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ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ                                                                                                                

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                                                                                   

ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΠΡΑΙΝΟΤ                                      

ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ                                      

                                           Πάηξα  05 /10/2021          

 

             Α.Π.: 59470/ 07.10.2021 

Σαρ. Γ/λζε: Αθηή Γπκαίσλ 50, 26333 ΠΑΣΡΑ              

Πιεξνθνξίεο: Σξνκπνύθε Διέλε 

Σει.: 2610 329071 

E-mail: tromp.el@patras.gr 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ γηα ηελ παξνρή ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Δθηύπσζε 

ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ γηα ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία κε νδεγίεο απηνπξνζηαζίαο  ησλ 

πνιηηώλ από θπζηθέο θαηαζηξνθέο.» - CPV: 22140000-3, ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 05/2021  

κειέηε ηνπ Απηνηεινύο Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 

 

αο ελεκεξώλνπκε όηη ν Γήκνο Παηξέσλ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλάζεζε ηεο παξνρήο ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Δθηύπσζε ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ γηα ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία κε 

νδεγίεο απηνπξνζηαζίαο  ησλ πνιηηώλ από θπζηθέο θαηαζηξνθέο.» - CPV: 22140000-3, 

ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 05/2021  κειέηε ηνπ Απηνηεινύο Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζπλνιηθήο 

δαπάλεο 3.968,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%), πξνο επηβάξπλζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ: 00-

6431.00003. 

Η αλάζεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο από ηνλ Γήκν Παηξέσλ ζα γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο θαηόπηλ έξεπλαο αγνξάο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 

4412/16 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 50 ηνπ Ν. 4782/2021, κε έγγξαθε θαη 

ελζθξάγηζηε πξνζθνξά, ζε εληαίν έληππν πξνζθνξάο, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή γηα 

ην ζύλνιν ηεο ππεξεζίαο). 

Δθόζνλ επηζπκείηε λα ιάβεηε κέξνο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο ζα πξέπεη λα 

καο ππνβάιιεηε επί απνδείμεη θαη εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ 

εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο πξόζθιεζεο ζην ΚΗΜΓΗ (ιήμε παξαιαβήο 

πξνζθνξώλ), ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: Πιαηεία 

Γεσξγίνπ 15 - 17, ζην ηζόγεην - Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο (ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ). 

Η πξνζθνξά ζαο ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο ππ’ 

αξηζκ. 5/2021 κειέηεο ηνπ Απηνηεινύο Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηελ νπνία κπνξείηε λα βξείηε 

θαηαρσξεκέλε ζην ΚΗΜΓΗ καδί κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε. 

Η πξνζθνξά ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη, επί απνδείμεη, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν– θύξηνο 

θάθεινο πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 92 θαη παξ.1 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ 

Ν.4412/2016, , όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηα άξζξα 34 θαη 38 ηνπ λ.4782/2021, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 

α) ε ιέμε «Πξνζθνξά» 

β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο  

(Γήκνο Παηξέσλ, Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ηεο Γ/λζεο  Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & 

Πξαζίλνπ,  Σαρ. Γ/λζε: Αθηή Γπκαίσλ 50 ΠΑΣΡΑ – 1νο Όξνθνο, Σ.Κ.: 26333, Πάηξα  

Τπόςε θ. Σξνκπνύθε Διέλεο, Σει.: 2610 329071, E-mail: tromp.el@patras.gr) 

γ) ν ηίηινο ηεο κειέηεο 
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δ) ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο,  

ε) ηα ζηνηρεία ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα (Δπσλπκία, Σαρ. Γ/λζε, Σει., fax, E-mail) 

Οη πξνζθνξέο ζπκκεηνρήο θαη ηα πεξηιακβαλόκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα ή ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. ηα αιινδαπά 

δεκόζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκόδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ 

θπξώζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). Αληίγξαθα δεκνζίσλ, ηδησηηθώλ θαη αιινδαπώλ εγγξάθσλ 

(πάληα επθξηλή) πξνζθνκίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/26.03.2014. 

 

Δληόο ηνπ θπξίνπ θαθέινπ πξνζθνξάο ζα ππάξρνπλ: 

1.Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ αξ.8 ηνπ λ.1599/1986ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη: 

α)έιαβα πιήξε γλώζε ησλ όξσλ θαη ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ κε αξηζ. 

5/2021 κειέηεο ηνπ Απηνηεινύο Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαζώο θαη ησλ  

ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ θαη ηνπο απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

β)ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ 

ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.   

γ)δελ εκπίπησ ζηηο πεξηπηώζεηο απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 73 παξ.1 θαη 2 θαη ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ 

Ν.4412/2016(άξζξα 22 θαη 23 ηνπ Ν. 4782/2021). 

εκεηώλεηαη όηη ε σο άλσ Τπεύζπλε Γήισζε πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ 

δελ απαηηεί βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα Κ.Δ.Π.  

 

2. Σερληθή πεξηγξαθή, θαη όηη είλαη απαξαίηεην ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζκ. 5/2021 κειέηεο. 

 

3. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ δίδεηαη ζε επξώ ζπκπιεξώλνληαο ην παξερόκελν Έληππν Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο ηεο αξηζ. 5/2021 κειέηεο. 

 

4. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. Οη ελώζεηο 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε θαζώο θαη ν εθπξόζσπνο/ 

ζπληνληζηήο απηήο. ηελ Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε  νηθνλνκηθώλ 

θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμύ ηνπο), θαζώο θαη ν εθπξόζσπνο/ζπληνληζηήο 

απηήο. Όια ηα κέιε ηεο επζύλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ. 

 

Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ από ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ θαη 

Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ, ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη ηνπ ΤΓΙΑ, εηδνπνηείηαη ν πξνζθέξνληαο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά  κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή ζην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο), λα ππνβάιιεη, 

εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηόλ, ηα 

πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α’ 

74) όισλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξν 29 ηνπ Ν. 4782/2021), όπσο 

θαζνξίδνληαη εηδηθόηεξα ζην άξζξν 6, παξ. Γ ηεο κε αξηζκό 5/2021 κειέηεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα 

ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 

73 ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξν 22 ηνπ Ν. 4782/2021).  

   

                                                                   

                                                                                     Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ  

 

 

                                                                                    Κώζηαο Πειεηίδεο  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    Αξηζκόο Μειέηεο: 5/2021 

ΓΗΜΟ  ΠΑΣΡΔΩΝ                                                                 Κ.Α.: 00-6431.00003 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ                            Πεγή Υξεκαηνδόηεζεο: ΚΑΠ γηα                                                                                                                                                 
                                                                                                                            Πνιηηηθή Πξνζηαζία 

 

 

 
Μ Δ Λ Δ Σ Η 

 

Δθηύπσζε ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ γηα ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία κε νδεγίεο 

απηνπξνζηαζίαο  ησλ πνιηηώλ από θπζηθέο θαηαζηξνθέο 
 

CPV: 22140000-3 (Δλεκεξσηηθά έληππα) 
 
 

 

Κ.Α. 00-6431.00003 Υξεκαηνδόηεζε: ΚΑΠ γηα Πνιηηηθή Πξνζηαζία 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :        3.200,00 € 

                                       Φ.Π.Α. 24% :            768,00 € 

                                           ΤΝΟΛΟ   :            3.968,00 € 

 

 
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ: 

1. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ    

2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

4. ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

5. ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΑΡ.8 ΣΟΤ Ν.1599/1986 

 

 

 

 

 

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2021 

 

 

 

 
Ο Σςντάξαρ :       ΥΑΡΑΡΗ Ι. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    Αξηζκόο Μειέηεο: 5/2021 

ΓΗΜΟ  ΠΑΣΡΔΩΝ                                                                           Κ.Α.: 00-6431.00003 
ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ                            Πεγή Υξεκαηνδόηεζεο: ΚΑΠ γηα                                                                                                                                                 
                                                                                                                            Πνιηηηθή Πξνζηαζία 

                                                              
                             

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

Η παξνύζα κειέηε αθνξά  ηελ «Δθηύπσζε δύν (2) ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ κε νδεγίεο γηα 

ηελ απηνπξνζηαζία  ησλ πνιηηώλ από Φπζηθέο Καηαζηξνθέο (αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θαη 

ππξνπξνζηαζία)» 

Η δηαδηθαζία γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηώλ ησλ θπιιαδίσλ ζα γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Ν. 4412/16 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 50 ηνπ Ν. 

4782/2021 κε έγγξαθε θαη ελζθξάγηζηε πξνζθνξά , κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο.  

Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα απηή αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 3.968,00 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 24%, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00-6431.00003 (ΚΑΠ γηα                   

Πνιηηηθήο Πξνζηαζία) Οηθνλνκηθνύ έηνπο 2021. 

 

Ο Γήκνο Παηξέσλ ζα πξνκεζεπηεί: 

1. 150.000 θπιιάδηα ζε ραξηί MAT (γξαθήο) 100 gr δηαζηάζεσο 20,5 cm X 19,5 cm (αλάπηπγκα), 

δίπηπρν, 2 όςεσλ , 4 ρξσκάησλ, δηπισκέλα ζηελ κέζε όπσο ην ζπλεκκέλν ζρέδην εληύπνπ. 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΦΤΛΛΑΓΙΟΤ  

Δίδνο Έληππνπ Τιηθνύ  Έληππν πιεξνθνξηαθό θπιιάδην  

Πνζόηεηα 150.000 ηεκ. 

Γηαζηάζεηο 20,5 cm X 19,5 cm (αλάπηπγκα) 

Αξηζκόο ειίδσλ θπιιαδίνπ  2πηπρν (εθηύπσζε δηπιήο όςεο) 

Υξώκα εθηύπσζεο 4ρξσκία 

Σύπνο Υαξηηνύ  ΜΑΣ (Γξαθήο) 100 gr  

 
2. 150.000 θπιιάδηα ζε ραξηί MAT (γξαθήο)100 gr δηαζηάζεσο 20,5 cm X 9,7 cm, κνλόθπιιν 2 

όςεσλ , 4ρξσκία, όπσο ην ζπλεκκέλν ζρέδην εληύπνπ. 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΦΤΛΛΑΓΙΟΤ  

Δίδνο Έληππνπ Τιηθνύ  Έληππν πιεξνθνξηαθό θπιιάδην  

Πνζόηεηα 150.000 ηεκ. 

Γηαζηάζεηο 20,5 cm X 9,7 cm  

Αξηζκόο ειίδσλ θπιιαδίνπ  1 (κνλόθπιιν δηπιήο όςεο) 

Υξώκα εθηύπσζεο 4ρξσκία 

Σύπνο Υαξηηνύ  ΜΑΣ (Γξαθήο) 100 gr 
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Γεληθέο Σερληθέο Τπνρξεώζεηο 

Ο πξνκεζεπηήο ζα δεζκεύεηαη γηα ηελ παξάδνζε ησλ ππό πξνκήζεηα θπιιαδίσλ ζε ρξόλν πνπ 

νξίδεηαη ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο παξαγγειίαο απηνύ από ηνλ Γήκν. 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνύ ρσξίο θακία αιιαγή αλεμάξηεηα από 

νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξώ πξνο μέλα λνκίζκαηα, γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ επόκελε ηεο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο. 

 Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη έμε κήλεο (6) από ηελ ππνγξαθή ηεο ή κέρξη παξαιαβήο 

όζσλ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο πξηλ ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ 

ρξόλνπ. 

Η παξαιαβή ησλ θπιιαδίσλ ζα γίλεη από ηα εληεηαικέλα όξγαλα ηνπ Γήκνπ γηα ην Γξαθείν 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

Σόπνο παξάδνζεο ησλ θπιιαδίσλ ζα είλαη νη θεληξηθέο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ή ζε 

ρώξν πνπ ζα δεηεζεί από ην Απηνηειέο Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 

 

ΠΑΣΡΑ   ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2021 
 

 
 

 
   Ο  πληάμαο 

 
 
 
  ΙΩΑΝΝΗ ΥΑΡΑΡΗ 

 Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ 
ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΙΑ 
 
 

ΚΑΡΓΑΡΑ ΑΛΔΞΙΑ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                Αξηζκόο Μειέηεο: 5/2021 

ΓΗΜΟ  ΠΑΣΡΔΩΝ                                                                       Κ.Α.: 00-6431.00003 
ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ                        Πεγή Υξεκαηνδόηεζεο: ΚΑΠ γηα 
                                                                                                        Πνιηηηθή Πξνζηαζία 
 

 

 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 

Δθηύπσζε ελεκεξσηηθνύ θπιιαδίνπ γηα νδεγίεο απηνπξνζηαζίαο  πνιηηώλ από 
Φπζηθέο Καηαζηξνθέο 

 

Η αλαθεξόκελε ηηκή πξνέθπςε κεηά από έξεπλα πνπ έθαλε ην Απηνηειέο Γξαθείν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηνπ εκπνξίνπ, σο εθ ηνύηνπ ν ελδεηθηηθόο 

ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπάλεο γηα ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο αλέξρεηαη  ζην 

ζπλνιηθό πνζό ησλ 3.968,00 επξώ θαη ζα βαξύλεη ησλ Κ.Α. Δμόδσλ:00-6431.00003 – ΚΑΠ γηα 

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο - «Φπιιάδην γηα νδεγίεο απηνπξνζηαζίαο πνιηηώλ από Φπζηθέο 

Καηαζηξνθέο» 

 

CPV: 22140000-3 (Δλεκεξσηηθά έληππα) 
 

 

 
 

Πάηπα ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2021 

 

 
 

 

Ο  ςνηάξαρ 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ  ΥΑΡΑΡΗ 

Η Πποϊζηαμένη 

Αςηοηελούρ Γπαθείος 

Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 

 

 

 

ΚΑΡΓΑΡΑ ΑΛΔΞΙΑ 

Ο Ανηιδήμαπσορ  

Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

Ππαζίνος & Κοιμηηηπίων 

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ 

 

 

 

α
/
α 

ΤΛΙΚΑ 
Μνλάδα 

κέηξεζεο 

Πνζ
όηε
ηα 

Σηκή 
Μνλά
δνο 

Γαπάλε 

1 150.000  ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΑ 
ΦΤΛΛΑΓΙΑ 

    20,5 cm X 19,5 cm (αλάπηπγκα) 
δίπηπρν δηπιήο όςεο, 
ΜΑΣ  Γξαθήο 100 gr          

ΣΔΜΑΥΙΟ 
 (1ΣΔΜ=150.000 

ΦΤΛΛΑΓΙΑ) 
1 

1.800.
00€ 

1.800,00 
€ 

1 150.000  ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΑ 
ΦΤΛΛΑΓΙΑ   20,5 X 9,7 
κνλόθπιιν δηπιήο όςεο, 
ΜΑΣ γξαθήο 100 gr               

ΣΔΜΑΥΙΟ 
 (1ΣΔΜ=150.000 

ΦΤΛΛΑΓΙΑ) 
1 

1.400.
00€ 

1.400,00 
€ 

                                                                                                                 
                                                                                                              ΤΝΟΛΟ : 

 
3.200,00 

€ 

                                                                                                          
                                                                                                         Φ.Π.Α. 24%: 

   
 768,00 

€ 

 
                                                                                                   ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:  

 
3.968,00 

€ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    Αξηζκόο Μειέηεο: 5/2021 

ΓΗΜΟ  ΠΑΣΡΔΩΝ                                                                Κ.Α.: 00-6431.00003 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ                            Πεγή Υξεκαηνδόηεζεο: ΚΑΠ γηα 
                                                                                                Πνιηηηθή Πξνζηαζία 

 
ΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 
Αξζξν 1ν: Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

Με ηελ παξνύζα πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα 300.000 θπιιαδίσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

πνιηηώλ ζε κέηξα πξόιεςεο από Φπζηθέο Καηαζηξνθέο (αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θαη 

ππξνπξνζηαζία) CPV: 22140000-3 κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/08.08.2016) ηεύρνο Α΄)  όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρύεη  κε ην άξζξν 50 ηνπ Ν. 4782/2021 θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί  κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

Απεπζείαο αλάζεζεο κε έγγξαθε θαη ελζθξάγηζηε πξνζθνξά , κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο Γηα 

ηελ εθηύπσζε θαη πξνκήζεηα ησλ θπιιαδίσλ ζα ηζρύνπλ νη  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη νη όξνη πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα κειέηε. 

Η πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ εηδώλ  είλαη ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ  3.968,00€ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ ΦΠΑ 24%). 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν: Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ε εθηέιεζε ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο δηέπνληαη από ηηο εμήο 

δηαηάμεηο: 

 

1. Σνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 50 ηνπ Ν. 

4782/2021  

2. ηνπ Ν.3463/08.06.2006 πεξί θπξώζεσο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Γ.Κ.Κ). 

3. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/ΦΔΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδηθαο Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

4. ηνπ N. 3731/08 (Φ.Δ.Κ. 263 Α/23-12-2008) : «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη 

ξπζκίζεηο ινηπώλ ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ», θαη ηδηαίηεξα ηελ 13ε 

παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 20. 

5. ηνπ N.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/Α /7-6-2010): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο. 

6. ηνπ N. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112 Α/13-7-2010) : Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

7. ηνπ Ν.4270/2014 (Φ.Δ.Κ. 143/Α΄/28-06-2014): Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία 

ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρύεη. 

8. ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4013/2011 «ύζηαζε Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ - ΚΗΜΓΗ» θαη ηελ Κ.Τ.Α. κε αξηζ. πξση. 64233/10.06.2021 (ΦΔΚ: 

2453/Β΄/09.06.2021)  

9. ηνπ N. 4412/2016 Γεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

10. ηνπ Π.Γ. 80/2016 (Φ.Δ.Κ. 145/Α΄/05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» 

όπσο ηζρύεη. 

11. ηεο κε αξ. 57654 (Φ.Δ.Κ. 1781/ Β’/23.5.2017) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ 

Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο». 
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12. ηνπ άξζξνπ 107 "Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4412/2016" ηνπ Ν. 4497/2017 (Φ.Δ.Κ. 171/Α'/ 

13.11.2017): Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκόο ηεο επηκειεηεξηαθήο 

λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

13. ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. ε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε 

από ην άξζξν 203 ηνπ Ν.4555/2018 θαζώο θαη ηνπ άξζξνπ 283 ηνπ Ν.4555/2018 όπνπ, από 19-07-

2018 Γηαηάθηεο ζηνπο Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνύ είλαη πιένλ ν Γήκαξρνο γηα όιεο ηηο δαπάλεο. 

14. Σελ αξηζ. 177/2021 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ ην 2021 θαη ηελ κε αξηζ. Πξση.Δ/314/2021 (ΑΓΑ: 9Ρ0Δ46ΜΓΦ7) απόθαζε ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ επηθνηλσληαθνύ πξνγξάκκαηνο. 

15. Σελ κε αξηζ. 46770/30-08-2021 απόθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ (Μεηαβίβαζε αξκνδηόηεηαο θαη 

εμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο Απνθάζεσλ Σεθκεξησκέλνπ Αηηήκαηνο Γηαηάθηε). 

 

Αξζξν 3o: πκβαηηθά ζηνηρεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο είλαη : 

α) Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

β) Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 

γ) πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ 

δ) Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

ε) Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ αξ.8 ηνπ λ.1599/1986 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν  :Σξόπνο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Η αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηόπηλ έξεπλαο 

αγνξάο πνπ πξνεγήζεθε από ην Απηνηειέο Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ Παηξέσλ, κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, γηα 

ην ζύλνιν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ (ρακειόηεξε ηηκή ζην ζύλνιν). 

Η παξνύζα ζύκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη από  ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 00-6431.00003 (Τπόινηπν ΑΣΑ 

– Πνιηηηθή Πξνζηαζία) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ  νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 θαη είλαη ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ 3,968,00 επξώ(Α.Α.Τ: ……………………….  κε ΑΓΑ: ……………………..& ΑΓΑΜ: 

……………………………………………… ) 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν : Σηκέο πξνζθνξώλ 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά (πξνζθεξόκελε ηηκή) δίδεηαη ζε επξώ. Οη ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ θάζε πξνκεζεπηή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ ζα παξακέλνπλ ζηαζεξέο γηα όζν ζα είλαη ζε ηζρύ 

ε αληίζηνηρε ζύκβαζε γηα ηελ παξνύζα πξνκήζεηα, δειαδή κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ ζύκθσλα κε όηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα κειέηε. ηελ 

ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζύκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.. 

 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο  γηα έμη (6) κήλεο 

από ηελ επόκελε εκέξα ηεο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξόηεξν ρξόλν 

ηζρύνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

Οη πξνζθνξέο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη, επί απνδείμεη, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν , 

ζην Κεληξηθό Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ( πιαηεία Γεσξγίνπ Α’ 15-17) κέζα ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν – θύξηνο θάθεινο πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ηελ  παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

92 θαη παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν. 4412/.2016 ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

επθξηλώο: 

 

α) ε ιέμε Πξνζθνξά, 

β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

γ) ν ηίηινο ηεο ζύκβαζεο, 

δ) ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ή 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο) 

ε) ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέαο((Δπσλπκία, Σαρπδξνκηθή Γ/λζε, Σειέθσλν, E-mail) 

Οη πξνζθνξέο ζπκκεηνρήο θαη ηα πεξηιακβαλόκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιώζζα ή ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα.  

ηα αιινδαπά δεκόζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκόδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 

5εο.10.1961, πνπ θπξώζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). 

Αληίγξαθα δεκνζίσλ, ηδησηηθώλ θαη αιινδαπώλ εγγξάθσλ (πάληα επθξηλή) πξνζθνκίδνληαη 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/26.03.2014. 
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ΑΡΘΡΟ 6ν: Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

 
Α. Δληόο ηνπ Φαθέινπ Πξνζθνξάο (Κύξηνο Φάθεινο Πξνζθνξάο) ζα ππάξρεη: 

1.Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ αξ.8 ηνπ λ.1599/1986ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη: 

α)έιαβα πιήξε γλώζε ησλ όξσλ θαη ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ κε 

αξηζ. 5/2021 κειέηεο ηνπ Απηνηεινύο Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαζώο 

θαη ησλ  ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ θαη ηνπο απνδέρνκαη πιήξσο θαη 

αλεπηθύιαθηα. 

β)ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.   

γ)δελ εκπίπησ ζηηο πεξηπηώζεηο απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 73 παξ.1 θαη 2 θαη ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ 

Ν.4412/2016(άπθπα 22 και 23 τος Ν. 4782/2021). 
εκεηώλεηαη όηη ε σο άλσ Τπεύζπλε Γήισζε πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ δελ απαηηεί βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα 

Κ.Δ.Π.  

2.Σερληθή πεξηγξαθή, θαη όηη είλαη απαξαίηεην ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζκ. 5/2021 κειέηεο. 

3. Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά δίδεηαη ζε επξώ ζπκπιεξώλνληαο ην παξερόκελν Έληππν 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο αξηζ. 5/2021 κειέηεο 

4. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. Οη ελώζεηο 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθή θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε θαζώο θαη ν εθπξόζσπνο/ 

ζπληνληζηήο απηήο. ηελ Τπεύζπλε Γήισζεο ηνπ Ν. 1599/1986 πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε  

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο 

έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμύ ηνπο), θαζώο θαη ν 

εθπξόζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. Όια ηα κέιε ηεο επζύλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ     

 

Β. Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ζπκκεηνρήο απνζηέιινληαη επί απνδείμεη, ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο 

Πξνζθνξώλ ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο, Πξαζίλνπ θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο όπσο απηή 

νξίζηεθε ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 51/9-02-2021 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: 

6ΛΤΗΞΟΞΙ-Χ1Ο) Μεηαμύ απνδεθηώλ πξνζθνξώλ ζα πξνθξηζεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά  κόλν βάζεη ηηκήο, (ρακειόηεξε ηηκή ζην ζύλνιν ηεο ελ πξνκήζεηαο), ε νπνία 

ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο κειέηεο  

 

Γ. Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ θαη Αμηνιόγεζεο 

Πξνζθνξώλ εηδνπνηεί ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν  πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε (πξνζσξηλό 

αλάδνρν), λα ππνβάιιεη εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

εηδνπνίεζεο ζε απηόλ ηα πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α’ 74) όισλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 

(άξζξν 29 ηνπ Ν. 4782/2021), όπσο  θαζνξίδνληαη εηδηθόηεξα ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, σο 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 2212/2016 

(άξζξν 22 ηνπ Ν. 4782/2021). Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο (απνδεηθηηθά κέζα) πξνζθνκίδνληαη, 

επί απνδείμεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξόζεζκα ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ θαη Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ θαη είλαη ηα εμήο:   

1) Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ έθδνζεο  ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ γηα ηα ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζία  ζύλαςεο δεκόζηαο  ζύκβαζεο πξνκήζεηαο. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: 

- Σα θπζηθά πξόζσπα 

- ηηο πεξηπηώζεηο  εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.), Δηεξόξξπζκσλ Δηαηξεηώλ (Δ.Δ.), 

νκόξπζκσλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ.) θαη Ιδησηηθώλ  Κεθαιαηνπρηθώλ Δηαηξεηώλ (Ι.Κ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο 

ηνπο, 

- Σηο πεξηπηώζεηο αλώλπκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη 

όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

2) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ ή 

όηη έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 
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3) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) 

4) Γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο ζύζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιώλ ηνπ θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ, ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ ν  νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη θπζηθό πξόζσπν πξνζθνκίδεη Πηζηνπνηεηηθό ηνπ 

νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε έγγξαθή ηνπ ζ’ απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικα 

ηνπ ελώ εάλ είλαη λνκηθό πξόζσπν Γεληθό Πηζηνπνηεηηθό Μεηαβνιώλ από ην ΓΔΜΗ, εθόζνλ έρεη 

εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ. ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο ηα θαηά πεξίπησζε 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λόκηκεο ζύζηαζεο θαη κεηαβνιώλ (όπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά 

κεηαβνιώλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, θ.ι.π., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα), 

ζπλνδεπόκελα από ππεύζπλε δήισζεο Ν. 1599/1986 ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ όηη εμαθνινπζνύλ 

λα ηζρύνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

5) Γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο εθπξνζώπεζεο, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 

θπζηθό πξόζσπν πξνζθνκίδεηαη είηε πιεξεμνύζην είηε ε λόκηκε γη’ απηό εμνπζηνδόηεζε, ε νπνία 

κάιηζηα πξέπεη λα θέξεη  θαη ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνύληνο ελώ 

εάλ είλαη λνκηθό πξόζσπν  ππνρξενύηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειώλεη ηελ εθπξνζώπεζε 

θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκόδηα αξρή (π.ρ. ΓΔΜΗ) πξνζθνκίδεη ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο 

εθπξνζώπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί εώο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ 

ππνβνιή ηνπ 

6) Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά , ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε θαζώο θαη 

ν εθπξόζσπνο/ ζπληνληζηήο απηήο. 

 

ηελ  Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ν είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμύ ηνπο), θαζώο θαη ν εθπξόζσπνο/ 

ζπληνληζηήο απηήο. Όια ηα κέιε ηεο επζύλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιόθιεξνλ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη: Οη ππεύζπλεο δειώζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί  κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο θαη ππνγξάθνληαη 

από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν. εκεηώλεηαη όηη δελ απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

 

Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ  δηαπηζησζεί όηη  ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνζθνκίζηεθαλ είλαη πιαζηά, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ θαη ε 

θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιιε ηελ ακέζσο επόκελε πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  βάζεη ηηκήο, (ρακειόηεξε ηηκή ζην ζύλνιν ησλ εηδώλ) ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξν 43 παξ.  3 ηνπ Ν. 4782/2021). Αλ θαλέλαο από ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηώλεηαη. 

 

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ νινθιεξώλεηαη κε ηε ζύληαμε  πξαθηηθνύ από 

ην αξκόδην γλσκνδνηηθό όξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλόκελν όξγαλν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απόθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο  είηε θαηαθύξσζεο 

ηεο ζύκβαζεο (άξζξν 43 παξ. 6 ηνπ Ν. 4782/2021) 

 

Αξζξν 7o: Αλαθνίλσζε  απνηειέζκαηνο – Καηαθύξσζε – Τπνγξαθή ζύκβαζεο 

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν 

λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 105 Ν. 

4412/2016 (άξζξν 45 παξ. 4 ηνπ Ν. 4782/2021) ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ 

από ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξόζθιεζεο. 

Η  ζύκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο ζηνλ αλάδνρν. 

Η δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ζα είλαη γηα δύν (2) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηνπ. 
  
 

ΑΡΘΡΟ 8o: Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 

Ο Αλάδνρνο θαιείηαη λα Δθηππώζεη Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα  κε νδεγίεο απηνπξνζηαζίαο ησλ πνιηηώλ 

από θπζηθέο θαηαζηξνθέο, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ πνπ ζα δίλνληαη βαζηθέο νδεγίεο  

πξόιεςεο από θπζηθά θαηλόκελα όπσο ζεηζκόο θαη ππξθαγηέο. Η καθέηα ζα παξαδνζεί από ην 

Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη 

ζην Απηνηειέο Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ δείγκαηα εθηύπσζεο 

ησλ δύν θπιιαδίσλ πξνθεηκέλνπ ε αλαζέηνπζα αξρή λα ειέγμεη ηελ εθπιήξσζε ησλ 
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πξνδηαγξαθώλ πνηόηεηαο πνπ έρεη ζέζεη. Η εθηύπσζε ησλ θπιιαδίσλ ζα γίλεη κεηά ηελ 

έγθξηζε από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ησλ δεηγκάησλ πνπ ζα θαηαζέζεη ν αλάδνρνο.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ν : Υξόλνο Παξάδνζεο – Υξόλνο Παξαιαβήο Πξνκήζεηαο 

Η παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξν 104 ηνπ Ν. 

4782/2021) ζα γίλεη ζηε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Πξαζίλνπ θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, εληόο 

είθνζη  (20) εκεξώλ από ηελ παξαγγειία ηεο εθηύπσζεο ησλ θπιιαδίσλ,  θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε 

ηελ  αξκόδηα Δπηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο  πξνκήζεηαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 221 

παξ. 11β΄ ηνπ Ν. 4412/2016 ( άξζξν 108 ηνπ Ν. 4782/2021), παξνπζία ηνπ Αλαδόρνπ εθόζνλ ην 

επηζπκεί. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ θεληξηθή 

απνζήθε ππνδνρήο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πξνκήζεηαο, γηα ηελ εκεξνκελία 

πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδώζεη ηα θπιιάδηα, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 206 παξ. 6 ηνπ Ν. 4412/2016 (παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4782/2021) 

Η παξαιαβή ηεο εθαξκνγήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξν 105 ηνπ Ν. 

4782/2021) θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα 

επηηξνπή παξαιαβήο πξνκήζεηαο ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο, Πξαζίλνπ θαη Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, κέζα ζηνλ θαζνξηδόκελν από ηε ζύκβαζε ρξόλν ( άξζξν 209 ηνπ Ν. 4412/2016)   

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν : Απόξξηςε παξαδνηένπ – αληηθαηάζηαζε 

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο νιόθιεξνπ ή κέξνπο ηεο πξνκήζεηαο, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε 

ηεο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο παξαιαβήο πξνκήζεηαο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ 

παξαδνηέσλ θπιιαδίσλ κε άιια πνπ ζα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ζύκβαζεο κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηελ απόθαζε απηή. Αλε 

αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ ½ ηνπ ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ν δε 

πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξόζεζκνο θαη ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο ιόγσ εθπξόζεζκεο  παξάδνζεο 

(άξζξα 218 θαη 220 ηνπ Ν. 4412/2016) 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηελ πξνκήζεηα ή θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη 

ππόθεηηαη ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο (άξζξν 213 ηνπ Ν. 4412/2016) 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν : Φόξνη - ηέιε – θξαηήζεηο 

Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όινπο ηνπο θόξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, 

πνπ ζα ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θξάηεζεο 0,07% ππέξ ηεο ΔΑΑΓΗΤ. Ο Φ.Π.Α. βαξύλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

Αξζξν 12o: Πιεξσκή Αλαδόρνπ 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη γηα ην 100% ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ κεηά: α) ηελ 

νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδώλ (πξσηόθνιιν νξηζηηθήο, πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο), β) ηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ παξαζηαηηθώλ πσιήζεσλ - ηηκνιόγην από ηνλ 

πξνκεζεπηή γ) ηελ πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθνύ θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο θαη αζθαιηζηηθήο 

Δλεκεξόηεηαο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη δ) ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πιεξσκήο, πνπ ζα ζπλνδεύεηαη από ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 

200 ηνπ Ν.4412/2016 (άξζξν 102 ηνπ Ν. 4782/2021).  

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

Αξζξν 13o: Πνηληθέο ξήηξεο – Έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ 

Ο Αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην όλνκα ηνπ θαη από θάζε δηθαίσκα 

πνπ απνξξέεη από απηήλ, κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από 

γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ, εθόζνλ δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθό, κέζα 

ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή έγγξαθε πξόθιεζε παξ.5 ηνπ άξζξνπ 105, δε θόξησζε, 

παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

Η από κέξνπο ηνπ Αλαδόρνπ αζέηεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο, ε κε πιήξεο ζπκκόξθσζή ηνπ πξνο 

ηνπο όξνπο απηήο παξέρεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ην δηθαίσκα λα ηνλ θεξύμεη έθπησην ηεο 

πξνκήζεηαο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016.  

ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε, αλάζεζε ή ζύκβαζε, 

επηβάιινληαη, κε απόθαζε ηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλόο απνθιεηζκόο ηνπ αλαδόρνπ από ην ζύλνιν ησλ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
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ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν.4412/16 θαηά ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/2016 πεξί απνθιεηζκνύ νηθνλνκηθνύ θνξέα από 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο (άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016). 

 

Αξζξν 14ν: Αζέηεζε Όξσλ πκθσλία 

Η από κέξνπο ηνπ Αλαδόρνπ αζέηεζε ησλ όξσλ, ηεο παξνύζεο κειέηεο, ηεο ππνγξαθείζαο 

ζύκβαζεο θαη ή κε πιήξεο ζπκκόξθσζε ηνπ πξνο ηνπο όξνπο απηώλ, παξέρεη ζηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή ην δηθαίσκα λα ηνλ θεξύμεη έθπησην ηεο πξνκήζεηαο κε απόθαζε ηνπ απνθαηλόκελνπ 

νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ.   

 

ΑΡΘΡΟ 15ν: Οινθιήξσζε εθηέιεζεο ζύκβαζεο 

Η ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε όηαλ: 

α) παξαδόζεθε νιόθιεξε ε πνζόηεηα ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ.  

β) παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα ππό πξνκήζεηα είδε.  

γ) έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, αθνύ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξώζεηο ή 

εθπηώζεηο θαη   

δ) εθπιεξώζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16ν  : Λνηπέο δηαηάμεηο 

Γηα ηπρόλ αζάθεηεο θαη ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη από ηελ παξνύζα, ππεξηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, νη όξνη ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθόο Κώδηθαο (άξζξν 129 Ν.4412/2016). 

 

 

ΠΑΣΡΑ   ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2021 
 

 
 

Ο  πληάμαο 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗ  ΥΑΡΑΡΗ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Η Πξντζηακέλε 

Απηνηεινύο Γξαθείνπ 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 
 

ΚΑΡΓΑΡΑ ΑΛΔΞΙΑ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126532
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/105799_105799_astikos-kodikas__3_.doc
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126587
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    Αξηζκόο Μειέηεο: 5/2021 

ΓΗΜΟ  ΠΑΣΡΔΩΝ                                                                Κ.Α.: 00-6431.00003 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ                            Πεγή Υξεκαηνδόηεζεο: ΚΑΠ γηα 
                                                                                                                                     Πνιηηηθή Πξνζηαζία 

 

 «Δθηύπσζε ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ γηα νδεγίεο απηνπξνζηαζίαο  πνιηηώλ από 

Φπζηθέο Καηαζηξνθέο» 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
ηνηρεία πξνζθέξνληνο :  

 

Έδξα:  Οδόο: Αξηζκόο: 

Σειέθσλν:  Fax:   

Α.Φ.Μ.  Γ.Ο.Τ.   

 

CPV: 22140000-3 (Δλεκεξσηηθά έληππα) 
 

Α/Α ΔΙΓΟ  ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΗ

Η 

ΠΟΟ

ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓ

Ο 

ΤΝΟΛ

Ο 

ΓΑΠΑΝ

Η  
1 150.000 ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΑ 

ΦΤΛΛΑΓΙΑ 
    20,5 cm X 19,5 cm 

(αλάπηπγκα) 
δίπηπρν δηπιήο 
όςεο, ΜΑΣ  Γξαθήο 
100 gr          

ΣΔΜΑΥΙΟ 
 

(1ΣΔΜ=15
0.000 

ΦΤΛΛΑΓΙΑ) 

1   

1 150.000 
ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΑ 
ΦΤΛΛΑΓΙΑ   20,5 X 
9,7 κνλόθπιιν 
δηπιήο όςεο, ΜΑΣ 
γξαθήο 100 gr   
4ρξσκία            

ΣΔΜΑΥΙΟ 
 

(1ΣΔΜ=15
0.000 

ΦΤΛΛΑΓΙΑ) 

1   

 ΤΝΟΛΟ :  

 Φ.Π.Α 24% :   

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ :   
 

Ο ππνγξάθσλ Γηαγσληδόκελνο ΓΗΛΩΝΩ όηη 
έιαβα γλώζε όισλ ησλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ ηεο 
κειέηεο 5/2020 Απηνηεινύο Γξαθείνπ Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο θαη αθνύ κειέηεζα ηηο επί κέξνπο 
ζπλζήθεο ηεο ππεξεζίαο απηήο, 

ΠΡΟΦΔΡΧ 

γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, ην παξαπάλσ πνζό, 
όπσο απηό πξνθύπηεη από ηελ πξνζθνξά επί ησλ 
ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη αλαθέξεηαη ζηνλ παξόληα 
πξνϋπνινγηζκό ΠΡΟΦΟΡΑ κνπ. 
 

Πάηξα          /         /2021 
 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ  

 
 

 
 

 
θξαγίδα – Τπνγξαθή 
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