσφερθέντων ειδών, χωρίς το ΦΠΑ, παρέχεται  δε με εγγυητική επιστολή, κατά τα λοιπά ως την παρ. 

1
β
 του άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. 

Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προμήθειας  μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 

δύο συμβαλλόμενους. 

 

 Άρθρο  7
ο
 : Παράδοση και παραλαβή της προμήθειας 

Η παράδοση και τοποθέτηση του εξοπλισμού θα γίνει σε προθεσμία 60 ημερών από της υπογραφής του 

συμφωνητικού. 

Η παραλαβή και ο χρόνος παραλαβής   ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Ο χρόνος παραλαβής ορίζεται σε 30 ημέρες από την ημέρα τοποθέτησης και παράδοσης και του 

τελευταίου είδους. 
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Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα προσκόμισης και τοποθέτησης και του τελευταίου είδους στις 

προβλεπόμενες θέσεις.  

Η ποιοτική  παραλαβή αποβλέπει στο να διαπιστωθούν με μακροσκοπικό έλεγχο οι ιδιότητες των  

ειδών που αναγράφονται στην προσφορά των ενδιαφερομένων και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας 

μελέτης. Εάν κατά την   παραλαβή και λειτουργία τους τα είδη   δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή 

εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα  34 και 

35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

  

Άρθρο  8
ο
 :  Πληρωμή 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΤΠΑ. 

Η πληρωμή θα γίνει με εφ’ άπαξ καταβολή του τιμήματος, μετά την παραλαβή του εξοπλισμού. 

          Η πληρωμή του αναδόχου, θα γίνει  εντός προθεσμίας που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 

πρώτου του Ν.4152/2013.  

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

Άρθρο  9
ο
 : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας θα 

επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κλπ. αναγκαστικά μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 

του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο  10
ο
 : Πλημμελής κατασκευή  

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των ειδών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν 

ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, ή και να 

αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  (άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ). 

 

Άρθρο  11
ο
 : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις κατά τον χρόνο του διαγωνισμού τα έξοδα 

δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την 

παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη . 

 

 

        

                                     Ο Συντάξας 

  

  

 

 

                                      Μιλτιάδης Μελιάδης  

                                      ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Γ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  --  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΗΦΗ 

 

 

 
 

ΟΜΑΔΑ Ε: Εξοπλισμός Κουζίνας – Φαγητού   --  CPV:39220000-0 

 

 

 

α/α                                                       Περιγραφή Είδους          Τεμάχια 

  1 Πιάτο πορσελάνης φαγητού 24 εκ. 72 

2 Πιάτο πορσελάνης λευκό γλυκού 19εκ. 72 

3 Πιάτο πορσελάνης λευκό βαθύ 21εκ. 72 

4 Μαχαίρι φαγητού ανοξείδωτο 18/10 72 

5 Πηρούνι φαγητού ανοξείδωτο 18/10 72 

6 Κουτάλι φαγητού ανοξείδωτο 18/10 72 

7 Κανάτα νερού POLYCARBONATE 1,5 lit. 24 

8 Τραπεζομάντηλο αλέκιαστο λευκό 1,80 x 1,50 6 

9 Τραπεζομάντηλο αλέκιαστο λευκό 1,50 x 1,50 26 

10 Αλατοπίπερο και χαρτοθήκη σετ inox 24 

11 Ψωμιέρα inox   24 

12 Ποτήρι ούζο γυάλινο 72 

13 Ποτήρι νερού γυάλινο 72 

14 Ποτήρι κρασιού κολονάτο γυάλινο 72 

15 Δίσκος παραλληλόγραμμος 40 x 60 από ξύλο και φελλό 2 

16 Δίσκος κυκλικός βαθύς 30 εκ από ξύλο και φελλό 5 

17 Φλυτζάνι ελληνικού καφέ πορσελάνης 72 

18 Πιάτο φλυτζανιού ελληνικού καφέ πορσελάνης 72 

19 Φλυτζάνι τσαγιού πορσελάνης   72 

20 Πιάτο φλυτζανιού τσαγιού πορσελάνης 72 

21 Τηγάνι αντικολλητικό 32 εκ. 1 

22 Τηγάνι αντικολλητικό 24 εκ. 1 

23 Κατσαρόλα ανοξείδωτη 15 λιτ. 1 

24 Κατσαρόλα ανοξείδωτη 7,5 λιτ. 1 

25 Χύτρα ταχύτητος 22 εκ / 7lt 1 

26 Ταψί βαθύ αντικολλητικό με σχάρα 42.5 x 29.5 x 7 εκατ. 2 

27 Μπρίκι αντικολλητικό για εστίες ηλεκτρικού και υγραερίου, 250ml 1 

28 Μπρίκι αντικολλητικό για εστίες ηλεκτρικού και υγραερίου, 380ml 1 

29 Μπρίκι αντικολλητικό για εστίες ηλεκτρικού και υγραερίου, 680ml 1 
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ:   Ηλεκτρικές Συσκευές  --  CPV :31000000-6 

 

 

 

α/α                                                       Περιγραφή Είδους          Τεμάχια 

  1 Τηλεόραση LCD 55''                                                                             1 

2 Τηλεόραση LCD 46''                                                               1 

3 DVD Player                                                                                          2 

4 Ενισχυτής                                                                                2 

5 CD / MP3 Player                                                                            2 

6 Ηχεία                                                                                                                           4 

7 Ψυγείο – Καταψύκτης Ντουλάπα                                                  1 

8 Εστίες                                                                                                1 

9 Φούρνος                                                                                                   1 

10 Απορροφητήρας                                                                                       1 

11 Φούρνος Μικροκυμάτων                                                    1 

12 Πολυκαφετιέρα                                                                              1 

13 Φραπεδιέρα                                                                                               1 

 
 
 
 
 
 

Η Συντάξασα 

 

 

 

Ιωάννα Παπαδοπούλου 

Πολιτικό Μηχανικός με βαθμό Β 
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ΟΜΑΔΑ Ε   ---   Εξοπλισμός κουζίνας-φαγητού 

α/α Ονομασία / Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολα 

1 Πιάτο πορσελάνης φαγητού 24 εκ. 72 2,90 208,80 € 

2 Πιάτο πορσελάνης λευκό γλυκού 19εκ. 72 2,60 187,20 € 

3 Πιάτο πορσελάνης λευκό βαθύ 21εκ. 72 2,40 172,80 € 

4 Μαχαίρι φαγητού ανοξείδωτο 18/10 72 2,60 187,20 € 

5 Πηρούνι φαγητού ανοξείδωτο 18/10 72 2,50 180,00 € 

6 Κουτάλι φαγητού ανοξείδωτο 18/10 72 2,50 180,00 € 

7 Κανάτα νερού POLYCARBONATE 1,5 lit. 24 2,80 67,20 € 

8 Τραπεζομάντηλο αλέκιαστο λευκό 1,80 x 1,50 6 17,00 102,00 € 

9 Τραπεζομάντηλο αλέκιαστο λευκό 1,50 x 1,50 26 14,00 364,00 € 

10 Αλατοπίπερο και χαρτοθήκη σετ inox 24 6,00 144,00 € 

11 Ψωμιέρα inox   24 8,00 192,00 € 

12 Ποτήρι ούζο γυάλινο 72 0,80 57,60 € 

13 Ποτήρι νερού γυάλινο 72 0,90 64,80 € 

14 Ποτήρι κρασιού κολονάτο γυάλινο 72 1,50 108,00 € 

15 
Δίσκος παραλληλόγραμμος 40 x 60 από ξύλο και 

φελλό 
2 26,50 53,00 € 

16 Δίσκος κυκλικός βαθύς 30 εκ από ξύλο και φελλό 5 15,00 75,00 € 

17 Φλυτζάνι ελληνικού καφέ πορσελάνης 72 0,70 50,40 € 

18 Πιάτο φλυτζανιού ελληνικού καφέ πορσελάνης 72 0,70 50,40 € 

19 Φλυτζάνι τσαγιού πορσελάνης  72 1,40 100,80 € 

20 Πιάτο φλυτζανιού τσαγιού πορσελάνης 72 1,20 86,40 € 

21 Τηγάνι αντικολλητικό 32 εκ. 1 80,00 80,00 € 

22 Τηγάνι αντικολλητικό 24 εκ. 1 60,00 60,00 € 

23 Κατσαρόλα ανοξείδωτη 15 λιτ. 1 80,00 80,00 € 

24 Κατσαρόλα ανοξείδωτη 7,5 λιτ. 1 40,00 40,00 € 

25 Χύτρα ταχύτητος 22 εκ / 7lt 1 60,00 60,00 € 

26 
Ταψί βαθύ αντικολλητικό με σχάρα 42.5 x 29.5 x 

7 εκατ. 
2 30,00 60,00 € 

27 
Μπρίκι αντικολλητικό για εστίες ηλεκτρικού και 

υγραερίου, 250 ml 
1 5,00 5,00 € 

28 
Μπρίκι αντικολλητικό για εστίες ηλεκτρικού και 

υγραερίου, 380 ml 
1 7,00 7,00 € 

29 
Μπρίκι αντικολλητικό για εστίες ηλεκτρικού και 

υγραερίου, 680 ml 
1 10,00 10,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.033,60 € 
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ:   Ηλεκτρικές Συσκευές   

α/α Ονομασία / Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολα 

1 Τηλεόραση LCD 55''                                                                             1 1300,00 1.300,00 € 

2 Τηλεόραση LCD 46''                                                               1 700,00 700,00 € 

3 DVD Player                                                                                          2 40,00 80,00 € 

4 Ενισχυτής                                                                                2 230,00 460,00 € 

5 CD / MP3 Player                                                                            2 190,00 380,00 € 

6 Ηχεία                                                                                                                           4 55,00 220,00 € 

7 Ψυγείο – Καταψύκτης Ντουλάπα                                                  1 1100,00 1.100,00 € 

8 Εστίες                                                                                                1 200,00 200,00 € 

9 Φούρνος                                                                                                   1 350,00 350,00 € 

10 Απορροφητήρας                                                                                       1 150,00 150,00 € 

11 Φούρνος Μικροκυμάτων                                                    1 90,00 90,00 € 

12 Πολύκαφετιέρα                                                                              1 150,00 150,00 € 

13 Φραπεδιέρα                                                                                               1 30,00 30,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.210,00 € 

 
 
 
 
 

Ομάδα Είδος Ποσό  

Ε Εξοπλισμός κουζίνας-φαγητού 3.033,60 € 

ΣΤ Ηλεκτρικές Συσκευές   5.210,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 8.243,60 € 

23% ΦΠΑ 1.896,03 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.139,63 € 

 
 
 
 

Η Συντάξασα 

 

 

 

 

Ιωάννα Παπαδοπούλου 

Πολιτικό Μηχανικός με βαθμό Β 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Τονίζεται ότι: 

- Οι αναφερόμενες διαστάσεις εξοπλισμού είναι ενδεικτικές και γίνονται δεκτές αποκλίσεις 

έως ± 10% 
 

 

α/α Είδος Προδιαγραφές 

1 Τηλεόραση LCD 55" 
Διαγώνιος: 55'',  Αναλογία οθόνης:16:9,  Ευκρίνεια: FULL HD, 

Ηχεία:  2 x 10W   

2 Τηλεόραση LCD 46" 
Διαγώνιος: 46'',  Αναλογία οθόνης:16:9,  Ευκρίνεια: FULL HD, 

Ηχεία:  2 x 10W      

3 DVD Player   

Dolby Digital Compatible.  Συμβατά Αρχεία Αναπαραγωγής: CD-

DA, CD-R, CD-RW, DivX, DVD video, DVD+R, DVD+RW, 

DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-ROM, DVD-RW, JPEG 

Viewer, MP3, SVCD, Video CD 

4 Ενισχυτής  
Ονομαστική ισχύς: 2 καναλιών 65 W + 65 W (4 Ω/ohms, 1 kHz), 

Δυναμική ισχύς: 80 W + 80 W (4 Ω/ohms)  

5 CD / MP3 Player  

Υποστηριζόμενα μέσα: CD, CD-RW, MP3, WMA.      

Συνδεσιμότητα: USB, Οπτική ψηφιακή έξοδος, Αναλογικές 

έξοδοι. 

6 Ηχεία  2 δρόμων - 2 ηχεία, Μέγιστη ισχύς: 60 W (IEC) 120W (PEAK) 

7 
Ψυγείο – Καταψύκτης  

Ντουλάπα  

Πλάτος: 90 CM. Τύπος Συσκευής: Ελεύθερο. Χρώμα: Inox.  

Ενεργειακή Κλάση: A, Χωρητικότητα σε lt: (κατάψυξη) 175  

(συντήρηση): 375  

Μοτέρ: 2, Τύπος Ψύξης: No Frost 

8 Εστίες  
Πλάτος: 60 CM. Χρώμα : Inox. Τύπος Εστίας: Μη Αυτόνομη  

Εστίες: Κεραμικές, Αριθμός Εστιών : 4  (τουλάχιστον) 

9 Φούρνος  
60 CM, Χρώμα: Inox. Ενεργειακή Κλάση: A+  Τύπος Φούρνου:  

Κάτω πάγκου.  Χωρητικότητα σε lt: 65. Διακόπτες: Χωνευτοί 

10 Απορροφητήρας  
60 CM, Τύπος Απορροφητήρα: Συρόμενος. Χρώμα: Inox.  

Απορροφητικότητα : 650m3/h τουλάχιστον. Κινητήρες: 2 

11 Φούρνος  Μικροκυμάτων  
Ελεύθερος, Χρώμα: Inox. Χωρητικότητα σε lt: 17. Βαθμίδες 

ισχύος για τα μικροκύματα: 700 

12 Πολυκαφετιέρα  
Για καφέ, espresso, cappuccino, latte macchiato, ζεστή σοκολάτα 

ή τσάι. 

13 Φραπεδιέρα  
Για φραπέ, milk shake, κοκτέιλ, κ.τ.λ. Δυνατό μοτέρ. Δύο δίσκοι 

χτυπήματος.  

 

                                                 Η Συντάξασα 

 

 

 

 

                                                  Ιωάννα Παπαδοπούλου 

                                                  Πολιτικό Μηχανικός με βαθμό Β 



Επαναληπτική Διακήρυξη  --  «Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ» Σελίδα 16 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

 

Ονομασία Τράπεζας ______________ 

Κατάστημα _____________________ 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)   Ημερομηνία έκδοσης ___________ 

       ΕΥΡΩ _______________________ 

 

Προς: Δήμο Δράμας 

           Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου 

           66100 Δράμα 

 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπ’ αριθμόν ____________________ για ΕΥΡΩ _____________ 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

______________________ (και ολογράφως) ______________________________ υπέρ της Εταιρείας 

______________________________________, οδός________________________, αριθμός ____________, 

ΤΚ________________ (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) __________________________, 

(2) ________________________, κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την 

συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο επαναληπτικό διαγωνισμό της ____________ για  την προμήθεια 

αντικειμένων της ΟΜΑΔΑΣ  ______________________ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. _________/2015 

διακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό  απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την _________________ (τουλάχιστον 210 ημέρες από την επόμενη του διαγωνισμού)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 

σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής  Καλής Εκτέλεσης 

 
 

Ονομασία Τράπεζας _______________ 

Κατάστημα ______________________ 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)   Ημερομηνία έκδοσης ________________ 

       ΕΥΡΩ ____________________________ 

Προς: Δήμο Δράμας 

           Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου 

           66100 Δράμα 

 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης υπ’ αριθμόν ________________ για ΕΥΡΩ _____________ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

_________ (και ολογράφως) __________________στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ 

της Εταιρείας ____________________________, οδός_________________________, αριθμός __________, 

ΤΚ__________________ (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) _______________________, (2) 

________________________, κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση 

από αυτή των όρων της σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια αντικειμένων της 

ΟΜΑΔΑΣ___________________ (αριθμός διακήρυξης ________/2015) προς κάλυψη αναγκών του ΚΗΦΗ 

Δήμου Δράμας και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ______________ 

ΕΥΡΩ αυτής.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί 

από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε   ---   Εξοπλισμός κουζίνας-φαγητού 

 

 

Του:   ________________________________________________ 

Έδρα:  _______________________________________________ 

Οδός:  _____________________________ Αριθμός:  _________ 

Τηλέφωνο:  ___________________________________________ 

Fax:  ________________________________________________ 

E-mail:  ______________________________________________ 

 

 

α/α Είδος Τεμάχια 

Τιμή 

Τεμαχίου 

Αριθμητικώς  

(Χωρίς ΦΠΑ) 

Τιμή Τεμαχίου 

Ολογράφως (Χωρίς 

ΦΠΑ) 

Σύνολο Καθαρής 

Αξίας 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Πιάτο πορσελάνης 

φαγητού 24 εκ. 
72    

2 
Πιάτο πορσελάνης 

λευκό γλυκού 19εκ. 
72    

3 
Πιάτο πορσελάνης 

λευκό βαθύ 21εκ. 
72    

4 
Μαχαίρι φαγητού 

ανοξείδωτο 18/10 
72    

5 
Πηρούνι φαγητού 

ανοξείδωτο 18/10 
72    

6 
Κουτάλι φαγητού 

ανοξείδωτο 18/10 
72    

7 
Κκανάτα νερού 

POLYCARBONATE 

1,5 lit. 

24    

8 
Τραπεζομάντηλο 

αλέκιαστο λευκό 1,80 x 

1,50 

6    

9 
Τραπεζομάντηλο 

αλέκιαστο λευκό 1,50 x 

1,50 

26    

10 
Ααλατοπίπερο και 

χαρτοθήκη σετ inox 
24    

11 Ψωμιέρα inox   24    

12 Ποτήρι ούζο γυάλινο 72    

13 Ποτήρι νερού γυάλινο 72    
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14 
Ποτήρι κρασιού 

κολονάτο γυάλινο 
72    

15 
Δίσκος 

παραλληλόγραμμος 40 x 

60 από ξύλο και φελλό 

2    

16 
Δίσκος κυκλικός βαθύς 

30 εκ από ξύλο και 

φελλό 

5    

17 
Φλυτζάνι ελληνικού 

καφέ πορσελάνης 
72    

18 
Πιάτο φλυτζανιού 

ελληνικού καφέ 

πορσελάνης 

72    

19 
Φλυτζάνι τσαγιού 

πορσελάνης  
72    

20 
Πιάτο φλυτζανιού 

τσαγιού πορσελάνης 
72    

21 
Τηγάνι αντικολλητικό 

32 εκ. 
1    

22 
Τηγάνι αντικολλητικό 

24 εκ. 
1    

23 
Κατσαρόλα ανοξείδωτη 

15 λιτ. 
1    

24 
Κατσαρόλα ανοξείδωτη 

7,5 λιτ. 
1    

25 
Χύτρα ταχύτητος 22 εκ / 

7lt 
1    

26 
Ταψί βαθύ 

αντικολλητικό με σχάρα 

42.5 x 29.5 x 7 εκατ. 

2    

27 
Μπρίκι αντικολλητικό 

για εστίες ηλεκτρικού 

και υγραερίου, 250 ml 

1    

28 
Μπρίκι αντικολλητικό 

για εστίες ηλεκτρικού 

και υγραερίου, 380 ml 

1    

29 
Μπρίκι αντικολλητικό 

για εστίες ηλεκτρικού 

και υγραερίου, 680 ml 

1    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

                                        Δράμα       /      / 2015 

                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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                                                                                                   (σφραγίδα - υπογραφή 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ   ---   Ηλεκτρικές Συσκευές   

 

Του:   ________________________________________________ 

Έδρα:  _______________________________________________ 

Οδός:  _____________________________ Αριθμός:  _________ 

Τηλέφωνο:  ___________________________________________ 

Fax:  ________________________________________________ 

E-mail:  ______________________________________________ 

 

 

α/α Είδος Τεμάχια 

Τιμή 

Τεμαχίου 

Αριθμητικώς  

(Χωρίς ΦΠΑ) 

Τιμή Τεμαχίου 

Ολογράφως (Χωρίς 

ΦΠΑ) 

Σύνολο Καθαρής 

Αξίας 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 Τηλεόραση LCD 55''                                                                             1    

2 Τηλεόραση LCD 46''                                                               1    

3 DVD Player                                                                                          2    

4 Ενισχυτής                                                                                2    

5 CD / MP3 Player                                                                            2    

6 Ηχεία                                                                                                                           4    

7 
Ψυγείο – Καταψύκτης 

Ντουλάπα                                                  
1    

8 Εστίες                                                                                                1    

9 Φούρνος                                                                                                   1    

10 Απορροφητήρας                                                                                       1    

11 
Φούρνος 

Μικροκυμάτων                                                    
1    

12 Πολυκαφετιέρα                                                                              1    

13 Φραπεδιέρα                                                                                               1    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

                                        Δράμα       /      / 2015 

                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                 

 

                                                                                                   (σφραγίδα - υπογραφή)  
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