
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΝΗΙΩΝ , ΤΜΒΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΚΕΤΑΜΕΝΩΝ  

ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΝΕΡ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ / ΗΤ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ» 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Δ. ΧΑΝΙΩΝ 

 

προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμηλότερη τιμή) για τθν ανάδειξθ 

αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ «ΓΝΗΙΩΝ , ΤΜΒΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΚΕΤΑΜΕΝΩΝ  ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΝΕΡ 

ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ / ΗΤ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ», προχπολογιςμοφ 39.053,98  ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%. 

 

1. Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ: 

Αναθζτουςα αρχή: ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Δ. ΧΑΝΙΩΝ 

Οδόσ:…ΚΡΙΑΡΗ 40, 1
οσ

 ΟΡΟΦΟ 

Σαχ.Κωδ.: 73135 

Σηλ.: 2821 3 41773 

Telefax: 2821 3 41786 

E-mail: schepitropi2@chania.gr 

Κωδικόσ NUTS: EL434 

Ιςτοςελίδα: www.chania.gr 

 

2. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθ διεφκυνςθ διαδικτφου 

www.chania.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν επίςθσ να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ από το 

γραφείο  τθσ Σχολικισ Επιτροπισ ΚΡΙΑΡΗ 40, 1
οσ

 ΟΡΟΦΟ. κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Μποροφν επίςθσ 

να λάβουν αντίγραφα αυτϊν με δαπάνεσ και φροντίδα τουσ. 
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3. Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV) :  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ CPV 

ΓΝΗΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ -ΣΟΝΕΡ 30192110-5 

ΤΜΒΑΣΑ ΜΕΛΑΝΙΑ -ΣΟΝΕΡ 30192110-5 

ΑΝΑΚΕΤΑΜΕΝΑ ΜΕΛΑΝΙΑ -ΣΟΝΕΡ 30192110-5 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ/ΗΤ/ΚΛΠ. 30200000-1 

 

4. Κωδικόσ NUTS κφριου τόπου παράδοςησ τησ προμήθειασ/εκτζλεςησ τησ υπηρεςίασ: EL 434 

 

5. Περιγραφή τησ δημόςιασ ςφμβαςησ: 

 

 Ο διαγωνιςμόσ αφορά τθν  προμικεια «ΓΝΗΙΩΝ , ΤΜΒΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΚΕΤΑΜΕΝΩΝ  ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΟΝΕΡ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ / ΗΤ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ»  , όπωσ περιγράφεται ςτθ διακιρυξθ, θ οποία ζχει αναρτθκεί ςτο site του Διμου 

Χανίων www.chania.gr. Το ςφνολο τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτα    39.053,98 ευρώ με Φ.Π.Α 24%. 

 

Τα υπό προμικεια είδθ  χωρίηονται ςτα εξισ τμιματα:  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ CPV ΠΟΟ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α 

ΣΜΗΜΑ 1 ΓΝΗΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ -ΣΟΝΕΡ 30192110-5 22139,31 

ΣΜΗΜΑ 2  ΤΜΒΑΣΑ ΜΕΛΑΝΙΑ -ΣΟΝΕΡ 30192110-5 2639,58 

ΣΜΗΜΑ 3 ΑΝΑΚΕΤΑΜΕΝΑ ΜΕΛΑΝΙΑ -ΣΟΝΕΡ 30192110-5 1016,22 

ΣΜΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ/ΗΤ/ΚΛΠ. 30200000-1 5.700,04 

 ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟΤ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α 31.495,15 

 Φ.Π.Α 24% 7.558,84 

 ΤΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24% 39.053,98 

 

Η προμικεια κα διεξαχκεί ςφμφωνα 

 α)με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ιδίωσ των άρκρων 116 και 117 

 β) τισ διατάξεισ του άρκρου 209 του Ν.3463/2006  

γ) τθν υπ’ αρικ. 182 /2018  απόφαςθ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ:ΩΝ12ΟΚΞΨ-524) ςφμφωνα με τθν οποία  

διατζκθκε θ πίςτωςθ, αποφαςίςτθκε θ διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, 

εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και κακορίςτθκαν οι όροι του διαγωνιςμοφ 

 

6. Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Εναλλακτικζσ προςφορζσ: δεν γίνονται δεκτζσ  
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7. Χρόνοσ παράδοςησ προμήθειασ:  Τα υπό προμικεια είδθ κα παραδίδονται ςταδιακά ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ 

εντόσ 2 εργαςίμων θμερϊν από τθν παραγγελία τθσ διεφκυνςθσ του ςχολείου. Ωσ χρόνοσ ζναρξθσ ορίηεται θ 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ με τον ανάδοχο και λιξθ ζνα ζτοσ με τθ δυνατότθτα παράταςθσ για 4 

μινεσ ,με ςφμφωνθ γνϊμθ και των δφο ςυμβαλλομζνων , αν δεν ζχει απορροφθκεί το ςφνολο των υπό 

προμικεια ειδϊν.  

 

Μετά και το τζλοσ τθσ παράταςθσ θ ςφμβαςθ κεωρείται λιξαςα ακόμθ κι αν υπάρχουν υπόλοιπα των υπό 

προμικεια ειδϊν και δεν γίνεται δεκτι οικονομικι απαίτθςθ του ςυμβαλλόμενου. 

Η ςχολικι επιτροπι ζχει το δικαίωμα να μθν απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που αναφζρονται ςτθ 

διακιρυξθ. 

 

8. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ:  Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν. 

 Οι λόγοι αποκλειςμοφ αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 10 τθσ διακιρυξθσ. 

 

9. Τποδιαίρεςη ςε τμήματα: … Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο 

τθσ προμικειασ ι για ζνα από τα παραπάνω  τμιματα. 

 

10. Παραλαβή προςφορών:  Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο γραφείο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Δ/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ ςτθν οδό Κριάρθ 40 , 1
Οσ

 όροφο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, τθ Δευτζρα  17 

Δεκεμβρίου 2018  . Η ϊρα λιξθσ παραλαβισ προςφορϊν είναι 12.00 . Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν 

κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ. 

 

11. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για διάςτθμα 12 

μθνϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

 

12. Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελλθνικι 

 

13. Χρηματοδότηςη: Η δαπάνθ κα βαρφνει τον λογαριαςμό τθσ Σχολικισ Επιτροπισ.  

 

14. Ενςτάςεισ:  

 

Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ 

πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 

πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.  

 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου 

υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ 
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γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.   

Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο 

άρκρο 221, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ 

τθσ ζνςταςθσ.  

 

15. Δημοςιεφςεισ: Το ςυνολικό κείμενο τθσ διακιρυξθσ αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr),  και 

ςτο site του Διμου Χανίων  (www.chania.gr) κακϊσ και τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν.  

 

 

ΧΑΝΙΑ  29/11/2018 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 
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