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Πειραιάς , 23-02-2017

ANOIKTOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ : «Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές
προϋπολογισθείσας δαπάνης 122.777,40 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% = 152.243,98 € για
την προμήθεια διατιμημένων και αδιατίμητων εντύπων ΝΑΤ, έτους 2017 , με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ :
03/03/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης στο
ΚΗΜΔΗΣ
03/03/2017
Ημερομηνία ανάρτησης στην
ιστοσελίδα Ν.Α.Τ
03/03/2017

Ημερομηνία
τύπο :

δημοσίευσης

στον

ημερήσιο

03/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΔΗΜΟΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΘΝΟΣ
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος..Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών
ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1α του Ν.4412/2016.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.
gr
του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

03/03/2017

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
27/03/2017
ΔΕΥΤΕΡΑ
15:00
ΕΝΤΥΠΑ
30/03/2017
ΠΕΜΠΤΗ
15:00

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
30/03/2017
ΠΕΜΠΤΗ
11:00
ΕΝΤΥΠΑ
30/03/2017
ΠΕΜΠΤΗ
14:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π12390/2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)”. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται
όπως περιγράφεται στο παράρτημα Α , άρθρο 7 του συνημμένου τεύχους της διακήρυξης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr).
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντες υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ 496/1974 «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ» & του Ν. 2362/1995«
Περί Δημοσίου Λογιστικού».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95(ΦΕΚ 19/τ.Α./95) «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα,
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
3. Το Π.Δ 370/95(ΦΕΚ 199/τ.Α/95) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προμηθειών
του Δημόσιου προς το κοινοτικό Δίκαιο
4. Το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.2741/99 (ΦΕΚ199/99) σχετικά με τις δημοσιεύσεις
προκηρύξεων διαγωνισμών.
5. Τις διατάξεις του Ν. 2842 /2000 « Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή
των Κανονισμών του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του
ΕΥΡΩ»
6. Την με αριθμ.πρωτ. Π1/7203/00/12-01-2001 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης περί
«αντικατάστασης της Δραχμής σε ευρώ».
7. Tην οδηγία 2004/18/ΕΚ-Διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσίων.
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Ν.4412/2016.
9. Το άρθρο 213 του Ν.4072/2012(ΦΕΚ 86Α) με το οποίο από 1/4/2012,η εποπτεία του
ΝΑΤ,ασκείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
10. Τoν Νόμο με αριθμό 3861/13-07-2010(ΦΕΚ 112 Τ.Α) σχετικά με την ενίσχυση της
διαφάνειας (Πρόγραμμα Διαύγεια).
11. Την από 23-02-2017 απόφαση Δ.Σ./Ν.Α.Τ., που αναφέρεται στην έγκριση διενέργειας
του εν λόγω δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
12.Την Νο 1968/2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ : BΛΓΚ469ΗΞΡ-Κ6Η) με
την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την διενέργεια του εν λόγω
διαγωνισμού.
13. Γενικότερα κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό επίπεδο, που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά
παραπάνω.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια
των
διατιμημένων και αδιατίμητων εντύπων ΝΑΤ, έτους 2017 προϋπολογισθείσας
δαπάνης € 122.777,40 (πλέον Φ.Π.Α.), όπως αναφέρονται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας προκήρυξης.
Α. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει δημόσια στον τόπο – χρόνο που ορίζεται στην
παρούσα (Πίνακας 2) , από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Β. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν α) όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα,
ημεδαπά ή αλλοδαπά, β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ)
συνεταιρισμοί.
Γ. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα, που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : Συμπληρωματικοί γενικοί όροι ανοικτού διαγωνισμού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής – υποδείγματα εγγυητικών
επιστολών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Πειραιάς 23-02-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ
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Ανήκει στην υπ΄αριθμ. Πρωτ. 1/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού
Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η προμήθεια διατιμημένων και αδιατίμητων
εντύπων ΝΑΤ έτους 2017 σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Γ΄ της
παρούσης.
1.2 Προϋπολογισμός δαπάνης:
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα επτά Ευρώ και σαράντα λεπτών (€
122.777,40) πλέον ΦΠΑ.
Ι. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
1.Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 27/03/2017, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π12390/2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ).
Η αποσφράγιση προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται παρακάτω.
Οι προσφορές σε έντυπη μορφή θα υποβληθούν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών.
2.Τρόπος υποβολής προσφορών
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών
προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν
εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Α/2677/21-102013) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)”.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π12390/2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).
3. Περιεχόμενο Προσφορών
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά” και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη “Οικονομική προσφορά”.
(υπο)φάκελος* = κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση
υποβολής των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων.
Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης, όπως και η εγγύηση
συμμετοχής, αναφέρονται στο παράρτημα Β της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η
σειρά των όρων της Διακήρυξης.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, “ συμφωνούμε και
αποδεχόμεθα”, κλπ.
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
απολύτως ενήμερος και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο
Διαγωνισμού.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
Διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια
Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο
και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι διευκρινήσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίδονται ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει
η αρμόδια Επιτροπή.
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3.1 Περιεχόμενα Φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά”
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία και
άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές,
χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της
προσφοράς.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλλου “δικαιολογητικά συμμετοχής –
τεχνική προσφορά” του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
3.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά του φορέα περιλαμβάνεται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη
“Οικονομική Προσφορά” και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον εν λόγω φάκελο επί ποινή
απορρίψεως.
Στην οικονομική προσφορά αναγράφονται τα εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΔΙΑΤΙΜΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ
Ο Α/Α του εντύπου & ο Κ.Α του εντύπου, όπως αναφέρονται στο παράρτημα Γ’, η
ζητούμενη ποσότητα ενός εκάστου εντύπου, η τιμή μονάδος αυτού αριθμητικώς, η
συνολική τιμή του εντύπου αριθμητικώς και ολογράφως & στο τέλος η συνολική καθαρή
αξία όλων των διατιμημένων εντύπων αριθμητικώς και ολογράφως (χωρίς Φ.Π.Α) και η
συνολική αξία όλων των διατιμημένων εντύπων αριθμητικώς και ολογράφως
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (Σε περίπτωση αναγραφής εσφαλμένου Φ.Π.Α.
αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΑΔΙΑΤΙΜΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ
Ο Α/Α του εντύπου, το Νο του υποδείγματος, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Γ, η
ζητούμενη ποσότητα ενός εκάστου εντύπου, η τιμή μονάδος αυτού αριθμητικώς η
συνολική τιμή αυτού αριθμητικώς και ολογράφως και στο τέλος η συνολική καθαρή αξία
όλων των αδιατίμητων εντύπων αριθμητικώς και ολογράφως ( χωρίς ΦΠΑ) και η
συνολική αξία όλων των αδιατίμητων εντύπων αριθμητικώς και ολογράφως
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ( Σε περίπτωση αναγραφής εσφαλμένου ΦΠΑ αυτός
θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
1. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για κάθε
είδος εντύπου, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Αναπροσαρμογή του τιμήματος που κατακυρώθηκε για την προμήθεια αποκλείεται
για οποιοδήποτε λόγο. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ διαφορετικά απορρίπτονται.
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4. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά
ψηφία (άνευ ορίου) εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό
είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του πέντε.
5. Στην προσφερόμενη τιμή εννοείται ότι περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων,
καθώς και το κόστος των εντύπων και το κόστος για τα έξοδα συσκευασίας-μεταφοράς
και της παράδοσης, η οποία θα γίνει στους χώρους του ΝΑΤ.
6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών και οι προμηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά αμέσως χωρίς καθυστέρηση.
-

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης
κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις, σχετικά με τον οικονομικό
χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις, που έχουν επιλεγεί,
ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες, που διαθέτει ο προσφέρων για την
προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις
οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

7. Η δυνατότητα εφοδιασμού του Ν.Α.Τ, με τα διατιμημένα έντυπα ΠΙΝΑΚΑΣ Ι του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ της παρούσας, στην ίδια τιμή για ένα ακόμη χρόνο από την
υπογραφή της σύμβασης.

4. Χρόνος υποβολής προσφορών
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.
gr
του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

03/03/2017

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
27/03/2017
ΔΕΥΤΕΡΑ
15:00
ΕΝΤΥΠΑ
30/03/2017
ΠΕΜΠΤΗ
15:00

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
30/03/2017
ΠΕΜΠΤΗ
11:00
ΕΝΤΥΠΑ
30/03/2017
ΠΕΜΠΤΗ
14:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π12390/2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
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Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)”. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται
όπως περιγράφεται στο παράρτημα Α, άρθρο 7 του συνημμένου τεύχους της διακήρυξης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται
αναλυτικά στο άρθρο.... του συνημμένου Τεύχους της διακήρυξης.
5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές
με τα έγγραφα του Διαγωνισμού μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η Αναθέτουσα αρχή θα απαντήσει
ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του
ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσοι έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο
έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των
Προσφορών. Το πλήρες κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών ή
διευκρινήσεων θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνκού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr.
Σημειώνεται επίσης ότι οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις θα αναρτώνται
ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδυκτιακό τόπο της
Αναθέτουσας Αρχής www.nat.gr.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους
Προμηθευτές και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν
εξετάζονται.
6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 10 μήνες. Προσφορές που
αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
ΕΣΗΔΗΣ, γίνεται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών και ώρα 11.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών.
Την ίδια μέρα και ώρα 14.00 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση και των κατατεθειμένων στην
υπηρεσία φακέλων σε έντυπη μορφή.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά”.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων “Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά”, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

-9-

9

Ακολούθως το αρμόδιο για τη διενέργεια του Διαγωνισμού όργανο συντάσσει και
υπογράφει επαρκώς αιτιολογημένο πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών του
φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά” και η Αναθέτουσα αρχή
εκδίδει τη σχετική απόφαση επί της αξιολόγησης των ανωτέρω ηλεκτρονικών
προσφορών.
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και
ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων “Οικονομική Προσφορά”,
οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Ακολούθως το αρμόδιο για τη διενέργεια του Διαγωνισμού όργανο συντάσσει και
υπογράφει επαρκώς αιτιολογημένο πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών του
φακέλου “Οικονομική Προσφορά” και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τη σχετική
απόφαση επί της αξιολόγησης των ανωτέρω ηλεκτρονικών προσφορών, η οποία
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.

ΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1. Ο χρόνος ολικής παράδοσης των υπό προμήθεια (διατιμημένων και αδιατιμήτων)
εντύπων ορίζεται σε πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες, που υπολογίζεται από την
ημερομηνία κοινοποίησης στον προμηθευτή της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης .
2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/ 2
αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων
κυρώσεων .
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια,
την αποθήκη και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία, που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
4. Ο προμηθευτής υποχρεούται με δικά του έξοδα να ασφαλίσει τα έντυπα κατά παντός
κινδύνου κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους και μέχρι τοποθέτησής τους, στους χώρους
της αποθήκης του ΝΑΤ, συσκευασμένα σε κλειστά πακέτα, με την εξωτερική επισήμανση του
είδους (ονομασία, Κ.Α. εντύπου,καθώς και αντίγραφο του εσωκλειόμενου στα πακέτα
εγγράφου, εντύπου κ.λ.π.) και ποσότητας για τα διατιμημένα και για τα αδιατίμητα στους
χώρους των αρμοδίων Τμημάτων ΝΑΤ, κατά Διεύθυνση,όπως περιγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι
και ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ αντίστοιχα στο παράρτημα Γ της παρούσας, συσκευασμένα σε κλειστά πακέτα,
με την εξωτερική επισήμανση του είδους, της Διεύθυνσης του Τμήματος και της ποσότητας.
5. Τον κίνδυνο της βλάβης φθοράς ή απώλειας των εντύπων φέρει μέχρι της
τοποθέτησής των στους παραπάνω χώρους ο προμηθευτής.
ΙΙΙ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα
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που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα
ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα
στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από
εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ και
σαράντα πέντε λεπτών (2.436,45 ), ήτοι ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης
εκτός Φ.Π.Α.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο
υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη.
Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και του τύπου που περιβάλλονται
πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τα οριζόμενα από το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους
λοιπούς προσφέροντες μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την οριστική απόφαση κατακύρωσης
της σύμβασης.
IV. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή, η οποία να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλ. να ισχύει μέχρι επιστροφής της
στην Τράπεζα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των εντύπων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συμβαλλόμενους.

Επίσης θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τα οριζόμενα από το άρθρο 72 του
Ν. 4412/2016.
V. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή,εντύπου.
2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού
για μέρος της υπό προμήθεια ποσότητας όχι όμως λιγότερο του 50%.
3. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από τη Δ/ξη
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή.
4. Διευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης
ποσότητας από την προκηρυχθείσα ποσότητα μέχρι ποσοστού 30%. Σε περίπτωση
επαύξησης της συμβατικής ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
5. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
VI. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ
1. Με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο μειοδότης στον
οποίο κατακυρώνεται, είναι υποχρεωμένος αφού προσκληθεί με έγγραφο
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από το Ν.Α.Τ., να προσέλθει μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία της
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, σε ποσοστό ,
5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Ο Προμηθευτής
μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα
σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης . Στην
περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των εντύπων αρχίζει να
υπολογίζεται μετά από (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης.
2. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των (10)
ημερών, που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των εντύπων
υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Με την
ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. ,
3. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίστηκε στην πρόσκληση κατά την
παραγρ. (1) το Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. ύστερα από την γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, κηρύσσει έκπτωτο τον μειοδότη που ανακηρύχθηκε,
δίδει εντολή για την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και
διατηρεί απόλυτο το δικαίωμα ν' απαιτήσει από τον μειοδότη, που
κηρύχθηκε έκπτωτος την αποκατάσταση της επιπλέον ζημίας που
προέκυψε από την μη υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ.118/2007.
4. Αν ο ανάδοχος του έργου είναι ΕΠΕ ή Α.Ε. ευθύνεται προσωπικά και ο
διαχειριστής της ΕΠΕ ή ο διευθύνων σύμβουλος της Α.Ε.
VII. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ο χρόνος και ο τόπος υποβολής ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών κατά της
διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ‘η της συμμετοχής
προμηθευτή σε αυτόν ορίζονται από τα άρθρα 127 & 360-367 του Ν. 4412/2016.
Οι προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ και περιέχει τις νομικές
και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημα τους.
Για το παραδεκτό της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% της
προϋπολογισμένης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της σχετικής σύμβασης, το ύψος του οποίου δεν
μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600,00) και μεγαλύτερο των δέκα πέντε χιλιάδων
(15.000,00) ευρώ.

VIII. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι προσφορές θα δοθούν για όλα τα είδη και για ολόκληρη την ποσότητα.
2 Εκτέλεση της προμήθειας από τρίτους και εκχώρηση των υποχρεώσεων του
προμηθευτή σε τρίτους απαγορεύεται απολύτως.
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3. Κάθε αντίρρηση του προμηθευτή εναντίον των αποφάσεων των Επιτροπών
Προμηθειών και Παραλαβών του Ν.Α.Τ. και κάθε αμφισβήτηση σχετικά με την ερμηνεία της
παρούσας διευθετείται οριστικά από το Δ.Σ. του Ν.Α.Τ.
IX. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης και δεν υποβληθεί έγκαιρα αίτημα παράτασής του, ή έληξε ο παραταθείς κατά τα
ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα υπό προμήθεια έντυπα του ΝΑΤ, που φαίνονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’.
2. Η παραλαβή θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής του ΝΑΤ, η οποία θα συντάξει το
πρακτικό οριστικής παραλαβής μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του συνόλου των
παραδοθέντων εντύπων .Εάν το σύνολο ή μέρος των παραδοθέντων εντύπων δεν θα είναι
σύμφωνο με τους όρους της διακήρυξης και τα δείγματα της Υπηρεσίας, η επιτροπή θα τα
απορρίψει.
-Στην περίπτωση αυτή το ΔΣ δύναται με απόφασή του να ορίσει εύλογη προθεσμία για την
αντικατάσταση αυτών.
-Αν ο προμηθευτής δεν δεχθεί ή δεν μπορέσει να τα αντικαταστήσει κηρύσσεται έκπτωτος,
ως προς το μέρος της προμήθειας που απορρίφθηκε (μέρος ή σύνολο) και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
-Αν η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη της δοθείσας προθεσμίας θεωρείται ως
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης
3. Ο προμηθευτής εγγυάται την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα των εντύπων για ένα
έτος από την οριστική παραλαβή τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι
ποσότητα εντύπων δεν είχε τη σωστή ποιότητα, ή δεν βρέθηκε η σωστή ποσότητα, τυχαία δε
κατά την δειγματοληπτική παραλαβή τα έντυπα ευρέθησαν καλώς, ο Προμηθευτής
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα έντυπα, που δεν είχαν τη σωστή ποιότητα ή να εκτυπώσει
και προσκομίσει τα έντυπα, που δεν ευρέθησαν στη σωστή (συμβατική ποσότητα),
αδαπάνως για το ΝΑΤ, σε προθεσμία που θα ορισθεί από το ΔΣ του ΝΑΤ.
Διαφορετικά ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος ως προς το μέρος της προμήθειας που
δεν βρέθηκε στη σωστή ποσότητα ή ποιότητα και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Χ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ
1. Σε περίπτωση που τα έντυπα παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε, εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων
επιβάλλεται και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α). Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του
μέγιστου χρόνου παράτασης, 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα
ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
β). Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/ 2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω ποσά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων εντύπων χωρίς τον ΦΠΑ.
3. Επίσης το ΝΑΤ έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον Προμηθευτή την καταβολή κάθε άλλης
θετικής ζημιάς που θα υποστεί.
ΧΙ. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Ο Προμηθευτής που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται να υπογράψει
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τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που
έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του ΔΣ/
ΝΑΤ.
2. Με την ίδια διαδικασία ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα από τη σύμβαση υπό προμήθεια είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον
χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
3. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεσης , ή
σύμβασης επιβάλλονται με απόφαση του ΔΣ αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω
κυρώσεις:
α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης κατά περίπτωση.
β) Προμήθεια των εντύπων, σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή, είτε από τους υπόλοιπους
προμηθευτές, που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού , είτε με
απευθείας ανάθεση.
Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του ΝΑΤ ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει
καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή.
γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του δημόσιου
τομέα.
δ) Σε περίπτωση που η προμήθεια των εντύπων σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με
τροποποίηση όρων, ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της
σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του
διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει, από την
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το
προς καταλογισμό ποσό.
ΧΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τι ς νόμιμες διαδικασίες που
ισχύουν για το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
2. Ειδικότερα ο οικονομικός διακανονισμός ορίζεται ως εξής :
-Mετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εντύπων θα γίνει εξόφληση του
100% της συμβατικής αξίας αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα κατά νόμο δικαιολογητικά .
3. Κάθε τιμολόγιο αγοράς θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν
αποκλειστικά τον προμηθευτή.
ΧΙII. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο προμηθευτής ως προς την διακήρυξη και σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των
δικαστηρίων της έδρας της αρχής που διενεργεί την προμήθεια.
XIV. Για ότι δεν προβλέπεται με την παρούσα προκήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.
2286/1995, του Ν.4412/2016 , του Π.Δ 370/1995 και κάθε άλλη διάταξη ισχύουσα περί
Προμηθειών.

Ανήκει στην υπ΄αριθμ. πρωτ. 1/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
I.ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί,
που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα, τουλάχιστον κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό και δραστηριοποιούνται στο χώρο των εντύπων. Στην περίπτωση των
ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλλουν προσφορά. Υποχρεούνται, όμως να το πράξουν σε περίπτωση επιλογής τους και
πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Κάθε μέλος ένωσης Προμηθευτών που
υποβάλλει προσφορά, δικαιούται να συμμετέχει σε μία και μόνον προσφορά.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Υποψήφιοι Ανάδοχοι)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
α) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του,
ταυτοποιούμενοι ως εξής:
•

•

•

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή
τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας Φ.Π.Α. (VAT Identification Number) και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο
σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση, κατά νόμο,
στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση,
κατά νόμο, στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α γαι τις
δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ.
60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
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αρμόδια υπηρεσία.
Τα ως άνω έγγραφα θα πρέπει να εκδίδονται ενώπιον ισότιμης αρχής της τρίτης χώρας
η οποία θα πιστοποιείται από γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχής της χώρας αυτής.
β) Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω
του Συστήματος.
γ) Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
2.2 Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
•
•
•
•
•

Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω.
Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί
δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή για παροχή υπηρεσιών του
Δημοσίου με απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου (πρώην Υπ.
Εμπορίου).
Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf
σύμφωνα με το εδ. Α της παρ. Β1 του άρθρου 93 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 43 του π.δ.
60/2007, το Ν.4155/13 και τα άρθρα 5 και 11 της ΥΑ π1 – 2390/2013 “Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)”, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω.
Όσοι λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν υποχρεωτικά μαζί με
την προσφορά τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά του άρθρου 93 του ν.441/2017:
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2) Υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016.
3) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου
νομικού προσώπου και
4) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με
αντιπρόσωπο τους.
ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
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κατακύρωση, οφείλει εντός προθεσμίας δέκα (10) έως είκοσι (20) ημερών από τη
σχετική ειδοποίησή που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά να υποβάλει ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση
“Δικαιολογητικά Κατακύρωσης”, τα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, τα οποιά
αναφέρονται στο άρθρο 80 του ν. 4412/2016 . Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από
τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή
και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια Υπηρεσία που
διενεργεί το διαγωνισμό.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον μαζί με την
προσφορά τα παρακάτω :
1) Ισολογισμό των 3 τελευταίων ετών, εφόσον είναι Νομικά πρόσωπα.(φάκελος τεχνικής
προσφοράς)
2) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών κατά τις τρεις προηγούμενες του
έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα. (φάκελος
τεχνικής προσφοράς)
3) Κατάλογο Επιχειρήσεων ή Δημ. Υπηρεσιών του Εσωτερικού ή Εξωτερικού στον οποίο
αναφέρονται για τα τρία (3) προηγούμενα χρόνια οι κυριότερες παραδόσεις και ειδικότερα
τα υλικά, οι ποσότητες,η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και οι υποχρεώσεις
παράδοσης, καθώς και για το τρέχον έτος (Φάκελος τεχνικής Προσφοράς).
4) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέσων ελέγχου.(φάκελος τεχνικής
προσφοράς)
5) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα.
6) Υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζει σαφώς το περιεχόμενο όλων των διατάξεων του
ν.4412/2016 και όλων των σχετικών νόμων που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και
δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας
διακήρυξης, (Φάκελος δικαιολογητικών).
7) Δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση
του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φάκελος δικαιολογητικών).
8) Υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε ένδικο ή εξώδικο μέσο τακτικό
ή έκτακτο που πηγάζει από τους όρους της παρούσας ή από άλλο Νόμο ή κανονισμό κατά
των αποφάσεων των επιτροπών προμηθειών και παραλαβών του Ν.Α.Τ. και αποφάσεων
του Δ.Σ./Ν.Α.Τ. (Φάκελος δικαιολογητικών).
9) Υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε αποζημίωση για ζημιά την
οποία τυχόν υπέστη από την ημέρα απόρριψης της προσφοράς μέχρι την ημέρα έκδοσης
της σχετικής απόφασης του Δ.Σ., ως και από οιαδήποτε άλλη αιτία (Φάκελος
δικαιολογητικών).
- Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, προσπάθεια εξαπάτησης ή υποβολής
ψευδών δηλώσεων, που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, αποτελούν λόγο για τον
αποκλεισμό του προμηθευτή εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή
ανακριβή.
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- Σε περίπτωση που υποβάλλονται αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, αυτά θα
πρέπει να εκδίδονται από τα κατά νόμο αρμόδια πρόσωπα, τα οποία θα βεβαιώνουν επί
αυτών, ότι είναι ακριβή αντίγραφα από το πρωτότυπο.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται
από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Τα έντυπα έγγραφα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.α. που έχουν εκδοθεί από δημόσιες
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1990
(ΦΕΚ Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄
74) υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ή των ακριβών
αντιγράφων αυτών. Ομοίως, υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φορείς ως άνω.
Τέλος, υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
•

Δήλωση στην οποία να προσδιορίζεται ότι η ποιότητα του χαρτιού των εντύπων είναι
σύμφωνη με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης.

•

Δήλωση στην οποία να αναφέρεται η χώρα κατασκευής και προέλευσης του χαρτιού των
εντύπων.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 1/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤ.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ………………(1)
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
(Δ/νση, οδός – αριθμός ΤΚ FAX)
ΑΘΗΝΑ…………………………(2)
Προς:
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ………………………………………(3)
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της εταιρίας………..(4), μέχρι του ποσού
των……………ΕΥΡΩ ………(5), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την συμμετοχή της στο
διενεργούμενο διαγωνισμό ΝΑΤ αριθμ. ……(6), που θα διεξαχθεί την ……………. (7) για την προμήθεια
…………….(8), όπως και τις τυχόν επαναλήψεις του.
Από αυτή την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με
βάση έγγραφης εντολής σας.
Διευκρινίζεται ότι η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή του στον παραπάνω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας της από της προσφοράς δέσμευσης και μάλιστα μέχρι της
υπογραφής της σύμβασης, στην περίπτωση της κατακύρωσης σ’ αυτήν του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3)
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Υποχρεούμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………………………
Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
Διατελούμε με τιμή,
……………………………….(9)
Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων
1. Επωνυμία εκδότη εγγύησης
2. Τόπος - Ημερομηνία έκδοσης
3. Αριθμός εγγύησης
4. Στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται
5. Το ποσό της εγγύησης (Αριθμητικά και ολογράφως)
6. Αριθμός διακήρυξης
7. Ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού
8. Είδος και ποσότητα της εγγύησης
9. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. Ονοματεπώνυμο, σφραγίδες.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 1/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ NAT
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ………………(1)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΘΗΝΑ…………………………(2)
Προς:
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ………………………………………(3)
Κύριοι,
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα,
παραιτούμενοι της ένστασης της διζήσεως υπέρ………..(4), μέχρι το ποσόν των……………(5), στο οποίο και μόνο
περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση από τον παραπάνω της Σύμβασης που υπογράφει την …….(6),
με αριθμό ……..(7), για την προμήθεια …………(8).
Από αυτή την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με
βάση έγγραφης εντολής σας.
Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει μόνο για την καλή εκτέλεση της προμήθειας των ειδών του διενεργηθέντος
διαγωνισμού για τον οποίο εγγυόμαστε.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα σας καταβάλλουμε χωρίς αντίρρηση, ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή
μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις ημέρες
από την έγγραφη ειδοποίηση σας προς εμάς.
Επίσης αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλλουμε ορισμένο ποσό με μόνη την δήλωση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Υποχρεούμεθα να προβούμε στην παράταση της ισχύος της παρούσας εγγύησης ύστερα από έγγραφο της
Αρμόδιας Υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς μας δεν έχει υπαχθεί σε
κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές Διατάξεις, (ή δηλώνουμε ομοίως με την παρούσα
ότι δεν
υφίσταται παράβαση των διατάξεων για το όριο της Τράπεζάς μας σε σχέση με τις εγγυητικές επιστολές).
Διατελούμε με τιμή,
…………
…………………….(9)
Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων
1. Επωνυμία εκδότη εγγύησης
2. Τόπος - Ημερομηνία έκδοσης
3. Αριθμός εγγύησης
4. Στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται
5. Το ποσό της εγγύησης (Αριθμητικά και ολογράφως)
6. Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης
7. Αριθμός Σύμβασης
8. Είδος και ποσότητα προμήθειας
9. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. Ονοματεπώνυμο, σφραγίδες.

Ανήκει στην υπ΄αριθμ. 1/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
Ολόκληρη η πoσότητα τωv παρακάτω εvτύπωv θα πρέπει vα είvαι σύμφωvα με τις πρoδιαγραφές
της διακήρυξης και τα δείγματα της Υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία διατηρεί τo δικαίωμα της αλλαγής oρισμέvωv εvτύπωv της διακήρυξης με κάπoια
άλλα εξ αυτώv.
Για τo λόγo αυτό o πρoμηθευτής πριv πρoχωρήσει στηv oπoιαδήπoτε εκτύπωση θα πρέπει
υπoχρεωτικά vα πρoσκoμίσει τo δoκίμιo για έγκριση από τηv Υπηρεσία.
Τo δoκίμιo αυτό θα εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς o χρόvoς τoυ ελέγχoυ, πoυ θα
είvαι ελάχιστoς vα υπoλoγίζεται ως καθυστέρηση για αύξηση τoυ συμβατικoύ χρόvoυ παράδoσης τoυ
υπό πρoμήθεια εvτύπωv.
Η διαδικασία αυτή έχει σκoπό vα ελαχιστoπoιήσει τις πιθαvότητες vα παρoυσιασθoύv
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πρoβλήματα καταλληλότητας.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΔΙΑΤΙΜΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ
1.

ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΣΕ ΠΛΟΙΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 60 ΤΕΜΑΧIΑ (ΜΠΛΟΚ) Χ 2,25 €= 135,00 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 009
ΜΟΡΦΗ: Βιβλίο μπεζ διαστάσεων 14,5 χ 21 εκατοστά
ΧΑΡΤI ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Λευκό, κίτρινο, 50 φύλλωv με διάτρηση καρμπονιζε,
ΧΑΡΤI ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: Χαρτόvι μπεζ τύπου MANILA για το μπροστινό μέρος και χαρτόνι
λευκό τύπου ΚΟΥΣΕ για το οπισθόφυλλο.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Αρίθμηση στο πάνω δεξιό μέρος των φύλλων.
ΒIΒΛIΟΔΕΣIΑ: Ψαροκολλητά
Κατά τα λοιπά ως δείγμα μας.
2. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.800 ΤΕΜΑΧIΑ Χ 1,04 €= 2.912,00 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 110
ΜΟΡΦΗ: Βιβλίo μπλέ
ΧΑΡΤI ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Λευκό γραφής WOOD FREE, 62 φύλλωv, διαστάσεωv 10,5 Χ 15,5
εκατoστά.
ΧΑΡΤI ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: Χαρτόvι βιβλιoδεσίας επεvδεδυμέvo με πλαστικό επί χάρτoυ ως
δείγμα και εκτύπωση αυτoύ με χρυσoτυπία.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Δύo χρώματα στις δύo όψεις τωv φύλλωv.
ΒIΒΛIΟΔΕΣIΑ: Ράψιμo με κλωστή (γαζί-τύπoυ διαβατηρίωv) και πρόσθετη εvίσχυση
ράχης με παvί γαζωτό.
ΑΡIΘΜΗΣΗ: Σελίδωv από τo 1 έως τo 116.
IΔIΑIΤΕΡΕΣ ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ: Επικόλληση τεσσάρωv σελίδωv (Νo 15 και Νo 16 εις διπλoύv)
στη σελίδα Νo 14.
Κατά τα λoιπά ως τo δείγμα μας.
3. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.000 ΤΕΜΑΧIΑ Χ1,02 €= 1.020,00 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 111
ΜΟΡΦΗ: Βιβλίo μπλέ.
ΧΑΡΤI ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Λευκό γραφής WOOD FREE, 62 φύλλωv, διαστάσεωv 10,5 Χ 15,5
εκατoστά.
ΧΑΡΤI ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: Χαρτόvι βιβλιoδεσίας επεvδεδυμέvo με πλαστικό επί χάρτoυ ως
δείγμα και εκτύπωση αυτoύ με χρυσoτυπία.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Δύo χρώματα στις δύo όψεις τωv φύλλωv.
ΒIΒΛIΟΔΕΣIΑ: Ράψιμo με κλωστή (γαζί-τύπoυ διαβατηρίωv) και πρόσθετη εvίσχυση
ράχης με παvί γαζωτό.
ΑΡIΘΜΗΣΗ: Σελίδωv από τo 1 έως τo 116.
IΔIΑIΤΕΡΕΣ ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ: Επικόλληση τεσσάρωv σελίδωv (Νo 15 και Νo 16 εις διπλoύv)
στη σελίδα Νo 14.
Κατά τα λoιπά ως τo δείγμα μας.
4. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.000 ΤΕΜΑΧIΑ Χ1,02 €= 1.020,00 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 112
ΜΟΡΦΗ: Βιβλίo μπλέ.
ΧΑΡΤI ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Λευκό γραφής WOOD FREE, 62 φύλλωv, διαστάσεωv 10,5 Χ 15,5
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εκατoστά.
ΧΑΡΤI ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: Χαρτόvι βιβλιoδεσίας επεvδεδυμέvo με πλαστικό επί χάρτoυ ως
δείγμα και εκτύπωση αυτoύ με χρυσoτυπία.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Δύo χρώματα στις δύo όψεις τωv φύλλωv.
ΒIΒΛIΟΔΕΣIΑ: Ράψιμo με κλωστή (γαζί-τύπoυ διαβατηρίωv) και πρόσθετη εvίσχυση
ράχης με παvί γαζωτό.
ΑΡIΘΜΗΣΗ: Σελίδωv από τo 1 έως τo 116.
IΔIΑIΤΕΡΕΣ ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ: Επικόλληση τεσσάρωv σελίδωv (Νo 15 και Νo 16 εις διπλoύv)
στη σελίδα Νo 14.
Κατά τα λoιπά ως τo δείγμα μας.
5. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 150 ΤΕΜΑΧIΑ Χ 3,50 €= 525,00 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 113
ΜΟΡΦΗ: Βιβλίo μπλέ.
ΧΑΡΤI ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Λευκό γραφής WOOD FREE, 62 φύλλωv, διαστάσεωv 10,5 Χ 15,5
εκατoστά.
ΧΑΡΤI ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: Χαρτόvι βιβλιoδεσίας επεvδεδυμέvo με πλαστικό επί χάρτoυ ως
δείγμα και εκτύπωση αυτoύ με χρυσoτυπία.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Δύo χρώματα στις δύo όψεις τωv φύλλωv.
ΒIΒΛIΟΔΕΣIΑ: Ράψιμo με κλωστή (γαζί-τύπoυ διαβατηρίωv) και πρόσθετη εvίσχυση
ράχης με παvί γαζωτό.
ΑΡIΘΜΗΣΗ: Σελίδωv από τo 1 έως τo 116.
IΔIΑIΤΕΡΕΣ ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ: Επικόλληση τεσσάρωv σελίδωv (Νo 15 και Νo 16 εις διπλoύv)
στη σελίδα Νo 14.
Κατά τα λoιπά ως τo δείγμα μας.
6. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΝΑΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Π.Δ. 260/01 ΚΟΚΚΙΝΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.800 ΤΕΜΑΧIΑ Χ 1,02 €= 1.836,00
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 117
ΜΟΡΦΗ: Βιβλίo κόκκινο.
ΧΑΡΤI ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Λευκό γραφής WOOD FREE, 62 φύλλωv, διαστάσεωv 10,5 Χ 15,5
εκατoστά.
ΧΑΡΤI ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: Χαρτόvι βιβλιoδεσίας επεvδεδυμέvo με πλαστικό επί χάρτoυ ως
δείγμα και εκτύπωση αυτoύ με χρυσoτυπία.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Δύo χρώματα στις δύo όψεις τωv φύλλωv.
ΒIΒΛIΟΔΕΣIΑ: Ράψιμo με κλωστή (γαζί-τύπoυ διαβατηρίωv) και πρόσθετη εvίσχυση
ράχης με παvί γαζωτό.
ΑΡIΘΜΗΣΗ: Σελίδωv από τo 1 έως τo 116.
IΔIΑIΤΕΡΕΣ ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ: Επικόλληση τεσσάρωv σελίδωv (Νo 15 και Νo 16 εις διπλoύv)
στη σελίδα Νo 14.
Κατά τα λoιπά ως τo δείγμα μας.
•
•

7.

ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 9.000 ΤΕΜΑΧIΑ Χ 0,24 €= 2.160,00 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 170
ΜΟΡΦΗ: Βιβλιάριo
ΧΑΡΤI ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Λευκό γραφής WOOD FREE, 8 φύλλωv,
διαστάσεωv 9,5Χ 14
εκατoστά.
ΧΑΡΤI ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: Εvιαίo πλαστικό κάλυμμα εvισχυμέvo με χαρτόvι λευκό, τo oπoίo
κάλυμμα θα φέρει αvάγλυφα τov τίτλo τoυ βιβλιαρίoυ και τov κωδικό τoυ.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εvα χρώμα στις δύo όψεις τωv φύλλωv.
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ΒIΒΛIΟΔΕΣIΑ: Ράψιμo με σύρμα.
ΑΡIΘΜΗΣΗ: Σελίδωv
Κατά τα λoιπά ως δείγμα μας.
8. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΑΔΕIΑ ΑΛIΕΥΤIΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Β
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100 ΤΕΜΑΧIΑ Χ 3,50 €= 350,00 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 174
ΜΟΡΦΗ: Βιβλιάριo
ΧΑΡΤI ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Λευκό γραφής WOOD FREE, 16 φύλλωv, διαστάσεωv 11 Χ 15,7
εκατoστά
ΧΑΡΤI ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: Εvιαίo πλαστικό κάλυμμα εvισχυμέvo με χαρτόvι λευκό, τo oπoίo
κάλυμμα θα φέρει αvάγλυφα τov τίτλο τoυ βιβλιαρίoυ και τov κωδικό τoυ.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εvα χρώμα στις δύo όψεις τωv φύλλωv.
ΒIΒΛIΟΔΕΣIΑ: Ράψιμο με σύρμα.
ΑΡIΘΜΗΣΗ: Σελίδωv.
Κατά τα λoιπά ως τo δείγμα μας.
9. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α΄ΤΑΞΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5 ΤΕΜΑΧIΑ (ΜΠΛΟΚ) Χ 42,50 €= 212,50 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 201
ΜΟΡΦΗ: Βιβλίο Άσπρο
ΧΑΡΤΙ ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Λευκό τύπου VELVET, 50 φύλλων διαστάσεων 43,0 Χ 22,0
εκατοστά με διάτρηση.
ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: Χαρτόνι άσπρο, τύπου ΜΑΝΙΛΑ για το μπροστινό μέρος και
χαρτόνι λευκό τύπου ΚΟΥΣΕ για το οπισθόφυλλο.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Δυο χρώματα ( Μπεζ- Καφέ με μαύρα γράμματα) στη μια όψη των φύλλων.
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Ράψιμο με σύρμα.
10. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Π.Δ. 43/2000
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6 ΤΕΜΑΧIΑ (ΜΠΛΟΚ) Χ 34,80 €= 208,80 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 209
ΜΟΡΦΗ
ΧΑΡΤI
ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Κατά τα λοιπά ως το δείγμα μας.
11. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α ΤΑΞΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3 ΤΕΜΑΧIΑ (ΜΠΛΟΚ) Χ 87,50 €= 262,50 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 321
ΜΟΡΦΗ
ΧΑΡΤI
ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
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Κατά τα λοιπά ως το δείγμα μας.
•

•
•

12.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ Π.Δ 43/2000
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ(ΜΠΛΟΚ) Χ 175,00 €= 350,00 €
Κ.Α ΕΝΤΥΠΟΥ 330
13. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟϊΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3 ΤΕΜΑΧIΑ (ΜΠΛΟΚ) Χ 65,00 €= 195,00 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 406

•
14. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Α΄ΤΑΞΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3 ΤΕΜΑΧIΑ (ΜΠΛΟΚ) Χ 87,50 €= 262,50 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 411
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

15. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΠΛ. ΟΙΚΟΝ. ΑΞ/ΚΟΥ Β ΤΑΞΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ(ΜΠΛΟΚ) Χ 175,00 €= 350,00 €
Κ.Α ΕΝΤΥΠΟΥ 412
16. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΟΥ
•
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ(ΜΠΛΟΚ) Χ 175,00 €= 350,00
Κ.Α ΕΝΤΥΠΟΥ 413
ΜΟΡΦΗ
ΧΑΡΤI
ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Κατά τα λοιπά ως το δείγμα μας.

17. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΒΟΗΘΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ(ΜΠΛΟΚ) Χ 175,00 €= 350,00 €
Κ.Α ΕΝΤΥΠΟΥ 418
ΜΟΡΦΗ
ΧΑΡΤI
ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Κατά τα λοιπά ως το δείγμα μας.
18. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΑΝΤΙΓΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4 ΤΕΜΑΧIΑ (ΜΠΛΟΚ) Χ 58,00€= 232,00 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 422
ΜΟΡΦΗ
ΧΑΡΤI
ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
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ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Κατά τα λοιπά ως το δείγμα μας.

•

•

19. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΟΥ Α ΤΑΞΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ(ΜΠΛΟΚ) 175,00 €= 350,00 €
Κ.Α ΕΝΤΥΠΟΥ 450

•

20. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΑΔΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΟΥ Α΄ΤΑΞΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3 ΤΕΜΑΧIΑ (ΜΠΛΟΚ) Χ 87,50= 262,50 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 452
ΜΟΡΦΗ
ΧΑΡΤI
ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Κατά τα λοιπά ως το δείγμα μας.
21. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΑΔΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΟΥ Β΄ΤΑΞΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3 ΤΕΜΑΧIΑ (ΜΠΛΟΚ) Χ 87,50€= 262,50 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 453
ΜΟΡΦΗ
ΧΑΡΤI
ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Κατά τα λοιπά ως το δείγμα μας.
22. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΑΔΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΟΥ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5 ΤΕΜΑΧIΑ(ΜΠΛΟΚ) 38,00 €= 190,00 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 454
ΜΟΡΦΗ
ΧΑΡΤI
ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Κατά τα λοιπά ως το δείγμα μας.
23. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ Ε.Ν.Π.Δ. 13
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4 ΤΕΜΑΧIΑ (ΜΠΛΟΚ) Χ 58,00 €= 232,00 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 460
ΜΟΡΦΗ
ΧΑΡΤI
ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Κατά τα λοιπά ως το δείγμα μας.
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24. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΠΤΥΧΙΟ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ Ά ΤΑΞΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5 ΤΕΜΑΧIΑ (ΜΠΛΟΚ) Χ 34,50 €= 172,50 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 462
ΜΟΡΦΗ
ΧΑΡΤΙ ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ
ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Κατά τα λοιπά ως το δείγμα μας.
25. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΠΤΥΧΙΟ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3 ΤΕΜΑΧIΑ (ΜΠΛΟΚ) Χ 87,50 €= 262,50 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 468
ΜΟΡΦΗ
ΧΑΡΤΙ ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ
ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Κατά τα λοιπά ως το δείγμα μας.
26. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΑΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.300 ΤΕΜΑΧIΑ Χ 0,12 €= 276,00 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 501
ΜΟΡΦΗ: Φύλλο
ΧΑΡΤΙ: Λευκό τύπου VELVET , διαστάσεων 24,5χ31,5 εκατοστά
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Δύο χρώματα στην πρώτη όψη
Κατά τα λοιπά ως δείγμα μας.
27. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΣΗΜΑΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100 ΤΕΜΑΧIΑ Χ 1,45 €= 145,00 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 502
ΜΟΡΦΗ: Φύλλο.
ΧΑΡΤΙ: Λευκό τύπου VELVET, διαστάσεων 21,0 Χ 29,5 εκατοστά.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Δυο χρώματα στην πρώτη όψη.
Κατά τα λοιπά ως το δείγμα μας.
28. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 40 ΤΕΜΑΧIΑ Χ 2,90 €= 116,00 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 509
ΜΟΡΦΗ: Φύλλο.
ΧΑΡΤΙ: Λευκό τύπου VELVET, διαστάσεων 21,0 Χ 29,5 εκατοστά.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Δυο χρώματα στην πρώτη όψη.
Κατά τα λοιπά ως το δείγμα μας.
29. ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ.
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.000 ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 5,30 €= 10.600,00 €
Κ.Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 510
ΜΟΡΦΗ: Βιβλίο μπλε.
ΧΑΡΤΙ ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Λευκό γραφής WOOD FREE, 204 φύλλων και 2 εσωφύλλων,
διαστάσεων 24,5Χ33,5 εκατοστά.
ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: χαρτόνι βιβλιοδεσίας επενδεδυμένο με πλαστικό επί χάρτου, ως
δείγμα και εκτύπωση αυτού με χρυσοτυπία ανάγλυφη.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Ένα χρώμα στις δύο όψεις των φύλλων.
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Ράψιμο με κλωστή και πρόσθετη ενίσχυση ράχης.
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ: Από το 1-400.
Κατά τα λοιπά ως το δείγμα μας.
30. ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.900 ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 2,80 €= 5.320,00 €
Κ.Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 511
ΜΟΡΦΗ: Βιβλίο πράσινο, διαστάσεων 21Χ29,7 εκατοστά.
ΧΑΡΤΙ ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Λευκό γραφής WOOD FREE, 100 φύλλων και 4 εσωφύλλων.
ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: Χαρτόνι βιβλιοδεσίας επενδεδυμένο με πλαστικό επί χάρτου, ως
δείγμα και εκτύπωση αυτού με χρυσοτυπία ανάγλυφη.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Ένα χρώμα στις δύο όψεις των φύλλων.
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Ράψιμο με κλωστή και πρόσθετη ενίσχυση ράχης.
ΑΡΙΘΜΗΣΗ: Φύλλων από 1-100.
Κατά τα λοιπά ως το δείγμα μας.
31. ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.700 ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 3,00 €= 5.100,00 €
Κ.Δ ΕΝΤΥΠΟΥ 516
ΜΟΡΦΗ Βιβλίο καφέ, διαστάσεων 21 χ 29,7 εκατοστά
ΧΑΡΤΙ ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ Λευκό γραφής WOOD FREE 100 φύλλων και τεσσάρων εσωφύλλων
ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ Χαρτόνι βιβλιοδεσίας επενδεδυμένο με πλαστικό επί χάρτου ως δείγμα
και εκτύπωση αυτού με χρυσοτυπία ανάγλυφη
ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ένα χρώμα στις δύο όψεις των φύλλων
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Ράψιμο με κλωστή και πρόσθετη ενίσχυση ράχης
ΑΡΙΘΜΗΣΗ Φύλλων από 1-100
Κατά τα λοιπά ως το δείγμα μας.
32. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΗΜΕΡΟΛΟΓIΑ Μ.Ε.Κ. ΠΛΟIΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 500 Κ.Ο.Χ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4.000 ΤΕΜΑΧIΑ Χ 6,00 €= 24.000,00 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 521
ΜΟΡΦΗ: Βιβλίo
ΧΑΡΤI ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Λευκό γραφής WOOD FREE, 104 φύλλωv και 2
εσωφύλλωv
διαστάσεωv 42 Χ 39,5 εκατoστά.
ΧΑΡΤI ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: Εvιαίo πλαστικό κάλυμμα εξωφύλλoυ με δύo
εσωτερικές θήκες εvισχυμέvες με χαρτόvι, τo oπoίo κάλυμμα θα φέρει αvάγλυφα τov τίτλo
τoυ βιβλίoυ και τov κωδικό τoυ.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εvα χρώμα στις δύo όψεις τωv φύλλωv.
ΒIΒΛIΟΔΕΣIΑ: Ράψιμo με κλωστή υψηλής αvτoχής.
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ΑΡIΘΜΗΣΗ: Φύλλωv από τo 1 έως τo 100.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Ανά πεντάδες
Κατά τα λoιπά ως τo δείγμα μας.
33. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 500
Κ.Ο.Χ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 700 ΤΕΜΑΧIΑ Χ 4,85 €= 3.395,00
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 522
ΜΟΡΦΗ: Βιβλίo πράσινο
ΧΑΡΤI ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Λευκό γραφής WOOD FREE, 100 φύλλωv και 4
εσωφύλλωv
διαστάσεωv 21,5 Χ 30,1 εκατoστά.
ΧΑΡΤI ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: Χαρτόνι βιβλιοδεσίας επενδεδυμένο με πλαστικό επί χάρτου και
εκτύπωση αυτού με χρυσοτυπία ανάγλυφη
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εvα χρώμα στις δύo όψεις τωv φύλλωv.
ΒIΒΛIΟΔΕΣIΑ: Ράψιμo με κλωστή και πρόσθετη ενίσχυση ράχης
ΑΡIΘΜΗΣΗ: Φύλλωv από τo 1 έως τo 100.
Κατά τα λoιπά ως τo δείγμα μας.

34. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΝΑΥΤΟΛΟΓIΟ Π/Κ - I/Φ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.700 ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 1,80 €= 4,860,00 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 541
ΜΟΡΦΗ: Βιβλίo μπλέ, διαστάσεωv 33 Χ 24,3 εκατoστά.
ΧΑΡΤI ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Λευκό γραφής WOOD FREE, 12 φύλλωv και 2
εσωφύλλωv.
ΧΑΡΤI ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: Χαρτόvι βιβλιoδεσίας επεvδεδυμέvo με πλαστικό επί χάρτoυ και
εκτύπωση αυτoύ με χρυσoτυπία αvάγλυφη.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εvα χρώμα στις δύo όψεις τωv φύλλωv.
ΒIΒΛIΟΔΕΣIΑ: Ράψιμo με σύρμα.
ΑΡIΘΜΗΣΗ: Φύλλωv από τo 1 έως τo 10.
Κατά τα λoιπά ως τo δείγμα μας.
35.
ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 900 ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 3,20 €= 2.880,00
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 542.
ΜΟΡΦΗ: Βιβλίo πράσινο, διαστάσεων 34,5Χ25 εκατοστά.
ΧΑΡΤI ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Λευκό γραφής WOOD FREE, 40 φύλλωv και 4 εσωφύλλωv.
ΧΑΡΤI ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: Χαρτόvι βιβλιoδεσίας επεvδεδυμέvo με πλαστικό επί χάρτoυ και
εκτύπωση αυτoύ με χρυσoτυπία ανάγλυφη.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εvα χρώμα στις δύo όψεις τωv φύλλωv.
ΒIΒΛIΟΔΕΣIΑ: Ράψιμo με σύρμα.
ΑΡIΘΜΗΣΗ: φύλλων από τo 1 έως τo 40.
Κατά τα λoιπά ως τo δείγμα μας.
36. ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΠΛΟΙΟΥ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.100 ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 2,65 €= 5.565,00 €.
Κ.Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 543
ΜΟΡΦΗ: Βιβλίο, διαστάσεων 37Χ29 εκατοστά.
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ΧΑΡΤΙ ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Λευκό, γραφής, WOOD FREE, 40φύλλων και 4 εσωφύλλων.
ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: Χαρτόνι βιβλιοδεσίας, επενδεδυμένο με πλαστικό επί χάρτου, ως
δείγμα και εκτύπωση αυτού με χρυσοτυπία ανάγλυφη.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Ένα χρώμα στις δύο όψεις των φύλλων.
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Ράψιμο με σύρμα ως δείγμα.
ΑΡΙΘΜΗΣΗ: Φύλλων από 1-40.
Κατά τα λοιπά ως το δείγμα μας.
37. ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50 ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 9,10 €= 455,00 €.
Κ.Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 544
ΜΟΡΦΗ: Βιβλίο, διαστάσεων 37,5Χ29,5 εκατοστά.
ΧΑΡΤΙ ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Λευκό, γραφής, WOOD FREE, 80 φύλλων και 4 εσωφύλλων.
ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: Χαρτόνι βιβλιοδεσίας, επενδεδυμένο με πλαστικό επί χάρτου, ως
δείγμα και εκτύπωση αυτού με χρυσοτυπία ανάγλυφη.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Ένα χρώμα στις δύο όψεις των φύλλων.
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Ράψιμο με σύρμα.
ΑΡΙΘΜΗΣΗ: Φύλλων από 1-80.
Κατά τα λοιπά ως το δείγμα μας
38. ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200 ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 12,10 €= 2.420,00 €.
Κ.Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 560
ΜΟΡΦΗ: Βιβλίο, διαστάσεων 29Χ34,5 εκατοστά.
ΧΑΡΤΙ ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Λευκό, γραφής, WOOD FREE, 400φύλλων (4Χ100) και 4
εσωφύλλων.
ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: Χαρτόνι βιβλιοδεσίας, επενδεδυμένο με πλαστικό επί χάρτου, ως
δείγμα και εκτύπωση αυτού με χρυσοτυπία ανάγλυφη.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Τα χρώματα των φύλλων λευκο,ροζ,γαλαζιο,κίτρινο.
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Ράψιμο με σύρμα.
ΑΡΙΘΜΗΣΗ: Φύλλων από 1-100 εις τετραπλούν (ήτοι 400 φύλλα).
Κατά τα λοιπά ως το δείγμα μας
39. ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 250 ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 6,40 €= 1.600,00 € .
Κ.Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 561
ΜΟΡΦΗ
ΧΑΡΤΙ ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ
ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ
Ως το δείγμα μας.
•
•
•

40. ΟΝΟΜΑΣΙΑ:ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 100 Χ 2,50 €= 250,00 €
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•
•

Κ.Α ΕΝΤΥΠΟΥ 562
41. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΒIΒΛIΟ ΠΕΤΡΕΛΑIΟΥ (πράσιvα)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.700 ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 1,95 €= 5.265,00 €.
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 566 Π
ΜΟΡΦΗ: Βιβλίo, χρώματoς πρασίvoυ. διαστάσεωv 21 Χ 29,5 εκατoστά
ΧΑΡΤI ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Λευκό γραφής WOOD FREE, 50 φύλλωv και 4
εσωφύλλωv.
ΧΑΡΤI ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: Χαρτόvι βιβλιoδεσίας επεvδεδυμέvo με πλαστικό επί χάρτoυ, ως
δείγμα και εκτύπωση αυτoύ με χρυσoτυπία αvάγλυφη.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εvα χρώμα στις δύo όψεις τωv φύλλωv.
ΒIΒΛIΟΔΕΣIΑ: Ράψιμo με κλωστή και πρόσθετη εvίσχυση ράχης.
ΑΡIΘΜΗΣΗ: Σελίδωv από τo 1 έως τo 100.
Κατά τα λoιπά ως τo δείγμα μας.
42. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΜΠΛΕ).
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 850 ΤΕΜΑΧΙΑ.Χ 2,40 €= 2.040,00 €
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 566 Μ
ΜΟΡΦΗ: Βιβλίo, χρώματος μπλέ, διαστάσεων 21Χ28,5 εκατοστά.
ΧΑΡΤI ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Λευκό, γραφής, WOOD FREE, 50 φύλλωv και 4 εσωφύλλωv.
ΧΑΡΤI ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: Χαρτόvι βιβλιοδεσίας επενδεδυμένο με πλαστικό επί χάρτoυ, ως
δείγμα και εκτύπωση αυτoύ με ετικέτα.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εvα χρώμα στις δύo όψεις τωv φύλλωv.
ΒIΒΛIΟΔΕΣIΑ: Ράψιμο με κλωστή και πρόσθετη εvίσχυση ράχης.
ΑΡIΘΜΗΣΗ: Σελίδων από τo 1 έως τo 100.
Κατά τα λoιπά ως τo δείγμα μας.
43. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 500 ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 2,26 €= 1.130,00 €.
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 567
ΜΟΡΦΗ
ΧΑΡΤI ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ
ΧΑΡΤI ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΒIΒΛIΟΔΕΣIΑ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ
Ως τo δείγμα μας.

•

44. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 80 ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 4,80 €= 384,00 €.
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 570
ΜΟΡΦΗ
ΧΑΡΤI ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ
ΧΑΡΤI ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΒIΒΛIΟΔΕΣIΑ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ
Ως τo δείγμα μας.
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•
45. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200 ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 0,13 €= 26,00 €.
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 589.
ΜΟΡΦΗ: Καρτέλλα, διαστάσεων 29,5 Χ 20,5 εκατοστά.
ΧΑΡΤI: Ως δείγμα.

46. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100 ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 0,55 €= 55,00 €.
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 590
ΜΟΡΦΗ: Καρτέλλα, διαστάσεων 29,5 Χ 20,5 εκατοστά.
ΧΑΡΤI: Ως δείγμα.
Ως το δείγμα μας

ΑΣΤΙΚΗΣ

47. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛ. ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 500 ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 0,125 €= 62,50 €.
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 593.
ΜΟΡΦΗ: Φύλλο
ΧΑΡΤI: Λευκό τύπου Bristol, διαστάσεων 21,0 Χ 29,6 εκατοστά
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Μονόχρωμη (λευκό με μαύρα γράμματα) και στις δύο όψεις του
φύλλου
Κατά τα λοιπά ως δείγμα μας
48. ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΘ. ΑΝΥΨΩΤ. ΜΕΣΩΝ Φ/Γ ΠΛΟΙΩΝ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 250 ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 6,00 €= 1.500,00 €.
Κ.Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 716
ΜΟΡΦΗ: Βιβλίο μπλέ, διαστάσεων 21,5 Χ 30 εκατοστά.
ΧΑΡΤΙ ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Λευκό γραφής, WOOD FREE,15 φύλλων
και
4
εσωφύλλων.
ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: Χαρτόνι βιβλιοδεσίας επενδεδυμένο με πλαστικό επί
χάρτου.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΄Ενα χρώμα στις δύο όψεις των φύλλων.
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Ράψιμο με κλωστή και πρόσθετη ενίσχυση ράχης.
ΑΡΙΘΜΗΣΗ: Σελίδων : Από το 1 έως το 30.
Κατά τα λοιπά ως δείγμα μας.
49. ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 700 ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 0,09 €= 63,00€
Κ.Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 717
ΜΟΡΦΗ: Καρτέλα (διαστάσεις 21,0 Χ 14,5 εκατ. ως δείγμα)
ΧΑΡΤΙ: Ως δείγμα
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Ένα χρώμα στις δύο όψεις των φύλλων.
50. ΟΝΟΜΑΣIΑ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 800 ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 5,85 €= 4.680,00 €.
Κ.Α. ΕΝΤΥΠΟΥ: 718
ΜΟΡΦΗ: Βιβλίο, διαστάσεων 23,5Χ33 εκατοστά.
ΧΑΡΤΙ ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ: Γραφής, WOOD FREE,158 φύλλων (110 φύλλα λευκά, 16
φύλλα ροζ και 30 φύλλα μπλέ) και 2 εσωφύλλων.
ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ: Χαρτόνι βιβλιοδεσίας επενδεδυμένο με πλαστικό επί
χάρτου και εκτύπωση αυτού με χρυσοτυπία ανάγλυφη..
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΄Ενα χρώμα στις δύο όψεις των φύλλων.
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Ράψιμο με κλωστή και πρόσθετη ενίσχυση ράχης.
ΑΡΙΘΜΗΣΗ: Σελίδων : Από το 1 – 198 για το λευκό χαρτί
Από το 1 – 32 για το ρόζ χαρτί.
Από το 1 – 60 για το μπλέ χαρτί.
Κατά τα λοιπά ως δείγμα μας.
•
•
•
•
•

51. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2.000 Χ 0,24 €= 480,00 €
Κ.Α ΕΝΤΥΠΟΥ 172

•
ΣΗΜΕIΩΣΗ:
Σε όλα τα παραπάvω έvτυπα vα αvαγραφεί στo εξώφυλλo
δίπλα στov Κ.Α. τo έτoς κατασκευής τoυς και στα μπλοκ, δηλ. διπλώματα,
πτυχία, άδειες να αναγραφεί ο Κ.Α εντύπου και το έτος κατασκευής, επάνω στο
δίπλωμα (άδεια, πτυχίο) και συγκεκριμένα κάτω δεξιά, στο άσπρο πλαίσιο.
Για όλα τα έντυπα να χρησιμοποιηθεί λευκό χαρτί γραφής, εξαιρετικής
ποιότητας, WOOD FREE.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΑΔΙΑΤΙΜΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ
Δ/ΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (κα ΖΕΡΒΑ)
1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
1000 φάκελλοι Χ 0,90 €= 900,00 € συνταξιοδοτικοί χρώματος πράσινου με μπλε αυτιά
διαστάσεων 0,27Χ0,34 εκατοστά από μανίλα σε πακέτα των 50 και με εσωτερική
εκτύπωση, ως δείγμα.
2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΠΛΕ
1.500 φάκελλοι Χ 0,68 €= 1.020,00 € συνταξιοδοτικοί χρώματος μπλε με μαύρα αυτιά
διαστάσεων 0,27Χ0,34 εκατοστά από μανίλα σε πακέτα των 50 και με εσωτερική
εκτύπωση, ως δείγμα.
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ
3.000 φάκελλοι Χ 0,68 €=2.040,00 € χρώματος κίτρινου με καφέ αυτιά διαστάσεων
0,27Χ0,34 εκατοστά από μανίλα σε πακέτα των 50, ως δείγμα.
4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
4 Χ 28,50 €=114,00 € των 200 φύλλων με σκληρό εξώφυλλο, ως δείγμα.
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5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5: ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
1000 φάκελλοι Χ 0,90 €= 900,00 € συντ/κοι πράσινοι με μαύρα αυτιά , ως δείγμα.
6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ
1 βιβλίο Χ 70,00 €= 70,00 € των 500 φύλλων με σκληρό εξώφυλλο 0,21Χ0,30
7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
2 μπλοκ Χ 16,00 €= 32,00 € των 100 φύλλων , ως δείγμα.
8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
2 μπλοκ Χ 16,00 €= 32,00 € των 100 φύλλων , ως δείγμα.
9. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: ΑΙΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
100 αιτήσεις Χ 0,15 €= 15,00 € σπουδαστών , ως δείγμα .
10. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 : AITHΣΗ ΠΙΣΤ. ΝΑΥΤ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
300 αιτήσεις Χ 0,10 €= 30,00 € περί χορήγησης πιστοπ. ναυτικής ικανότητας , ως δείγμα .
11. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 : AITHΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
800Χ 0,09 €= 72,00 € αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικού , ως δείγμα .
12. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 : EΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
50 μπλοκ Χ 1,05 €= 52,50 € των 50 φύλλων (όχι καρμπονιζέ) , ως δείγμα .
13. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9 : AΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
50 μπλοκ Χ 1,05 €= 52,50 € των 50 φύλλων (όχι καρμπονιζέ) , ως δείγμα .
14. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10 : AΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.
1 μπλοκ Χ32,00 €= 32,00 € καρμπονιζέ των 50 φύλλων .
15. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13 : ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΧΗΡΑΣ
2.000 φύλλα Χ 0,024 €= 48,00 €αιτήσεων, χρώματος πορτοκαλί , ως δείγμα
16. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 14: ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ
200 φύλλα Χ 0,275 €= 55,00 € ,διπλά , χρώματος λευκού, τυπωμένη η πρώτη και η
τέταρτη σελίδα, δεύτερη τρίτη σελίδα λευκές, απλά, ως δείγμα .
17. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 15 : ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
3 μπλοκ Χ 14,50 €= 43,50 € – υπηρεσιακό σημείωμα καρμπονιζέ (2Χ50) , ως δείγμα .
18. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 16 : ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ
60 μπλοκ Χ 4,60 €= 276,00 € –φύλλο μεταβολής συνταξιούχου , κίτρινο χρώμα ,
καρμπονιζέ (3Χ50) , ως δείγμα .
19. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 17: ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
5.000 κάρτες Χ0,035 €=175,00 € δύο όψεων (διαστάσεων 14,0Χ11,0 εκατοστά) ως
δείγμα.
20. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 18 : AITHΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ
2.000 αιτήσεις Χ 0,025 €= 50,00 € εξόδων κηδείας , ως δείγμα .
21. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 19 : YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/86
4.000 Χ 0,018 €= 72,00 € υπεύθυνες δηλώσεις , ως δείγμα .
22. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 20 : ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ
3 μπλοκ Χ 22,00 €= 66,00 € των 50Χ3 φύλλων , καρμπονιζέ , ως δείγμα .
23. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 24: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
300 αιτήσεις Χ 0,09 €= 27,00 € , ως δείγμα .
24. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 25: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
150 αιτήσεις Χ 0,175 €= 26,25 € αλλαγής διεύθυνσης , ως δείγμα .
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Δ/ΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠ/ΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΧΡΟΝΟΥ ΝΑΥΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Κα Παπαδοπούλου)
25. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΦΑΚΕΛΟΙ
1.500 φάκελοι Χ 0,83 €= 1.245,00 € χρώματος ροζ , ως δείγμα .

26. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 :ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
5 μπλοκ Χ 22,00 €= 110,00 € καρμπονιζέ (3 X 50 )
27. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 :ΒΙΒΛΙΟ
2 βιβλία Χ 28,50 €= 57,00 € ενέργειας αιτήσεων 200 φύλλων
28. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 :ΒΙΒΛΙΟ
2 βιβλία Χ 28,50 €= 57,00 € καταχώρησης φύλλων μεταβολών 200 φύλλων
29. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 :ΒΙΒΛΙΟ
2 βιβλία Χ 28,50 €= 57,00 € παράδοσης εγγράφων 200 φύλλων
30. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 : MΠΛΟΚ
5 μπλοκ Χ 14,00 €= 70,00 € 100 φύλλων καρμπονιζέ .
31. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 : ΜΠΛΟΚ
10 μπλοκ Χ 9,50 €= 95,00€ 200 φύλλων καρμπονιζέ ροζ .
32. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΦΑΚΕΛΟΙ
3.000 φάκελοι Χ 0,70 €= 2.100,00 € χρώματος πορτοκαλί
33. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : ΦΑΚΕΛΟΙ
1.600 φάκελοι Χ 0,83 €= 1.328,00 € χρώματος πράσινου
Δ/ΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΝ/ΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
34. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΙ
200 Χ 3,10 €= 620,00 € πράσινοι με μπλε αυτιά. Η σφραγίδα στο εσωτερικό του φακέλου
υποχρεωτική.
35. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΙ
500 Χ 3,10 €= 1.550 € μπλε , ως δείγμα. Η σφραγίδα στο εσωτερικό υποχρεωτική.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘ. ΔΑΠΑΝΩΝ (Κο Κορκίδη )
36. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : MΠΛΟΚ
150 μπλοκ Χ 2,85 €= 427,50 € Φύλλων Υπολογισμού Δαπάνης τριπλότυπα καρμπονιζέ
των 150 (3Χ50) φύλλων (2 πρώτα λευκά και το 3 Ο κίτρινο) , ως δείγμα .
37. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : MΠΛΟΚ
3 μπλοκ Χ 21,00 €= 63,00 € Υπηρεσιακών Σημειωμάτων των 100 φύλλων
καρμπονιζέ , ως δείγμα .
38. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 : ΦΑΚΕΛΛΟΙ (ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ)
1000 φάκελλοι Χ 0,95 €= 950,00 € με έλασμα με τίτλο παραστατικά ΄΄Ημερήσιας
Λογιστικής Κίνησης΄΄, ως δείγμα .
39. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 : ΜΠΛΟΚ
330 μπλοκ Χ 2,90 €= 957,00 € αποδεικτικών είσπραξης ΝΑΤ έτους 2017 με αρίθμηση
από 1 έως 50 συνεχόμενη από 2 και άνω μπλοκ.
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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΑΠΟΘΗΚΗ (Κος Βλαχόπουλος)
40. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1. : ΜΠΛΟΚ ΔΙΚ/ΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΑΤ
40 μπλοκ Χ 1,85 €=74,00 €.
41. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2. : ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Α.Υ. ΝΑΤ/Δ.61)
20 βιβλία Χ 5,70 €= 114,00 € , ως δείγμα .
42. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 : ΕΝΤΟΛΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΤ/ΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
60 μπλοκ Χ 2,70 €= 162,00 €
43. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 : BIBΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
20 βιβλία Χ 25,00 €= 500,00€.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ (Κος Μαρτσούκος)
44. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΦΑΚΕΛΛΟΙ
40.000 Χ 0,08 €= 3.200,00 € φάκελλοι μικροί ΄΄με παράθυρο΄΄, διαστάσεων 23 cm Χ 16,2
cm εκατοστά , χρώματος λευκού, αυτοκόλλητο χαρτί για κλείσιμο, τύπωμα γραμμάτων
χρώματος μπλε (στο επάνω αριστερό μέρος του φακέλλου) σε πακέτα, ως δείγμα.
Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο αυτοκόλλητο μέρος του φακέλλου.
45. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : ΦΑΚΕΛΛΟΙ
1.500 Χ 0,32 €= 480,00 € μεγάλοι φάκελλοι, χωρίς ΄΄παράθυρο΄΄ , διαστάσεων 37,5 Χ
27,5 εκατοστά, χρώματος λευκού, αυτοκόλλητο χαρτί για κλείσιμο, τύπωμα χρώματος
μαύρου (στο επάνω αριστερό μέρος του φακέλλου) σε πακέτα ως δείγμα.
46. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 : ΜΠΛΟΚ
8 Χ 5,50 €= 44,00 € μπλοκ των εκατό (100) φύλλων έκαστο , διπλότυπο (50Χ2) ,
αυτογραφικό , περφορέ το πρώτο φύλλο και το δεύτερο σταθερό , χρώματος λευκού και
πράσινου αντίστοιχα , για Δελτίο Πορείας των Υπηρεσιακών Οχημάτων του ΝΑΤ , ως
δείγμα.
47. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: ΜΠΛΟΚ
8 Χ 5,50 €= 44,00 € μπλοκ των εκατό (100) φύλλων έκαστο , διπλότυπο (50Χ2) ,
αυτογραφικό , περφορέ το πρώτο φύλλο και το δεύτερο σταθερό , χρώματος λευκού και
πράσινου αντίστοιχα , για Διαταγή Κίνησης των Υπηρεσιακών Οχημάτων ΝΑΤ , ως δείγμα.
48. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5: MΠΛΟΚ
2 μπλοκ Χ 23,50 €= 47,00 € των εβδομήντα (70) φύλλων έκαστο , περφορέ στην άκρη
του μπλοκ αλλά και στη μέση του εντύπου , χρώματος λευκού , για εντολή προμήθειας
βενζίνης για τα Υπηρεσιακά Οχήματα ΝΑΤ , ως δείγμα.
49. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 : ΜΠΛΟΚ
4 μπλοκ Χ 14,00 €= 56,00 € των εκατό (100) φύλλων (50x2) αυτογραφικό, περφορέ το
πρώτο φύλλο και το δεύτερο σταθερό, χρώματος λευκού και γαλάζιου αντίστοιχα, για
υπηρ. Σημειώματα.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΒΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
50. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:ΦΑΚΕΛΛΟΙ
400 Χ 1,01 € = 404,00 € μικροί φάκελοι με ΄΄παράθυρο΄ , διαστάσεων 23 cm X 16,2 cm , ως
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δείγμα .
51. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : ΦΑΚΕΛΛΟΙ
80 Χ 4,02 €= 321,60 € μεγάλοι φάκελοι χωρίς ΄΄παράθυρο΄΄ , διαστάσεων 37,5 Χ 27,5 cm ,
ως δείγμα.
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗΣ ΔΣ/ΝΑΤ (Κα Μπακογιάννη)

•
•

52. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΦΑΚΕΛΛΟΙ
400 Χ 0,44 €= 176,00 € μεγάλοι φάκελλοι, ως δείγμα.
• 53. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΒΙΒΛΙΑ
2 βιβλία Χ 45,00 €= 90,00 € των 300 φύλων με σκληρό εξώφυλο χρώματος μαύρου.
54. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 : ΦΑΚΕΛΛΟΙ
200 φάκελλοι Χ 0,80 €= 160,00 € αλληλογραφίας
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ(Κα Χαλαμανδάρη)
•
55. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ
250 φάκελλοι Χ 1,59 €=397,50 € χρώματος πράσινου, ως δείγμα .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ
56.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡ. ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ
100 μπλοκ Χ 1,85 €= 185,00 € των 100 φύλλων, ως δείγμα
57.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡ. ΑΡΧ/ΧΩΝ & ΑΡΧ/ΚΩΝ
10 μπλοκ Χ 18,00 €= 180,00€ των 100 φύλλων
58.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 : ΑΝΑΠΡ.ΣΥΝΤ. Ν. 1711,1987
5μπλοκ Χ1,85 €= 9,25 € των 100 φύλλων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (Κα Κυλάφα)
59.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΜΠΛΟΚ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1 μπλοκ Χ 36,00€= 36,00€ των 150)φύλλων έκαστο , ως δείγμα .
60. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : ΜΠΛΟΚ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2 μπλοκ Χ 36,00 €= 72,00€ των 150 φύλλων έκαστο, ως δείγμα
61.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 : ΜΠΛΟΚ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2 μπλοκ Χ 41,00 €= 82,00 € των 150 φύλλων, ως δείγμα
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Κα Πλάκα)
62. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : BIBΛΙΑ
2 ευρετήρια Χ 37,00 €= 74,00 € αλφαβητικά των 100 σελίδων , διαστάσεων 19X29 cm , με
σκληρό εξώφυλλο .
63. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : BIBΛΙΑ
2 βιβλία Χ 38,00 €= 76,00 € ενέργειας Ε.Ε. των 200 φύλλων , διαστάσεων 22Χ30 cm , ως
δείγμα .
64. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 : ΦΑΚΕΛΛΟΙ
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600 φάκελοι Χ1,15 €= 690,00 € χρώματος κίτρινου, με μαύρα αυτιά διαστάσεων 0,27χ0,34
εκατοστά , ως δείγμα.
65. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 : ΦΑΚΕΛΛΟΙ
300 φάκελοι Χ 1,70 €= 510,00 € χρώματος γκρι διμερών συμβάσεων ,με βυσιννί αυτιά
διαστάσεων 0,27χ0,34 εκατοστά , ως δείγμα.
66. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 : ΦΑΚΕΛΛΟΙ
200 φάκελοι Χ 3,10 €= 620,00 € χρώματος ροζ, με μαύρα αυτιά διαστάσεων 0,27χ0,34
εκατοστά, ως δείγμα.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (Μ. ΚΙΚΙΡΑΣ)
67. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΜΠΛΟΚ
60 μπλοκ Χ 5,50 €= 330,00 € πιστοποιητικών δρομολόγησης πλοίων 100 φύλλων (50χ2)
λευκό/κίτρινο καρμπονιζέ, ως δείγμα.
68. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΜΠΛΟΚ
50 μπλοκ Χ 9,50 €= 475,00 € βεβαιώσεων υπηρεσίας ναυτικών των 200 φύλλων (100χ2)
λευκό/σιέλ καρμπονιζέ, ως δείγμα.
69. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΜΠΛΟΚ
30 μπλοκ Χ 5,00 €= 150,00 € υπηρεσιακών σημειωμάτων των 100 φύλλων (50χ2) λευκό/σιέλ
καρμπονιζέ, ως δείγμα.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Μ. ΚΩΣΤΑ

Ανήκει στην υπ΄αριθμ. πρωτ. 1/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στον Πειραιά σήμερα
ημέρα
και στα κεντρικά
γραφεία του ΝΑΤ επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1, αφ ενός μεν ο κ. Κομματάς Ανδρέας ,
Πρόεδρος ΔΣ/ΝΑΤ ,αποκαλούμενος στο παρόν χάρη συντομίας ΄΄ Το Ταμείο ΄΄και αφετέρου
ο ……………….. , νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………με έδρα
αποκαλούμενος στο παρόν ΄΄ο προμηθευτής ΄΄, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα
παρακάτω:
•

Mε το παρόν συμφωνητικό ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την παραπάνω
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ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους την προμήθεια των
παρακάτω αναφερομένων διατιμημένων και αδιατιμήτων εντύπων ΝΑΤ, μετά την
κατακυρωτική απόφαση του ΔΣ/ΝΑΤ της
………….
του αποτελέσματος του
διαγωνισμού.
Α) ΔΙΑΤΙΜΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ
Τα υπ αριθμ. …………….. με συνολική αξία εντύπων €…………………..πλέον ΦΠΑ
σύμφωνα με τον από ………………πίνακα της επιτροπής.
Β) ΑΔΙΑΤΙΜΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ
Τα υπ αριθμ…………….. με συνολική αξία εντύπων €.. ……..πλέον ΦΠΑ σύμφωνα
με τον από………………….. πίνακα της επιτροπής.
Σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται λεπτομερώς α) στην με αριθμό 5/2015 διακήρυξη
β) στην από……… οικονομική και τεχνική προσφορά του και γ) στην περιγραφή των εντύπων
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄) της ως άνω διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του
παρόντος συμφωνητικού.
2.Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη όπως
ακριβώς περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΩΝ της προκήρυξης σε
άριστη ποιότητα και σύμφωνα, με τα δείγματα της Υπηρεσίας, η οποία θα εγκρίνει
υποχρεωτικά το δοκίμιο πριν την τελική εκτύπωση. Ο χρόνος ελέγχου του δοκιμίου, από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες του ΝΑΤ, ο οποίος θα είναι ελάχιστος, σε καμία περίπτωση δεν θα
υπολογίζεται για αύξηση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των εντύπων.
3. Για την καλή εκτέλεση και εμπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας ο προμηθευτής
κατέθεσε
στο
ΝΑΤ
την
με
αριθμό............……………εγγυητική
επιστολή
Τράπεζας……………………………..ποσού........................
,που επιστρέφεται μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εντύπων και ύστερα από την εκκαθάριση των
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
4. Απαγορεύεται απολύτως η ολική ή μερική εκτέλεση της προμήθειας από τρίτους, καθώς
επίσης και η εκχώρηση των υποχρεώσεων του προμηθευτή σε τρίτους.
5. Προθεσμία για την ολοκληρωτική παράδοση όλης της προμήθειας και την παράδοση των
διατιμημένων και αδιατίμητων εντύπων ορίζονται πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες, που
υπολογίζονται από την ημερομηνία κοινοποίησης στον προμηθευτή της ανακοίνωσης για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση μη τήρησης του χρόνου παράδοσης της
προμήθειας από τον προμηθευτή, το ΔΣ/ΝΑΤ ύστερα από τη γνωμοδότηση της επιτροπής
προμηθειών κηρύσσει έκπτωτο τον προμηθευτή και επιβάλλει κυρώσεις, όπως αναφέρονται
στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07και στην πργ. ΧΙ της προκήρυξης του διαγωνισμού. Με την
απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα
παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού
που γίνεται εις βάρος του.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος (πργ. ΧΙΙ της προκήρυξης ) επιβάλλονται
αθροιστικά ή διαζευκτικά οι προβλεπόμενες από το άρθρ. 34 ΠΔ 118/2007 κυρώσεις, καθώς
και τα πρόστιμα που προβλέπονται από το άρθρ. 32 του ίδιου Π.Δ. Για κάθε μέρα πέρα από
τον καθορισμένο χρόνο παράδοσης επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική ρήτρα 3% σε
ολόκληρη την αξία της κατακυρωμένης προμήθειας. Επιπλέον το ΝΑΤ διατηρεί απόλυτο
δικαίωμα να απαιτήσει από προμηθευτή που κηρύχθηκε έκπτωτος την αποκατάσταση κάθε
άλλης άμεσης ή έμμεσης ζημίας.
6. Το τίμημα της προμήθειας για την οποία έγινε το παρόν συμφωνητικό ορίζεται συνολικά
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σε ευρώ ……………………πλέον ΦΠΑ ,που θα καταβληθούν σε μετρητά μετά την οριστική
παραλαβή των εντύπων από την συσταθείσα Επιτροπή Παραλαβής του ΝΑΤ, η οποία θα
συντάξει το πρακτικό οριστικής παραλαβής μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του
συνόλου των παραδοθέντων εντύπων.
• Ο προμηθευτής θα προμηθεύει το Ν.Α.Τ για ένα χρόνο από την υπογραφή της
παρούσας, με τα παραπάνω έντυπα,(μόνο τα διατιμημένα) στην ίδια τιμή και για
το 40% της ποσότητας.
7. Αναπροσαρμογή του τιμήματος της προμήθειας για οποιαδήποτε αιτία αποκλείεται.
8. Παράδοση-Παραλαβή .
α) Ο ΄΄προμηθευτής ΄΄υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία, την αποθήκη και την
επιτροπή παραλαβής, τουλάχιστον (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, για την ημερομηνία
παράδοσης των εντύπων. Η παράδοση των διατιμημένων θα γίνει στο υπόγειο του
κεντρικού κτηρίου ΝΑΤ, αποθήκη διατιμημένων εντύπων και των αδιατίμητων στους
χώρους των Τμημάτων, στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
• Σε όλα τα παραπάνω έντυπα θα αναγραφεί στο εξώφυλλο, δίπλα στον Κ.Α, το
έτος κατασκευής των. Επίσης θα είναι συσκευασμένα σε κλειστά πακέτα, με
την εξωτερική επισήμανση του είδους και της ποσότητας.
β) Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος θα γίνει από την οικεία Επιτροπή παραλαβής
προμηθειών του ΝΑΤ και θα βεβαιώνεται με το πρακτικό οριστικής παραλαβής μετά τον
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του συνόλου των παραδοθέντων εντύπων . Σε περίπτωση
οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών το ΔΣ/ΝΑΤ
μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνει με απόφασή του
αντικατάστάσή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση
γίνει μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, ο προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι ποσότητα εντύπων δεν είχε τη σωστή
ποιότητα, ή δεν βρέθηκε η σωστή ποσότητα, τυχαία δε κατά τη δειγματοληπτική παραλαβή τα
έντυπα ευρέθησαν καλώς, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα έντυπα, που δεν
είχαν τη σωστή ποιότητα ή να εκτυπώσει και προσκομίσει τα έντυπα, που δεν ευρέθησαν στη
σωστή (συμβατική ποσότητα ), αδαπάνως για το ΝΑΤ, σε προθεσμία που θα ορισθεί από το
ΔΣ/ΝΑΤ.
Διαφορετικά ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος ως προς το μέρος της προμήθειας
που δεν ευρέθη στη σωστή ποσότητα ή ποιότητα και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
Αν το υπό προμήθεια υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης,
κρίνεται όμως παραληπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάστασή του,
εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού, που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της
συμβατικής τιμής εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση.
Και για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του ΔΣ/ΝΑΤ, ύστερα από σχετική
γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής.
9. Κάθε αντίρρηση του προμηθευτή κατά των αποφάσεων των επιτροπών Προμηθειών και
Παραλαβών του ΝΑΤ καθώς και κάθε αμφισβήτηση για την ερμηνεία κάποιου όρου του
παρόντος επιλύεται οριστικά από το ΔΣ του ΝΑΤ. Ο προμηθευτής δηλώνει ότι παραιτείται
ανεπιφύλακτα από κάθε αποζημίωση για ζημία που τυχαία υπέστη από την ημέρα
απόρριψης του είδους μέχρι την ημέρα της έκδοσης της σχετικής απόφασης του ΔΣ.
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10. Ο προμηθευτής ως προς τη σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του
Πειραιά.
Ι Ι. Σε πίστωση των παραπάνω συντάχτηκε η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώστηκε και
βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της υπογράφεται σε δύο αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ ΝΑΤ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ
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