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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 

ΠΡΟΣ 

Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

Θέµα: Προµήθεια  εντύ̟ων για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Χανίων 

  

                                             Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

  

Έχοντας υ̟όψη: 

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' « ∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, 
̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών  (̟ροσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (∆ΚΚ), ό̟ως ισχύει σήµερα. 
 Την υ̟΄αριθµό Α-  1006/2018 ̟ρόταση ανάληψης δα̟άνης. 
 Την υ̟΄άριθµό  513/2018 Α̟όφαση Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε θέµα την έγκρισης της δα̟άνης και διάθεση 

̟ίστωσης ̟όσου  5.550,00€ εις βάρος του Κ.Α. 10-6613.001. 
 Την υ̟’αριθµό 282/01-06-2018 Α̟όφαση ∆ηµάρχου Χανίων ̟ερί ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης 

αρµοδιοτήτων. 
 Τις  ανάγκες του ∆ήµου Χανίων  ̟ου ε̟ιβάλουν την ανωτέρω δα̟άνη. 
 

Σας ̟ροσκαλεί να καταθέσετε ̟ροσφορά για την  ̟ροµήθεια εντύ̟ων για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Χανίων, 
̟ροϋ̟ολογισµού 5.550,00€ συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Ειδικότερα η ̟ροµήθεια έχει ως εξής:   
 

Α/Α 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ  

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓ
ΜΑ 

1. Βιβλίο ̟ρωτοκόλλου σταχωµένο, 300 σελ., διάσταση  25εκ. Χ 35 εκ. 
 ( ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισµού ) 

Τεµ. 2 1.  

2. Βιβλίο εκδόσεως αδειών Γάµου σταχωµένο,   500 σελ., διάσταση  35εκ. 
Χ 30 εκ. 

Τεµ. 2 2.  

3. Ενηµερωτικό σηµείωµα, αυτοκόλλητο, διάσταση 23 εκ. Χ 18 εκ.  
(∆/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας)  

Τεµ 500 3.  

4. Ειδο̟οίηση για εγκαταλελειµµένο όχηµα ,αυτοκόλλητο, διάσταση 23 
εκ. Χ 18 εκ.  (∆/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας) 

Τεµ  500 4.  

5. Μ̟λοκ διαταγή ̟ορείας – δελτίο κίνησης οχηµάτων                                   
( ∆/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας ), δι̟λότυ̟ο 
αυτογραφικό, διάσταση 22 εκ. Χ 16 εκ., 50 φύλλων  

Τεµ. 600 5.  

6. Μ̟λοκ αδείας γάµου, 500 φύλων, µέγεθος Α4, χαρτί conqueror 
υδατογραφηµένο High White Laid, εκτύ̟ωση 4χρωµια  offset 100gr. 

Τεµ. 4 6.  

7. Μ̟λοκ αίτηση ∆ηµοτολογίου µέγεθος Α5 200 σελίδων γαλάζιο Τεµ 5 7.  

8. Α̟όδειξη είσ̟ραξης, έγχρωµη αυτογραφική τρι̟λότυ̟ή µε τρύ̟ες Τεµ 20000 8.  



στο  ̟λάι, διάσταση 24 εκ.  x 28 εκ. 

9. Φάκελοι αλληλογραφίας, άσ̟ροι µε ασ̟ρόµαυρο σήµα ∆ήµου & 
αυτοκόλλητο κλείσιµο, διάσταση  12 εκ. Χ 23 εκ.    

Τεµ. 1000 9.  

10. Φάκελοι αλληλογραφίας, άσ̟ροι µε ασ̟ρόµαυρο σήµα ∆ήµου & 
αυτοκόλλητο κλείσιµο, διάσταση 16 εκ. Χ 23 εκ.    

Τεµ. 1000 10.  

11. Φάκελοι αλληλογραφίας, άσ̟ροι µε ασ̟ρόµαυρο σήµα ∆ήµου & 
αυτοκόλλητο κλείσιµο, διάσταση 20 εκ. Χ 28 εκ.    

Τεµ. 1000 11.  

12. Φάκελοι αλληλογραφίας, άσ̟ροι µε ασ̟ρόµαυρο σήµα ∆ήµου & 
αυτοκόλλητο κλείσιµο, διάσταση 23 εκ. Χ 32 εκ.    

Τεµ. 500 12.  

13. Φάκελοι αλληλογραφίας άσ̟ροι µε ασ̟ρόµαυρο σήµα ∆ήµου & 
αυτοκόλλητο κλείσιµο, διάσταση  26 εκ. Χ 36 εκ.    

Τεµ. 500 13.  

14. Φάκελοι αλληλογραφίας, άσ̟ροι µε αυτοκόλλητη ταινία (δεξιό 
άνοιγµα) και τριχρωµία σήµατος Κ.Ε.Π., διάσταση 23 εκ. Χ 16 εκ.    

Τεµ. 1000 14.  

15. Φάκελοι αλληλογραφίας, άσ̟ροι µε αυτοκόλλητη ταινία (̟άνω 
άνοιγµα) και τριχρωµία σήµατος Κ.Ε.Π., διάσταση 23 εκ. Χ 16 εκ.    

Τεµ. 1000 15.  

16. Φάκελοι αλληλογραφίας, άσ̟ροι µε αυτοκόλλητη ταινία και 
τριχρωµία σήµατος Κ.Ε.Π., διάσταση 23 εκ. Χ 32 εκ.    

Τεµ. 2000 16.  

17. Φάκελοι αλληλογραφίας, άσ̟ροι µε αυτοκόλλητη ταινία και 
τριχρωµία σήµατος Κ.Ε.Π., διάσταση 12 εκ. Χ 29,5 εκ.    

Τεµ. 1000 17.  

18. Φάκελοι αλληλογραφίας, άσ̟ροι µε αυτοκόλλητη ταινία και 
τριχρωµία σήµατος Κ.Ε.Π., διάσταση 20 εκ. Χ 28 εκ.    

Τεµ. 1000 18.  

19. Φάκελοι αλληλογραφίας, άσ̟ροι µε αυτοκόλλητη ταινία και 
τριχρωµία σήµατος Κ.Ε.Π., διάσταση 26 εκ. Χ 35,5 εκ.    

Τεµ. 1000 19.  

20. Φάκελοι αλληλογραφίας, άσ̟ροι µε αυτοκόλλητη ταινία και 
τριχρωµία σήµατος Κ.Ε.Π., διάσταση 36,5 εκ. Χ 45 εκ.    

Τεµ. 500 20.  

 

ΣΥΝΟΛΟ 4.475,81€ 

Φ.Π.Α.24% 1.074,19€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.550,00€ 

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόµενοι  ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να λάβουν γνώση των υ̟οδειγµάτων  ̟ου βρίσκονται στο γραφείο 
Προµηθειών . 
 
 
Μαζί µε την οικονοµική ̟ροσφορά σας θα ̟ρέ̟ει να καταθέσετε ̟ρος α̟όδειξη της µη συνδροµής των λόγων 
α̟οκλεισµού α̟ό διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των ̟αρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα 
̟αρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου τελευταίου εξαµήνου .  

Η υ̟οχρέωση αφορά ιδίως:  

αα) στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και ̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) τους διαχειριστές, 

 ββ) στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

γγ) στις ̟ερι̟τώσεις Συνεταιρισµών όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

β. Φορολογική ενηµερότητα σε ισχύ 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα κύριας και ε̟ικουρικής σε ισχύ  

δ. Εφόσον ̟ρόκειται για νοµικό ̟ρόσω̟ο, α̟οδεικτικά έγγραφα νοµιµο̟οίησης του νοµικού ̟ροσώ̟ου   

 
 
 
Παρακαλούµε να υ̟οβάλλετε την οικονοµική ̟ροσφορά σας ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου 
Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, το αργότερο µέχρι   27/07/2018, ηµέρα  Παρασκευή   µε την ένδειξη ̟ρος  Γραφείο 
Προµηθειών  ̟ροσφορά για την «Προµήθεια  εντύ̟ων  για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Χανίων». 
 

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ 


