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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                           ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗΣΕΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                              Ρέθυµνο, 20-8-2013 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                      Αριθµ. Πρωτ. 21624 
ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
& AΠΟΘΗΚΗΣ                                                                 
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                 
Πληρ. Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία               
Α∆ΕΛΕ   Τ.Κ. 74 100 
Ρέθυµνο Κρήτης 
Τηλ.:  2831341038 
Email: stagouraki@rethymno.gr 

 
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
Ο ∆ήµαρχος  Ρεθύµνης 

 

        
Αφού λάβαµε υπόψη : 
1)    Την Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει  
       ασάφεια, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.   
       περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  µε την προϋπόθεση ότι  αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις  
        διατάξεις του Ν. 2285/95. 
2)     το Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών  
        θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει. 
3)    το Ν. 3463/06, ∆.Κ.Κ. όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει. 
4)     το Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
5)    το Π.∆.166/2003 (ΦΕΚ138Α/2003): «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35  
        της 29-6-2000, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές  
         συναλλαγές» 
6)    την Π1/3305/2010 (1789/12.22.2010) απόφαση Υπ. Οικονοµιίας Αντ. & Ναυτιλίας για τα όρια των  
       διαγωνισµών 
7)    την  Π.Α.Υ 712/2013 
8)    την αριθ.  510/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την Έγκριση διενέργειας της     
       συγκεκριµένης προµήθειας του ∆ήµου για το έτος 2013. 
9)    τη µε αριθ.       419/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για ψήφιση, ανάληψη  και δέσµευση   
       πίστωσης 12.000 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-6615.001. 
10)  την αριθ.    3151  /2013 απόφαση ∆ηµάρχου για διενέργεια της συγκεκριµένης προµήθειας µε  
       πρόχειρο  µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη  
        χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών  για το έτος 2013. 
11)  την αριθµ      474/2013   απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για «Καθορισµό και έγκριση των όρων και των  
        τεχνικών προδιαγραφών διενέργειας του πρόχειρου, µειοδοτικού διαγωνισµού της προµήθειας «εκτυπώσεις-  
        εκδόσεις – βιβλιοδετήσεις» 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
    ΠΡΟΧΕΙΡΟ   ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
   «ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ , ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗΣΕΩΝ» ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ  
    ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014    
   ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1° 

 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του   διαγωνισµού  

 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο στο  Α∆ΕΛΕ (πρώην δήµος Αρκαδίου)                                                             
Αίθουσα Συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής ενώπιον  της αρµόδιας επιτροπής την      2α του µηνός 
Σεπτεµβρίου       του έτους 2013 ηµέρα ∆ευτέρα    και ώρα 10.15 (λήξη κατάθεσης προσφορών). Οι προσφορές θα 
κατατεθούν  αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο ∆ήµο στη  διεύθυνση  
που αναγράφεται στο άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο β) της παρούσης. 
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ΑΡΘΡΟ  2

o
 

Πληροφορίες 

Τα έγγραφα της προµήθειας µπορούν να ζητηθούν από τα γραφείο Προµηθειών   του ∆ήµου Ρεθύµνης στο  
Α∆ΕΛΕ (πρώην  δήµος Αρκαδίου).Το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Ρεθύµνης έχει  τηλ. 2831341038  Αρµόδια 
υπάλληλος  Σταγκουράκη Αργυρώ – Μαρία . 
 

ΑΡΘΡΟ  3
ο 

∆εκτοί στο ∆ιαγωνισµό 

  Στο ∆ιαγωνισµό γίνονται δεκτοί προµηθευτές και αντιπρόσωποι που διαθέτουν το προς προµήθεια είδος. 
 

ΑΡΘΡΟ  4
ο 

Γλώσσα 

 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σ' αυτόν συντάσσονται 
στην Ελληνική Γλώσσα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  5
ο  

 
∆απάνη—Χρηµατοδότηση της Προµήθειας 

Η ενδεικτική  προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια  είναι: 
  
 ∆απάνη χωρίς ΦΠΑ                   9.756,10      Ευρώ 
∆απάνη Φ.Π.Α 23%                    2.243,90      Ευρώ  
Προϋπολογισµός                       12.000,00     Ευρώ 
Υπάρχουσα Πίστωση 2013       32.000,00      Ευρώ 
 
Η δαπάνη για την προµήθεια των Εκτυπώσεων έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 9.756,10              € 
συν Φ.Π.Α. 23%  
   Θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του ∆ήµου Ρεθύµνης βαρύνοντας τον  Κ.Α. 10-6615.001 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗΣΕΙΣ  12.000,00 €, του τακτικού προϋπολογισµού του ∆ήµου Ρεθύµνης οικονοµικών 
ετών 2013-2014.  
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό 

   1. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν στον κυρίως φάκελο µαζί µε την προσφορά τους, µε ποινή αποκλεισµού, τα 

παρακάτω δικαιολογητικά εις διπλούν:  

      α) Οι Έλληνες πολίτες: 

1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, που είναι το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας από την 

υπηρεσία δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, δηλαδή 600,00 Ευρώ (κατόπιν στρογγυλοποίησης),  
που βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, που θα έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα ισχύει τουλάχιστον για 

ένα µήνα µετά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
      (2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 
επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή που  θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
      (3) 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.  
      (4) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
      (5) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. Συγκεκριµένα πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστικές ενηµερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς 
προσωπικό από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους έτσι 
ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την ηµεροµηνία του 
διαγωνισµού. 
      (6) Αποδεικτικό ∆ηµοτικής Ενηµερότητας ∆ήµου Ρεθύµνης. 
      β) Οι αλλοδαποί: 

      (1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό όπως ορίζεται παραπάνω.  
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      (2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,  περί εγγραφής τους στα µητρώα του 

οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.  
      (3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  
      (4) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, 
από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει η περίπτωση (4)  του α) εδαφίου. 
      (5) Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από την περίπτωση (5) του α) εδαφίου. 

 γ) Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 

           Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α) και β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του 
ισοδύναµου προς τούτου εγγράφου.  
          Όσον αφορά στα πιστοποιητικά κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) υπάρχει η εξής 
διαφοροποίηση: 
        1) Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές 
προσωπικό. 
       2) Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν 
πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 
 Επιπλέον απαραίτητο δικαιολογητικό είναι το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του µε την εξής 
διαφοροποίηση: 

1) Οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίστοιχα) το καταστατικό της εταιρείας στο 
οποίο ορίζονται οι Νόµιµοι Εκπρόσωποί της. 

2) Οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) το καταστατικό της εταιρείας στο οποίο ορίζεται ο 
∆ιαχειριστής της Εταιρείας 

3) Οι Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) το καταστατικό της εταιρείας στο οποίο ορίζονται οι Νόµιµοι Εκπρόσωποί 
της µε τη δηµοσίευσή του σε ΦΕΚ. 

  Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα 
του Νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νοµίµως 
εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  
    δ) Οι συνεταιρισµοί: 

      (1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό όπως ορίζεται παραπάνω.  
      (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, 
από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει η  περίπτωση (4)  του α) εδαφίου . 
      (3) Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από την περίπτωση (5) του α) εδαφίου. 
      (4) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  
 ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

          Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. Η 
εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών. Η κάθε ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά όπως ορίζεται στο άρθρο 
8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν να 
προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού τους από τον διαγωνισµό τα εξής: 

     (1) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του 

δηµοσίου ή των ΟΤΑ.  
  (2) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα και στην περίπτωση µη αποδοχής να αναφέρουν τα σηµεία εκείνα που διαφωνούν προκειµένου να 
αξιολογηθούν (παρ. 5 άρθρου 12ΥΑ 11389/93 του ΕΚΠΟΤΑ).  
      (3) Υπεύθυνη ∆ήλωση  του Ν. 1599/86 ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.   
       
 

 3. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την 
προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα 
γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό. 
 
 4. Εφ όσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την 
προσφορά, δήλωση εκπροσώπησης του Ν.1599/86, θεωρηµένη του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.  
 
 5. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια ∆ηµοπρασία περισσότερες από µια εταιρεία ή ένωση 
προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες 
τις προσφορές εκτός από µια µε την οποία θα συµµετάσχει στον διαγωνισµό. 
 
 6. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 
ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον 
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δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η 
ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής 
του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
 
 7. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκοµίζονται πρωτότυπα ή σε αντίγραφα νόµιµα θεωρηµένα ως γνήσια. Η 
µη προσκόµιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισµού του συµµετέχοντος. 
 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

Τρόπος υποβολής προσφορών       

  1. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν στο ∆ήµο Ρεθύµνης το 

αργότερο µέχρι 2 Σεπτεµβρίου 2013 ηµέρα  ∆ευτέρα και ώρα          10.15 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) 

την προσφορά τους µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: 
            α) Προσωπικά ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο από ώρα  10.00 µέχρι               10.15  (έναρξη 

αποσφράγισης των προσφορών) την ηµέρα του διαγωνισµού. 

            Β) Ταχυδροµικά στην παρακάτω διεύθυνση µέχρι την προηγούµενη του διαγωνισµού εργάσιµη µέρα, 

συγκεκριµένα: 

 ∆ήµος Ρεθύµνης,  ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ,Tµήµα Λογιστηρίου – Προµηθειών & Αποθήκης, Άδελε 
Ρεθύµνης, 741 00, Ρέθυµνο  

  2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

           3. Οι προσφορές  µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και     
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία 

µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

 4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα 

οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων  του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισµού, 

δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της 
εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες 
που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι 
προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 

   6. Στο  φάκελο κάθε προσφοράς, που είτε κατατεθεί είτε αποσταλεί ταχυδροµικώς,  πρέπει να αναγράφονται  
ευκρινώς : 
        α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  µε κεφαλαία γράµµατα  
            « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ , ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗΣΕΩΝ».                                     

        β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια  

        γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 
        δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

        ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
   7. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο & αντίγραφο) µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο 
ο οποίος θα φέρει  τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 7  της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται 
ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

    1) 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 χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη  

<< ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >> . 

       2) Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
       3) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 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. 
   8. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους εκπροσώπους τους. Η 
προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από 
εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
    9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη 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 αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή 
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
   10. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός 
εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην 



 5

περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στη 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. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα 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 υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 
ζητήθηκαν.  

   11. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων στον διαγωνισµό υποβάλλει µαζί µε την προσφορά του στοιχεία και 
πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του, τότε 
οφείλει να σηµειώσει επ’ αυτών την ένδειξη  « πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα » διαφορετικά οποιοσδήποτε 
από τους διαγωνιζόµενους θα δύνανται να λαµβάνει γνώση αυτών των πληροφοριών. Η έννοια της πληροφορίας 
εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα 

της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.    

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών 

 1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών ενώπιον των διαγωνιζοµένων, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 

της παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης 
δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται 
ως εξής: αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές πραγµατοποιείται το 

άνοιγµα των σφραγισµένων φακέλων µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών από την αρµόδια επιτροπή. Σε 
κάθε φάκελο του συµµετέχοντος στον διαγωνισµό σηµειώνεται ο αύξων αριθµός κατά σειρά παράδοσης. 
     2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταγραφή των στοιχείων 
των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών που 

υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο 

άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 

    3. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των 
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 9

ο 

Χρόνος ισχύος των προσφορών  

 1. Οι προσφορές ισχύουν, µε ποινή αποκλεισµού, χωρίς καµία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή 

της ισοτιµίας του Ευρώ προς τα ξένα νοµίσµατα, από την ηµέρα  της διενέργειας του διαγωνισµού µέχρι 28 

Φεβρουαρίου 2014 ή τη τυχόν µηνιαία παράταση της σύµβασης  . 
 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 3. Η ισχύς την προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, 
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο ένα µήνα. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού.  
 
 
 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 10

ο 

Προσφερόµενη τιµή-Χρόνος παράδοσης 

 1. Με την προσφορά η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται ανά µονάδα. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών στο 

∆ήµο όπως προβλέπεται στη διακήρυξη.   

      2. Η τιµή θα περιλαµβάνει και τα έξοδα µεταφοράς των ειδών στην αποθήκη της Οικονοµικής Υπηρεσίας στο 

∆ηµαρχείο στο Άδελε Ρεθύµνης. 
 3. Οι προσφορές θα αφορούν, επί ποινή απαράδεκτου αυτών, το σύνολο των ειδών που περιγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης και όχι για µέρος αυτών. 
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 4. Στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται αριθµητικώς σε Ευρώ, η τιµή ανά τεµάχιο χωρίς ΦΠΑ καθώς και 
η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο των ειδών συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε ποινή αποκλεισµού σε 
διαφορετική περίπτωση.  

 5. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται µέχρι τη λήξη της σύµβασης ή τυχόν παράτασής της ή και λιγότερο σύµφωνα 

µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια 

για την ηµεροµηνία παράδοσης των υλικών, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.  
      6. Η προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11
ο  

Αξιολόγηση προσφορών. 

   Για την αξιολόγηση των προσφορών, όταν για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι η χαµηλότερη  
τιµή, λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και την τεχνική περιγραφή της µελέτης. 
2.  Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
3.  Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την 
τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. 
4.  Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους 

καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών. 
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους της 
διακήρυξης.   
 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 

∆ασµοί - κρατήσεις - πληρωµή 

 Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ∆ήµος απαλλάσσεται της καταβολής δασµών κατά τον 

εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.  
 Η πληρωµή της αξίας των προµηθευόµενων ειδών στον προµηθευτή θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της 
συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή τους και βάσει των: α) τιµολογίου του προµηθευτή, β) χρηµατικού 
εντάλµατος πληρωµής και γ) πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή.  Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε 
κάθε νόµιµη δαπάνη. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

 1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : 
 α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο 

µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. Η ένσταση εξετάζεται από την  
Οικονοµική  Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο µία (1) εργάσιµη ηµέρα πριν από την 

διενέργεια του διαγωνισµού.   

 β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από 

προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού 

υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, 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 το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό 

υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην οικονοµική  επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

 2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής  επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν στην κατακύρωση 

του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. 

όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της 
υπογραφής της σύµβασης  δεν γίνονται δεκτές. 
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ΑΡΘΡΟ 14
ο
 

 
 
Εγγυήσεις 

       Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε το 
νόµο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωµα αυτό. 
     Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική. 
       Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων ή οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους 
αξία, ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
       Ως εγγύηση µπορεί να κατατεθεί και γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του ∆ήµου Ρεθύµνης στο  
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, εφ' όσον το περιεχόµενο της παρακαταθήκης έχει διαµορφωθεί µε τον τρόπο 
που ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
       ∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. 
      Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και 
περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 
 
   1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 

       Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, δηλαδή 600,00 Ευρώ και θα ισχύει τουλάχιστον για ένα µήνα µετά την 
ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπ' όψη.  
   2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

        Ο προµηθευτής στον οποίον κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής 
αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται µέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014  και τυχόν µηνιαίας παράτασης 
µε τη λήξη του οποίου επιστρέφεται στον προµηθευτή, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
προµηθευόµενων ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 
        Κατά τα λοιπά, για τις εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15
ο 

Υπογραφή σύµβασης  

 Ο προµηθευτής στον οποίον κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο 

Κήρυξη προµηθευτή εκπτώτου. 

 Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική 
σύµβαση ή δεν παρέδωσε, αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση 
και του επιβάλλονται αθροιστικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στον  ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17
ο 

 
Πληµµελής κατασκευή 

 Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης και την 
προσφορά του προµηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να αποκαταστήσει τα είδη σύµφωνα 
µε τις διατάξεις που αναγράφονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 18
ο 

∆ηµοσίευση 

    Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί  σύµφωνα µε το υπόδειγµα προκήρυξης διαγωνισµού 
που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ δηµοσιεύεται στο τεύχος δηµοσίων συµβάσεων του Φ.Ε.Κ. στην εφηµερίδα  
«Ρεθεµνιώτικα Νέα»  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Ρεθύµνης, «www. rethymno.gr» και σε εµφανές σηµείο στο ∆ηµαρχείο  στο Άδελε Ρεθύµνου. 
   Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο (Γνωµοδότηση ΝΣΚ 204/2010 ) 
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 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΣΤΑ
ΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣ
ΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΑΞΙΑ 

1. ΦΥΛΛΑ 21Χ40 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΕΤΖΑ 
ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟ 
4/ΧΡΩΜΙΑ- 135gr 
ILLUSTR «ΡΩΣΣΙΚΑ»  

40.00
0 

0,07 2.800€ 

2. ΦΥΛΛΑ 21Χ40 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΕΤΖΑ 
ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟ 
4/ΧΡΩΜΙΑ- 135gr 
ILLUSTR «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»  

1.000 0,19 190€ 

3 ΜΠΛΟΚ 8,5Χ24 ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΦΟΡΤΕΤΖΑΣ 4/ΧΡΩΜΑ 
2/ΟΨΕΩΝ 100/ΦΥΛΛΩΝ 
ΜΕ  3/ΑΡΙΘΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
3/ΠΕΡΦΟΡΕ-ΧΑΡΤΙ: 115 
gr ILLUSTRATION 4/ΕΙ∆Η 

«ΕΙΣΟ∆ΟΥ – ΤΙΜΗ: 3 
ΕΥΡΩ»  

100 5 500€ 

4 ΜΠΛΟΚ 8,5Χ24 ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΦΟΡΤΕΤΖΑΣ 4/ΧΡΩΜΑ 
2/ΟΨΕΩΝ 100/ΦΥΛΛΩΝ 
ΜΕ  3/ΑΡΙΘΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
3/ΠΕΡΦΟΡΕ-ΧΑΡΤΙ: 115 
gr ILLUSTRATION 4/ΕΙ∆Η 

«ΕΙΣΟ∆ΟΥ – ΤΙΜΗ:4 
ΕΥΡΩ»  

300 5 1.500€ 

5 ΚΑΡΤΕΣ 13,2Χ7 1/ΧΡΩΜΙΑ «15ΛΕΠΤΗΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» 

4.000 0,015 60€ 

6 ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ 24Χ34 ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ 
ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ 

ΓΑΜΟΥΣ ΣΤΑ ΡΩΣΙΚΑ 

200 1,00 200€ 

7 ΜΠΛΟΚ 
ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ 

16Χ22,5 3/ΤΥΠΑ 1/ΧΡΩΜΑ 
50/ΦΥΛΛΩΝ 

«ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2014» 

260 3,5 910€ 

8 ΦΥΛΛΑ Α4 ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ∆ΙΠΤΥΧΑ 
«ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ» 

550 0,7 385€ 

9 ΑΦΙΣΕΣ Α3 4/ΧΡΩΜΕΣ-ΧΑΡΤΙ: 115gr 
ILLUSTRATION «ΓΙΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
∆ΗΜΟΥ» ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
5/ΕΙ∆Η Χ 100 τεµ 

470 1,20 564€ 

10 ΑΦΙΣΕΣ Α3 4/ΧΡΩΜΕΣ-ΧΑΡΤΙ: 115gr 
ILLUSTRATION «ΓΙΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
∆ΗΜΟΥ» ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
3/ΕΙ∆Η Χ 300 τεµ 

1.000 0,7 700€ 

11 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 23/11 ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ 
ΜΠΕΖ ΤΥΠΟΥ 
(ΣΥΝΝΕΦΑΚΙ) 

6 ΕΙ∆Η Χ 500 τεµ 

3.000 0,25 750€ 

12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 23/11 ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ 
ΜΠΕΖ ΤΥΠΟΥ 
(ΣΥΝΝΕΦΑΚΙ) 

9 ΕΙ∆Η Χ 100 τεµ 

900 0,60 540€ 



 9

13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 23/11 ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ 
ΜΠΕΖ ΤΥΠΟΥ 
(ΣΥΝΝΕΦΑΚΙ) 

4 ΕΙ∆Η Χ 300 τεµ 

1.200 0,50 600€ 

14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 9Χ15 ∆ΙΧΡΩΜΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ 
ΜΠΕΖ ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΦΡΕ 

300gr.ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 

2 / ΕΙ∆Η Χ 1.000τεµ 

2.000 0,17 340€ 

15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 9Χ15 ∆ΙΧΡΩΜΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ 
ΜΠΕΖ ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΦΡΕ 

300gr.ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 

5 / ΕΙ∆Η Χ 1.00τεµ 

500 0,80 400€ 

16 ΒΙΒΛΙΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Σ 

30Χ20 ΣΤΑΚΟΜΕΝΟ 
ΦΥΛΛΑ 100 

7 40 280 

17 ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

49cm X 
33cm 

ΤΕΤΡΑΧΡΩΜA 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ 

5.000 0,126 631€ 

18 ΤΡΙΠΤΥΧΑ ΜΕ 
ΓΚΡΑΒΟΥΡΕΣ 

ΤΟΥ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

25cm X 
15cm 

ΣΕ ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ 
ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ 

180 3,60 650€ 

 ΣΥΝΟΛΟ     12.000€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                                            Αρ. Πρωτοκόλλου :  
∆/ΝΣΗ  ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
& ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1

ο
   

  Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια εκτυπώσεων για το έτος 2013 και µέχρι 28 
Φεβρουαρίου 2014 και τυχόν µηνιαία παράταση.  
 
ΑΡΘΡΟ 2

ο
   

Ισχύουσες διατάξεις 
      Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονταιI:  
Aπό τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α. (Υπουργική Απόφαση 11389/93 ΦΕΚ 
185/23-3-1993 τ. Β) και του Ν.2286/95. 
 
ΑΡΘΡΟ 3

ο
  

Tρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
      Τα στοιχεία της σύµβασης που προσαρτώνται σ’ αυτή, κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 

1. Η διακήρυξη.  
2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός. 
3. Η συγγραφή υποχρεώσεων.  
4. Η τεχνική περιγραφή. 
5. Η οικονοµική προσφορά του προµηθευτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 4

ο
  

       Ο προµηθευτής οφείλει να καταθέσει τις παρακάτω εγγυητικές επιστολές. 
  1.   Συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
          Θα πρέπει να έχει ύψος 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας  από την υπηρεσία δαπάνης, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, δηλαδή 600,00 €. Επιστρέφεται στον προµηθευτή εντός (5) πέντε 
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.  
  2.   Καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
            Θα πρέπει να έχει ύψος 10% της συνολικής συµβατικής αξίας  (συµφωνητικό), χωρίς τον Φ.Π.Α. 
Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται µέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014  και τυχόν µηνιαίας παράτασης µε τη λήξη του 
οποίου επιστρέφεται στον προµηθευτή, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
προµηθευόµενων ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλόµενους. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5

ο
 

      Ο προµηθευτής, στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια των εκτυπώσεων, υποχρεούται να 
προσέλθει στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Ρεθύµνης, στο Α∆ΕΛΕ (δηµαρχείο), µέσα σε δέκα (10) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κατακύρωσης, για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας και την 
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση και του 
επιβάλλονται αθροιστικά οι κυρώσεις που ορίζονται στον  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
 
ΑΡΘΡΟ 6

ο
  

  Τα προς προµήθεια είδη, θα πρέπει να είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας ειδάλλως θα πρέπει 
να αντικατασταθούν µε άλλα που να πληρούν τα ανωτέρω. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
 
ΑΡΘΡΟ 7

ο
  

     Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του υλικού, ορίζεται µέχρι τη λήξη της σύµβασης ή τυχόν 
παράτασής της ή και λιγότερο σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και αρχίζει από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης. Σε περίπτωση παράδοσης ή αντικατάστασης των εν λόγω ειδών µετά τη λήξη  
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του συµβατικού χρόνου, επιβάλλονται στον προµηθευτή πρόστιµο και κυρώσεις κατά τα άρθρα 33 και 35 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
ΑΡΘΡΟ 8

ο
  

     Η τιµή µονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αµετάβλητη κατά τη διάρκεια της προµήθειας και δεν θα 
υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η µεταφορά των 
προµηθευόµενων ειδών  στις αποθήκες της Οικονοµικής Υπηρεσίας στο Α∆ΕΛΕ Ρεθύµνου  (πρώην ∆ήµος 
Αρκαδίου). 
 
ΑΡΘΡΟ 9

ο
  

     Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους προβλεπόµενους φόρους, στα τέλη και στις κρατήσεις που ισχύουν κατά 
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού εκτός του Φ.Π.Α που βαρύνει το ∆ήµο. Τα έξοδα δηµοσίευσης της 
διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 10

ο
 

    Η πληρωµή της αξίας των εκτυπώσεων θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας, µετά την 
οριστική παραλαβή τους από την επιτροπή παραλαβής του δήµου, και έκδοσης του ανάλογου τιµολογίου .  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕ
ΙΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΦΥΛΛΑ 21Χ40 40.000 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΦΟΡΤΕΤΖΑ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟ 4/ΧΡΩΜΙΑ- 

135gr ILLUSTR «ΡΩΣΣΙΚΑ» 

2. ΦΥΛΛΑ 21Χ40 1.000 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΦΟΡΤΕΤΖΑ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟ 4/ΧΡΩΜΙΑ- 

135gr ILLUSTR «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» 

3. ΜΠΛΟΚ 8,5Χ24 100 ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΦΟΡΤΕΤΖΑΣ 4/ΧΡΩΜΑ 
2/ΟΨΕΩΝ 100/ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ  

3/ΑΡΙΘΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 3/ΠΕΡΦΟΡΕ-ΧΑΡΤΙ: 
115 gr ILLUSTRATION 4/ΕΙ∆Η 
«ΕΙΣΟ∆ΟΥ – ΤΙΜΗ: 3 ΕΥΡΩ» 

4. ΜΠΛΟΚ 8,5Χ24 300 ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΦΟΡΤΕΤΖΑΣ 4/ΧΡΩΜΑ 
2/ΟΨΕΩΝ 100/ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ  

3/ΑΡΙΘΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 3/ΠΕΡΦΟΡΕ-ΧΑΡΤΙ: 
115 gr ILLUSTRATION 4/ΕΙ∆Η 
«ΕΙΣΟ∆ΟΥ – ΤΙΜΗ:4 ΕΥΡΩ» 

5. ΚΑΡΤΕΣ 13,2Χ7 4.000 1/ΧΡΩΜΙΑ «15ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» 

6. ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ 24Χ34 200 ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ 
ΓΑΜΟΥΣ ΣΤΑ ΡΩΣΙΚΑ 

7. ΜΠΛΟΚ 
ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ 

16Χ22,5 260 3/ΤΥΠΑ 1/ΧΡΩΜΑ 50/ΦΥΛΛΩΝ 
«ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014» 

8. ΦΥΛΛΑ Α4 550 ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ∆ΙΠΤΥΧΑ «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ» 

9. ΑΦΙΣΕΣ Α3 470 4/ΧΡΩΜΕΣ-ΧΑΡΤΙ: 115gr 
ILLUSTRATION «ΓΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

∆ΗΜΟΥ» ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
5/ΕΙ∆Η Χ 100 τεµ 

10. ΑΦΙΣΕΣ Α3 1.000 4/ΧΡΩΜΕΣ-ΧΑΡΤΙ: 115gr 
ILLUSTRATION «ΓΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

∆ΗΜΟΥ» ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
3/ΕΙ∆Η Χ 300 τεµ 

11. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙ
Σ 

23/11 3.000 ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΜΠΕΖ ΤΥΠΟΥ 
(ΣΥΝΝΕΦΑΚΙ) 

6 ΕΙ∆Η Χ 500 τεµ 

12. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙ
Σ 

23/11 900 ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΜΠΕΖ ΤΥΠΟΥ 
(ΣΥΝΝΕΦΑΚΙ) 

9 ΕΙ∆Η Χ 100 τεµ 

13. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙ
Σ 

23/11 1.200 ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΜΠΕΖ ΤΥΠΟΥ 
(ΣΥΝΝΕΦΑΚΙ) 

4 ΕΙ∆Η Χ 300 τεµ 

14. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙ
Σ 

9Χ15 2.000 ∆ΙΧΡΩΜΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΜΠΕΖ ΤΥΠΟΥ 
ΓΚΟΦΡΕ 300gr.ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 

2 / ΕΙ∆Η Χ 1.000τεµ 

15. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙ
Σ 

9Χ15 500 ∆ΙΧΡΩΜΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΜΠΕΖ ΤΥΠΟΥ 
ΓΚΟΦΡΕ 300gr.ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 

5 / ΕΙ∆Η Χ 1.00τεµ 

16. ΒΙΒΛΙΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ

ΟΥ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦ

ΙΑΣ 

30Χ20 7 ΣΤΑΚΟΜΕΝΟ 
ΦΥΛΛΑ 100 

17. ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

49cm X 
33cm 

5.000 ΤΕΤΡΑΧΡΩΜA 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ 

 

18. ΤΡΙΠΤΥΧΑ ΜΕ 
ΓΚΡΑΒΟΥΡΕΣ 

ΤΟΥ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

25cm X 
15cm 

500 ΣΕ ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ 
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Οι αφίσες και οι προσκλήσεις απαιτούνται για την ενηµέρωση των δηµοτών για σχεδιαζόµενες εκδηλώσεις. Υπήρξε 
ιδιαίτερη µέριµνα κατά την εκτίµηση των προς προµήθεια ειδών και των ποσοτήτων τους, ώστε αυτά να καλύπτουν 
τις παρούσες ανάγκες, χωρίς σε καµία περίπτωση να υπερβαίνουµε το προσήκον µέτρο. Το ποσό δε δεσµεύει το 
∆ήµο όσον αφορά στην ποσότητα (ανά είδος και εκδήλωση) των ειδών αυτών που θα χρειαστεί κατά το έτος 2013 
και µέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014 και τυχόν µηνιαίας παράτασης. Η διάθεση και κατανοµή των προαναφεροµένων 
ποσοτήτων ανά εκδήλωση – ηµερίδα θα γίνει βάση των πραγµατικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα 
προκύψουν και µόνο µέχρι εξαντλήσεώς τους. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

                                                                             
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΑΞΙΑ 

1. ΦΥΛΛΑ 21Χ40 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΕΤΖΑ 
ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟ 4/ΧΡΩΜΙΑ- 
135gr ILLUSTR 
«ΡΩΣΣΙΚΑ»  

40.000   

2. ΦΥΛΛΑ 21Χ40 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΕΤΖΑ 
ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟ 4/ΧΡΩΜΙΑ- 
135gr ILLUSTR 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ»  

1.000   

3    ΜΠΛΟΚ 8,5Χ24 ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΦΟΡΤΕΤΖΑΣ 
4/ΧΡΩΜΑ 2/ΟΨΕΩΝ 

100/ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ  
3/ΑΡΙΘΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

3/ΠΕΡΦΟΡΕ-ΧΑΡΤΙ: 115 
gr ILLUSTRATION 4/ΕΙ∆Η 

«ΕΙΣΟ∆ΟΥ – ΤΙΜΗ: 3 
ΕΥΡΩ»  

100   

4     ΜΠΛΟΚ 8,5Χ24 ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΦΟΡΤΕΤΖΑΣ 
4/ΧΡΩΜΑ 2/ΟΨΕΩΝ 

100/ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ  
3/ΑΡΙΘΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

3/ΠΕΡΦΟΡΕ-ΧΑΡΤΙ: 115 
gr ILLUSTRATION 4/ΕΙ∆Η 

«ΕΙΣΟ∆ΟΥ – ΤΙΜΗ:4 
ΕΥΡΩ»  

300   

5 ΚΑΡΤΕΣ 13,2Χ7 1/ΧΡΩΜΙΑ «15ΛΕΠΤΗΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» 

4.000   

6 ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ 24Χ34 ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ 

ΣΤΑ ΡΩΣΙΚΑ 

200   

7 ΜΠΛΟΚ 
ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ 

16Χ22,5 3/ΤΥΠΑ 1/ΧΡΩΜΑ 
50/ΦΥΛΛΩΝ 

«ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2014» 

260   

8 ΦΥΛΛΑ Α4 ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ∆ΙΠΤΥΧΑ 
«ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ» 

550   

9 ΑΦΙΣΕΣ Α3 4/ΧΡΩΜΕΣ-ΧΑΡΤΙ: 115gr 
ILLUSTRATION «ΓΙΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
∆ΗΜΟΥ» ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
5/ΕΙ∆Η Χ 100 τεµ 

470   

10 ΑΦΙΣΕΣ Α3 4/ΧΡΩΜΕΣ-ΧΑΡΤΙ: 115gr 
ILLUSTRATION «ΓΙΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
∆ΗΜΟΥ» ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
3/ΕΙ∆Η Χ 300 τεµ 

1.000   

11 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 23/11 ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ 
ΜΠΕΖ ΤΥΠΟΥ 
(ΣΥΝΝΕΦΑΚΙ) 

6 ΕΙ∆Η Χ 500 τεµ 

3.000   

12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 23/11 ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ 
ΜΠΕΖ ΤΥΠΟΥ 
(ΣΥΝΝΕΦΑΚΙ) 

9 ΕΙ∆Η Χ 100 τεµ 

900   

13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 23/11 ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ 
ΜΠΕΖ ΤΥΠΟΥ 
(ΣΥΝΝΕΦΑΚΙ) 

4 ΕΙ∆Η Χ 300 τεµ 

1.200   

14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 9Χ15 ∆ΙΧΡΩΜΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ 
ΜΠΕΖ ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΦΡΕ 

300gr.ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 

2 / ΕΙ∆Η Χ 1.000τεµ 

2.000   

15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 9Χ15 ∆ΙΧΡΩΜΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ 
ΜΠΕΖ ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΦΡΕ 

500   
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300gr.ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 

5 / ΕΙ∆Η Χ 1.00τεµ 

16 ΒΙΒΛΙΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Υ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙ

ΑΣ 

30Χ20 ΣΤΑΚΟΜΕΝΟ 
ΦΥΛΛΑ 100 

7   

17 ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

49cm X 33cm ΤΕΤΡΑΧΡΩΜA 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ 

5.000   

18 ΤΡΙΠΤΥΧΑ ΜΕ 
ΓΚΡΑΒΟΥΡΕΣ 

ΤΟΥ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

25cm X 15cm ΣΕ ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ 
ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ 

180   

   ΣΥΝΟΛΟ    

    ΦΠΑ 23%  

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

                     
 
 
                                                                                                    
 
                                                                                                     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
 
 
                                                                                                        ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
 
 

 
 


