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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΣ 

Χανιά, 29-11-2021 

Αρ. Πρωτ.61173 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 

                                              

 

Θέμα:  Προμήθεια προστατευτικών καλυμμάτων βιβλίων για τις ανάγκες 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 οικονομικού έτους 2021, που προβλέπει πίστωση  στον 

κωδικό δαπανών Κ.Α. 10-6612.001.   

 Το υπ΄αριθμό 60702/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009609993 2021-11-26) Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 Το υπ’ αριθμό 60762/2021 Τεκμηριωμένου Αιτήματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 Την υπ’ αριθμό 1120/2021 ( ΑΔΑ: 603ΧΩΗ5-Τ08, ΑΔΑΜ: 21REQ009615456 2021-11-2021) Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ύψους 3.875,00€ για 

την προμήθεια προστατευτικών καλυμμάτων βιβλίων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων. 

 Την υπ’ αριθμό 499/2021 (ΑΔΑ: 9Θ19ΩΗ5-ΞΥΕ) 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 προστατευτικών καλυμμάτων βιβλίων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Χανίων συνολικού προϋπολογισμού 3.875,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών. 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν άμεσα 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). 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Διαφανή καλύμματα βιβλίων, Αντίστοιχο, Ισοδύναμο 

COLIBRI, για αυτόματο σύστημα προστασίας βιβλίων, 

Μικρό, Κατάλληλο για βιβλία ως Α5, Διάσταση: 25 Χ 33 εκ  

Συσκευασία των 250 τεμ. 

 

Συσκευασία 25 

ΣΥΝΟΛΟ 3.125,00€ 

Φ.Π.Α. 24%     750,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.875,00€ 



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, τκ.73135, το αργότερο μέχρι  06/12/2021, ημέρα Δευτέρα με την ένδειξη προς  

Γραφείο Προμηθειών  προσφορά για την «Προμήθεια προστατευτικών καλυμμάτων βιβλίων για τις ανάγκες 

του Δήμου Χανίων». 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 

ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Προϋπολογισμός: 3.875,00€ (με ΦΠΑ) 

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Κωδ. Προϋπολογισμού: 10-6612.001                 

CPV: 30192700-8 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια προστατευτικών καλυμμάτων βιβλίων για αυτόματο σύστημα 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 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)». 

 Του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

 Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών. 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν άμεσα 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 συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 3.875,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα 

βαρύνει τον  Κ.Α. 10-6612.001 προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021. 

 

 

 

 

 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Χανιά, 26/11/2021 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ 

 

 

Χανιά, 26/11/2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

 

ΣΙΩΜΠΟΥ ΑΓΛΑΙΑ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Προϋπολογισμός: 3.875,00€ (με ΦΠΑ) 

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Κωδ. Προϋπολογισμού: 10-6612.001                 

CPV: 30192700-8 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την  προμήθεια προστατευτικών καλυμμάτων βιβλίων για αυτόματο 

σύστημα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.  

Τα είδη τα οποία αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Χανιά, 26/11/2021 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ 

 

 

Χανιά, 26/11/2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

ΣΙΩΜΠΟΥ ΑΓΛΑΙΑ 

 
 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2. Διαφανή καλύμματα βιβλίων, Αντίστοιχο, Ισοδύναμο 

COLIBRI, για αυτόματο σύστημα προστασίας βιβλίων, 

Μικρό, Κατάλληλο για βιβλία ως Α5, Διάσταση: 25 Χ 33 εκ  

Συσκευασία των 250 τεμ. 

 

Συσκευασία 25 

ΣΥΝΟΛΟ 3.125,00€ 

Φ.Π.Α. 24%     750,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.875,00€ 



 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

 

 

 

Της επιχείρησης …………………, ΑΦΜ, ………………….., έδρα ………………………, οδός …………………., τ.κ. …………………..,  αριθμός ……………, τηλέφωνο …………………., fax 

………………..…….., email:……..………………………………………………….... 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                        Ημερομηνία ……./……/…….. 

 

 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                    (σφραγίδα –υπογραφή) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 

(σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) 

                   π.χ. Μάρκα/επωνυμία είδους, κ.τ.λ 

ΜΟΝ ΜΕΤΡ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

1. Διαφανή καλύμματα βιβλίων, Αντίστοιχο, Ισοδύναμο 

COLIBRI, για αυτόματο σύστημα προστασίας βιβλίων, 

Μικρό, Κατάλληλο για βιβλία ως Α5, Διάσταση: 25 Χ 33 

εκ  Συσκευασία των 250 τεμ. 

 

 Συσκ. 25  

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  


