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Θέμα:  Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης Α4  για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

                                             Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 

Έχοντας υπόψη:

 Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας 
και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.”

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών  (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

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

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ 114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτος 2021, που προβλέπει πίστωση  στον κωδικό 

δαπανών Κ.Α. 10-6613.001.  
 Την Τεχνική Έκθεση, τις Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδεικτικό Προϋπολογισμό όπως αυτά έχουν συνταχθεί 

από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
 Το υπ’ αριθμό   9890/2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 Την υπ’ αριθμό Α-374/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και 

διαθέτει πίστωση για την προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου 
Χανίων.

 Την υπ’ αριθμό 358/2019 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων.

 Τις  ανάγκες του Δήμου Χανίων  που επιβάλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

να καταθέσετε προσφορά  για την  προμήθεια  χαρτιού εκτύπωσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
Χανίων συνολικού προϋπολογισμού  11.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές 
προδιαγραφές ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1. ΧΑΡΤΙ Α4 80g/m2 Λευκό κάθε κούτα περιέχει 5 πακέτα (πακέτο των 

500 φύλλων) Κούτα         600
ΣΥΝΟΛΟ       9.435,48€

Φ.Π.Α. 24%        2.264,52€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       11.700,00€

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν  τμηματικά  από την υπογραφή της σύμβασης, εντός στις αποθήκες του 
Δήμου η σε χώρο που θα υποδείξει αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης με ευθύνη, μεριμνά και δαπάνη του 
προμηθευτή.

Η Οικονομική προσφορά σας δεν θα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό. 

Μαζί με την οικονομική προσφορά σας θα πρέπει να καταθέσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α1. - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα η οποία θα αναφέρει ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος μου για 
τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και συνεπώς δε συνδράμουν λόγοι 
αποκλεισμού (άρθρο 80 παρ.2  Ν.4412/2016)» (σε περίπτωση φυσικού προσώπου).   

         -Υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, από τον/τους 
υπόχρεο/ους* στην οποία θα αναφέρεται ότι «ως ............................ της εταιρείας .................. δεν υπάρχει αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση εις βάρος μου για τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 και συνεπώς δε συνδράμουν λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 80 παρ.2  Ν.4412/2016)» (σε περίπτωση νομικού 
προσώπου).

 
* Η υποχρέωση για τα ανωτέρω αφορά:

α) στις περιπτώσεις  εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους 
διαχειριστές, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου,
δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Α2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

Α3. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (κύριας και επικουρικής).

Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα για 
το προσωπικό που απασχολείται καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη.

Α4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από Γ.Ε.ΜΗ 
που να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του Δήμου 
Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι  12/03/2021, ημέρα  Παρασκευή με την ένδειξη προς  
Γραφείο Προμηθειών  προσφορά για την «Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης Α4 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου Χανίων».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
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