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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης 

του προγράµµατος “Quality play-based learning and non-formal education, 

enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 

3–17 years in Greece”, µε χρηµατοδότηση από µε τον διεθνή οργανισµό UNICEF, 

και σε συνεργασία µε τον  Φινλανδικό οργανισµό Finn Church Aid, καλεί τους 

ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προσφορές για την προµήθεια ειδών γραφικής 

ύλης που θα χρησιµοποιηθεί για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα 

αναπτυχθούν στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων του γεωγραφικού 

διαµερίσµατος της Ηπείρου και του αστικού κέντρου της Αθήνας.  

Η παρούσα εγκρίθηκε δυνάµει του από 30/11/2016 Δ.Σ. της «Αποστολής». 

Αποστολή προσφορών µέχρι την Πέµπτη 15 Δεκεµβρίου 2016 και ώρα 14:00: 

• Στην ταχυδροµική διεύθυνση Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα,  

µε την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προµήθεια 

ειδών γραφικής ύλης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος “Quality 

play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing 

and positive integration for refugee children aged 3–17 years in Greece”» 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωµάς Βλάχος, 2130184449 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ιδρύθηκε το 2010 µε τη µορφή 

αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας, µε εθνική και διεθνή εµβέλεια, η οποία 

κυρίως δραστηριοποιείται στον ανθρωπιστικό, αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό 

χώρο. Σκοπός της είναι η οργάνωση και εκτέλεση, µε σύγχρονα µέσα, 

τεχνογνωσία και ευελιξία, του φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου, ώστε αυτό 

να ανταποκρίνεται άµεσα και αποτελεσµατικά στις σύγχρονες ανάγκες και 

απαιτήσεις µιας διαρκώς και ταχύτατα µεταβαλλόµενης κοινωνίας. Στοχεύει 

στη συστηµατική και δυναµική της συµµετοχή σε έργα µε φιλανθρωπική και 

ανθρωπιστική αφενός, αλλά και αναπτυξιακή αφετέρου διάσταση, εστιάζοντας 

στους τοµείς της κοινωνικής φροντίδας, πρόνοιας και συνοχής, της υγείας, του 

πολιτισµού, και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Στο πλαίσιο των ως άνω καταστατικών της σκοπών και των φιλανθρωπικών 

δράσεων που αναπτύσσει, η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» συµµετέχει ως εταίρος στο 

πρόγραµµα “Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial 

wellbeing and positive integration for refugee children aged 3–17 years in Greece”, σε 

συνεργασία µε τον διεθνή οργανισµό UNICEF, τον Φινλανδικό οργανισµό Finn 

Church Aid και την ελληνική Μ.Κ.Ο.Elix, για το διάστηµα από τον Νοέµβριο 2016 

έως τον Ιούλιο 2017. Οι δράσεις άτυπης/ανεπίσηµης εκπαίδευσης θα 

υλοποιηθούν από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην Ήπειρο και την Αθήνα ή όπου αλλού 

απαιτηθεί. 

ΆΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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1.1. Αντικείµενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η 

υποβολή προσφορών για την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης που θα 

χρησιµοποιηθεί για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες θα 

αναπτυχθούν στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων του γεωγραφικού 

διαµερίσµατος της Ηπείρου και/η της Αθήνας, σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές που παρατίθενται κατωτέρω. 

1.2.  Τα προς προµήθεια είδη αναλυτικά, κατ’ είδος και κατά Οµάδα 

περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσης.  

1.3. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης έκαστης Οµάδας. 

1.4.  Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε επτά (7) µήνες από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της µε τον ανάδοχο του διαγωνισµού και µέχρις εξαντλήσεως 

του προϋπολογισµού της Πρόσκλησης.  

1.5. 	Η	σύµβαση µπορεί να λυθεί και πριν τη λήξη της, εφ’ όσον ολοκληρωθεί η 

παράδοση και παραλαβή του συνόλου των συµβατικών ειδών σχολικού 

εξοπλισµού. 

1.6. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ διατηρεί το δικαίωµα µηνιαίας παράτασης του χρόνου 

(µονοµερώς, ρητώς η σιωπηρώς εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής) µε τους 

ίδιους όρους και εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης.  

1.7. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι µπορούν να καταθέσουν την οικονοµική τους 

προσφορά είτε και για τις τρεις Οµάδες ειδών γραφικής ύλης (ΟΜΑΔΑ Α’ 

ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Β’ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Γ’) είτε για µία Οµάδα ειδών (ΟΜΑΔΑ Α’ Ή 

ΟΜΑΔΑ Β’ Η ΟΜΑΔΑ Γ’), για το σύνολο όµως των προϊόντων/ειδών που 

περιλαµβάνει κάθε Οµάδα. 

ΆΡΘΡΟ 2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 2.1.Αναθέτουσα Αρχή είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ». 

Διεύθυνση Αναθέτουσας: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα 
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Τηλ.: 2130 18 4 400 

Fax: 210 9246740 

EMAIL: info@mkoapostoli.gr 

2.2. Ανάρτηση της περίληψης της Πρόσκλησης, του σώµατος της Πρόσκλησης 

και των Παραρτηµάτων αυτής, θα γίνει στην Ιστοσελίδα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

www.mkoapostoli.gr.  

2.3. Αντίγραφο της Πρόσκλησης και των παραρτηµάτων που την συνοδεύουν, 

µπορούν να λαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι, από την έδρα της Αναθέτουσας 

Αρχής, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσµος, 11743, Αθήνα Τµήµα 

Προµηθειών, Υπεύθυνος Θωµάς Βλάχος, τηλ. επικοινωνίας : 2130184400, κατά 

τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 10:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ.  

ΆΡΘΡΟ 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

3.1. Ο συνολικός προϋπολογισµός της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται έως το 

ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) χωρίς  Φ.Π.Α. 

3.2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ, για την Οµάδα Α’ είναι 9.519€  

3.3. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ για την Οµάδα Β΄ είναι 6.498€.  

3.4. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ για την Οµάδα Γ΄ είναι 3.983€.  

3.5. Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει µε πόρους της Αναθέτουσας µέσω 

χρηµατοδότησης του αναφερόµενου στο Προοίµιο της παρούσης προγράµµατος. 

ΆΡΘΡΟ 4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

4.1. Τόπος διανοµής των σχολικών αναλωσίµων ειδών είναι είτε οι Δοµές 

Φιλοξενίας Προσφύγων του γεωγραφικού διαµερίσµατος της Ηπείρου και της 

Αθήνας ή τα γραφεία της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ στα Ιωάννινα και/ή την Αθήνα.  
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4.2. Η προµήθεια των αναλώσιµων σχολικών ειδών θα γίνεται τµηµατικά σε 

διµηνιαία βάση και πάντως µε βάση τις ανάγκες του εκπαιδευτικού 

προγράµµατος κατόπιν σχετικής παραγγελίας από την Αναθέτουσα. 

ΆΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί. 

(β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

(γ) Κοινοπραξίες προµηθευτών, 

εφόσον ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε 

το αντικείµενο της παρούσας. 

ΆΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Πρόσκληση υπό τη µορφή αίτησης, 

στην οποία θα περιλαµβάνεται η διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Η 

αίτηση πρέπει να είναι σφραγισµένη και υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα 

ή τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτού. 

ΆΡΘΡΟ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

6.1. Η οικονοµική προσφορά συντάσσεται σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ A’ της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 

αυτής.  

6.2. Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ. 

6.3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε 

συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

6.4. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση 

του προµηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των 

τιµών της προσφοράς του.  
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6.5. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προµηθευτής 

οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών τις 

διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιµηθεί η σοβαρότητα και η 

αξιοπιστία της προσφοράς. 

6.6. Στην προσφερόµενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαµβάνονται όλες οι 

τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α., όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, µεταφοράς και 

διανοµής και εν γένει ό,τι προβλέπεται για παράδοση στον τόπο και χρόνο που 

προβλέπεται στη διακήρυξη. 

6.7. Η προσφερόµενη τιµή, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το οικονοµικό 

αντικείµενο της Πρόσκλησης, ο οποίος ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.  

6.8. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε 

ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, 

διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε 

εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς 

µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριµένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό 

της. 

ΆΡΘΡΟ 7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

	
ΟΜΑΔΑ	Α’:	ΓΡΑΦΙΚΗ	ΥΛΗ	ΓΙΑ	ΠΑΙΔΙΑ	6-17	ΕΤΩΝ	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΠΟΣΟΤΗΤΑ	 ΜΟΝΑΔΑ	METΡΗΣΗΣ	
ΣΤΥΛΟ	ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	ΜΠΛΕ	BIG	 3.500	 Τεμάχια	

ΜΟΛΥΒΙΑ	ΧΩΡΙΣ	ΓΟΜΑ	 3.500	 Τεμάχια	
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ	ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ	 500	 Τεμάχια	

ΤΕΤΡΑΔΙΑ	ΜΟΥΣΙΚΗΣ	(40	φύλλα)	 500	 Τεμάχια	

ΓΟΜΕΣ	 1.500	 Τεμάχια	
ΞYΣΤΡΕΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	 1.500	 Τεμάχια	

ΤΕΤΡΑΔΙΑ	ΑΠΛΑ	(50	φύλλα)	 1.500	 Τεμάχια	

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ	 500	 Τεμάχια	
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ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ	32mm	 300	 Πακέτα	
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ	No	64	(12	φύλλα)	 50	 Τεμάχια	

ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ	(No	64)	 300	 Πακέτα	

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ	ΧΑΡΤΑΚΙΑ	76X76	
mm	400	Φυλλων	

500	 Πακέτα	

Blu-Tack	 500	 Πακέτα	
ΨΑΛΙΔΙΑ	13cm	ΠΑΙΔΙΚΑ	 300	 Τεμάχια	

ΚΟΥΤΙΑ	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ15L	
(16,5X24,5Χ36,5	cm)	

30	 Τεμάχια	

ΚΛΑΣΕΡ	8/32	 200	 Τεμάχια	
ΦΑΚΕΛΟΙ	A4	(με	αυτιά)	 300	 Τεμάχια	

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ	(100	τμχ./πακέτο)	
0,03mm	

300	 Πακέτα	

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ	ΑΣΠΡΟΥ	ΠΙΝΑΚΑ	 50	 Τεμάχια	

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ	ΓΙΑ	ΑΣΠΡΟ	ΠΙΝΑΚΑ	(4	
τμχ.)	

100	 Τεμάχια	

Μαρκαδόροι	ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ	(24τμχ)	 400	 Πακέτα	

	ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ	ΧΑΡΤΟΝΙΑ	Α4	160	gr	 150	 Τεμάχια	

ΧΑΡΑΚΕΣ	30cm	 150	 Τεμάχια	
ΚΟΛΛΕΣ	UHU	STICK	8gr	 300	 Τεμάχια	

ΠINAKEΣ	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	ΦΕΛΛΟΥ	
60	x	90	cm	

10	 Τεμάχια	

ΣΕΛΟΤΕΙΠ	19Χ33	 200	 Τεμάχια	
ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ	(12	ΤΜΧ)	 500	 Πακέτα	

ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ	ΣΕΤ	11	ΧΡΩΜΑΤΩΝ	
/ΠΑΚΕΤΟ	

200	 Πακέτα	

ΜΠΛΟΚ	ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ	17X25	20	
Φύλλων	

300	 Τεμάχια	

ΜΠΛΟΚ	ΑΚΟΥΑΡΕΛΑΣ	25Χ35	12	
φύλλων	

300	 Τεμάχια	

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΑΡΤΙΝΑ	(10	θέματα)	 500	 Πακέτα	
	

ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ	(12	ΤΜΧ)	 300	 Πακέτα	
ΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΠΑΛΕΤΑ	10	ΘΕΣΕΩΝ	 300	 Πακέτα	

ΧΑΡΤΙ	Α4	 200	 Πακέτα	
ΤΕΜΠΕΡΕΣ	(12	τμχ/πακέτο)	 300	 Τεμάχια	

ΔΟΧΕΙΑ	ΠΙΝΕΛΩΝ	 50	 Τεμάχια	
ΣΕΤ	ΠΙΝΕΛΑ	ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ	ΧΟΙΡΟΥ	

(Νο	1	–	Νο10)	
300	 Τεμάχια	
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ΡΟΛΟ	ΧΑΡΤΙ	610mm	x	50m	90gr	 50	 Πακέτα	
	 	 	

	
ΟΜΑΔΑ	Β’:	ΓΡΑΦΙΚΗ	ΥΛΗ	ΓΙΑ	ΝΗΠΙΑ	3	–	5	ΕΤΩΝ	
ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ	ΞΥΛΙΝΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ	 1000	 Τεμάχια	

ΚΟΛΛΕΣ	UHU	STICK	8gr	 100	 Τεμάχια	
ΠΗΛΟΣ	ΑΣΠΡΟΣ	500	gr	 50	 Τεμάχια	
ΠΗΛΟΣ	ΚΑΦΕ	500	gr	 50	 Τεμάχια	

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ	ΛΕΠΤΟΙ	(24τμχ)	 200	 Τεμάχια	
ΠΑΙΔΙΚΑ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ	 120	 Σελίδες	
ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ	ΣΕΤ	11	
ΧΡΩΜΑΤΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ	

100	 Τεμάχια	

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ	ΠΑΙΔΙΚΕΣ	 50	 Τεμάχια	
ΞΥΛΑΚΙΑ	ΠΑΓΩΤΟΥ		 1000	 Τεμάχια	

ΧΑΡΤΟΝΙΑ	CANSON	ΛΕΥΚΑ	50Χ70	 200	 Τεμάχια	
ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ	ΣΕΤ	12	ΤΜΧ	 200	 Τεμάχια	

ΣΕΤ	ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ	 200	 Τεμάχια	
ΜΟΛΥΒΙΑ	 1000	 Τεμάχια	

ΣΤΥΛΟ	ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	ΜΠΛΕ	 600	 Τεμάχια	
ΓΟΜΕΣ	 500	 Τεμάχια	

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΞΥΣΤΡΕΣ	 400	 Τεμάχια	
ΠΑΙΔΙΚΑ	ΨΑΛΙΔΙΑ	 200	 Τεμάχια	

ΦΑΚΕΛΟΙ	Α4	(ΜΕ	ΑΥΤΙΑ)	 150	 Τεμάχια	
ΧΑΡΤΙ	Α4	 150	 Πακέτα	

ΜΠΛΟΚ	ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ	17Χ25	20	
ΦΥΛΛΩΝ	

200	 Τεμάχια	

ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΕΣ	 60	 Τεμάχια	
ΓΥΨΟΣ	ΛΕΥΚΟΣ	 12	 Κιλά	

ΠΑΛΕΤΕΣ	ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΕ	10	
ΘΕΣΕΩΝ	

200	 Τεμάχια	

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ	 60	 Τεμάχια	
ΤΑΙΝΙΕΣ	ΔΙΠΛΗΣ	ΟΨΗΣ	5	ΜΕΤΡΩΝ	 60	 Τεμάχια	
ΒΑΣΗ	ΣΕΛΟΤΕΙΠ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ	19Χ33	 20	 Τεμάχια	

ΚΟΛΛΑ	ATLACOL(1LT)	 60	 Tεμάχια	
ΔΑΚΤΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ	ΣΕΤ	6	

ΧΡΩΜΑΤΩΝ	35ML	
100	 Tεμάχια	

ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ	ΣΕΤ	12	ΤΜΧ	 200	 Τεμάχια	
ΤΕΜΠΕΡΑ	ΛΕΥΚΗ	(1LT)	 12	 Λίτρα	

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ	ΑΠΟ	ΦΕΛΙΖΟΛ	 500	 Τεμάχια	
ΤΕΜΠΕΡΑ	(1LT)	ΠΡΑΣΙΝΗ,	ΚΟΚΚΙΝΗ,	

ΚΙΤΡΙΝΗ,	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ,	ΜΠΛΕ,	
ΜΑΥΡΟ	

6	LT		ΑΝΑ	
ΧΡΩΜΑ	

Λίτρα	
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ΤΕΜΠΕΡΑ	ΜΕΤΑΛΙΖΕ	(ΚΟΚΚΙΝΗ,	
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ,	ΜΠΛΕ,	ΜΑΥΡΟ,	

ΑΣΗΜΙ,	ΧΡΥΣΑΦΙ)	

4	LT	ΑΝΑ	
ΧΡΩΜΑ	

Λίτρα	

ΤΕΛΑΡΑ	ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ	24Χ30	 100	 Τεμάχια	
ΣΕΤ	ΠΙΝΕΛΑ	ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ	10	

ΤΕΜΑΧΙΩΝ	(Νο1-Νο10)	
200	 Τεμάχια	

ΣΕΤ	ΚΑΛΟΥΠΙΑ	ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ	 30	 Τεμάχια	
ΛΙΝΑΤΣΑ	ΚΑΦΕ	 20	 Μέτρα	

ΛΙΝΑΤΣΑ		ΚΟΚΚΙΝΗ	 20	 Μέτρα	
ΜΠΑΛΛΕΣ	ΦΕΛΙΖΟΛ	(40mm,	60mm,	

70mm)	
70	ΑΝΑ	
ΜΕΓΕΘΟΣ	

Τεμάχια	

ΣΤΕΦΑΝΙΑ	ΦΕΛΙΖΟΛ	(20	cm)	 100	 Τεμάχια	
ΧΑΡΤΟΝΙΑ	ΓΚΟΦΡΕ	50	cm	X	2	m	

(πράσινο,	μπλε,	πορτοκαλί,	κίτρινο,	
λαχανί,	ροζ)	

60	ΑΝΑ	
ΧΡΩΜΑ	

Τεμάχια	

ΧΑΡΤΟΝΙΑ	ΟΝΤΟΥΛΕ	25Χ35	
ΔΙΑΦΟΡΑ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΣΕΤ	10	

ΤΕΜΑΧΙΩΝ	

100	 Τεμάχια	

ΜΑΚΕΤΟΧΑΡΤΑ	50Χ70	3mm	ΠΑΧΟΣ	 50	 Τεμάχια	
ΦΥΛΛΑ	ΦΕΛΟΥ	Α4	 200	 Τεμάχια	

ΜΑΣΚΕΣ	ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ	 100	 Τεμάχια	
ΠΙΣΤΟΛΙΑ	ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	7mm	 12	 Τεμάχια	
ΡΑΒΔΟΙ	ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	7mm	 500	 Τεμάχια	
ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ	20	ΦΥΛΛΩΝ	 10	 Τεμάχια	

ΚΟΠΙΔΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	 60	 Τεμάχια	
ΠΙΝΕΖΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	100	ΤΜΧ	 30	 Τεμάχια	
ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ	ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
30	 Τεμάχια	

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ	32	mm	 100	 Τεμάχια	
ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ	ΑΛΑΤΙΕΡΑ	10gr	

(KOKKINH,	MΠΛΕ,	ΠΡΑΣΙΝΗ,	ΧΡΥΣΗ)	
15	ΑΝΑ	
ΧΡΩΜΑ	

Τεμάχια	

ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ	
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ/ΠΑΚΕΤΟ	

30	 Πακέτα	

GLITER	ΣΕΤ	6	ΧΡΩΜΑΤΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ	 100	 Πακέτα	
POM	PONS	ΣΕΤ	25	ΤΕΜΑΧΙΑ	
ΔΙΑΦΟΡΑ	ΧΡΩΜΑΤΑ/ΠΑΚΕΤΟ	

100	 Πακέτα	

ΑΥΓΑ	ΦΕΛΙΖΟΛ	83mmX54mm	 200	 Tεμάχια	
ΜΑΤΑΚΙΑ	ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ	ΣΕΤ	
ΔΙΑΦΟΡΑ	ΧΡΩΜΑΤΑ/ΠΑΚΕΤΟ	

50	 Πακέτα	

ΣΥΡΜΑΤΑ	ΠΙΠΑΣ	ΣΕΤ	ΔΙΑΦΟΡΑ	
ΧΡΩΜΑΤΑ	30cm	/ΠΑΚΕΤΟ	

100	 Πακέτα	

ΠΟΥΛΙΕΣ	ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ	
ΧΡΩΜΑΤΑ/ΠΑΚΕΤΟ	

60	 Πακέτα	

ΦΤΕΡΑ	ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ	
ΧΡΩΜΑΤΑ	/ΠΑΚΕΤΟ	

60	 Πακέτα	
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ΦΥΛΛΑ	ΑΦΡΩΔΗ	Α4	ΔΙΑΦΟΡΑ	
ΧΡΩΜΑΤΑ	ΣΕΤ	10	

ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ	

100		 Πακέτα	

ΦΥΛΛΑ	ΤΣΟΧΑΣ	Α4	ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ	
ΣΕΤ	10	ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ	

60	 Πακέτα	

ΦΥΛΛΑ	ΜΕΤΑΛΙΖΕ	25Χ35	
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ	ΣΕΤ	10	ΤΕΜΑΧΙΩΝ	

/ΠΑΚΕΤΟ	

50	 Πακέτα	

ΧΑΝΤΡΕΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ	
ΧΡΩΜΑΤΑ/ΠΑΚΕΤΟ	

30	 Πακέτα	

ΣΕΛΟΤΕΙΠ	19χ33	 30	 Τεμάχια	
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ	Νο	64	(12	φυλλα)	 20	 Τεμάχια	
ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ	Νο	64	 50	 Τεμάχια	

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ	(100τμχ)	 50	 Τεμάχια	
ΤΑΙΝΙΕΣ	ΔΙΠΛΗΣ	ΟΨΗΣ	 30	 Τεμάχια	

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ	 30	 Τεμάχια	
ΧAΡΤΟΝΙ		CANSON	50Χ70	220gr		

(πορτοκαλί,	κίτρινο,	πράσινο,	μπλε,	
ροζ,	λαχανί)		

60	ΑΝΑ	
ΧΡΩΜΑ	

Τεμάχια	

	
ΟΜΑΔΑ	Γ’:	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	ΕΙΔΗ	ΓΡΑΦΕΙΟΥ		

ΣΕΤ	ΜΠΛΑΝΚΟ	ΣΥΝ	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	 50	 ΠΑΚΕΤΑ	
ΣΕΛΟΤΕΪΠ	 10	 ΤΕΜΑΧΙΑ	

ΒΑΣΗ	ΣΕΛΟΤΕΙΠ	 5	 ΤΕΜΑΧΙΑ	
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ	28mm	 50	 ΠΑΚΕΤΑ	
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ	77mm	 50	 ΠΑΚΕΤΑ	
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ	50mm	 50	 ΠΑΚΕΤΑ	
ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ	 10	 ΤΕΜΑΧΙΑ	
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ	No	64	 10	 ΤΕΜΑΧΙΑ	

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ	ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ	 50	 ΤΕΜΑΧΙΑ	
ΚΟΥΤΙΑ	ΑΡΧΕΙΟΥ	32Χ21Χ44	 20	 ΤΕΜΑΧΙΑ	

ΣΥΡΜΑ	ΓΙΑ	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ	Νο	64	 50	 ΤΕΜΑΧΙΑ	
ΝΤΟΣΙΕ	ΜΕ	ΕΛΑΣΜΑ		 50	 ΤΕΜΑΧΙΑ	
ΦΑΚΕΛΟΙ	ΜΕ	ΚΟΥΜΠΙ		 50	 ΤΕΜΑΧΙΑ	

ΤΕΤΡΑΔΙΑ	ΣΠΙΡΑΛ	Α4	4ΘΕΜΑΤΩΝ	 50	 ΤΕΜΑΧΙΑ	
ΣΤΥΛΟ	ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	ΜΠΛΕ	 50	 ΤΕΜΑΧΙΑ	

ΚΛΑΣΕΡ	8/32	 50	 ΤΕΜΑΧΙΑ	
ΜΟΛΥΒΙΑ	 50	 ΤΕΜΑΧΙΑ	

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ	ΧΑΡΤΑΚΙΑ	75Χ75	
400	ΦΥΛΛΩΝ	

30	 ΤΕΜΑΧΙΑ	

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ	100	ΤΜΧ/ΠΑΚΕΤΟ	
0,3mm	

50	 ΠΑΚΕΤΑ	

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ	10	ΘΕΜΑΤΩΝ	 50	 ΤΕΜΑΧΙΑ	
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ΞΥΣΤΡΕΣ		 10	 ΤΕΜΑΧΙΑ	
ΓΟΜΕΣ		 10	 ΤΕΜΑΧΙΑ	

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ	12	ΨΗΦΙΩΝ	 5	 ΤΕΜΑΧΙΑ	
ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ	30	ΦΥΛΛΩΝ	 10	 ΤΕΜΑΧΙΑ	

ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ	 3	 ΤΕΜΑΧΙΑ	
ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΕΣ	 3	 ΤΕΜΑΧΙΑ	

ΧΑΡΤΙ	Α4	 300	 ΤΕΜΑΧΙΑ	
ΤΑΙΝΙΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	 30	 ΤΕΜΑΧΙΑ	

ΤΟΝΕR		ΓΙΑ	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	
SAMSUNG	C	480	FW	(CYAN,	
MAGENTA,BLACK,	YELLOW)		
	

12	ΑΠΟ	
ΚΑΘΕ	
ΧΡΩΜΑ	

ΤΕΜΑΧΙΑ	

ΠΙΝΑΚΑΣ	ΦΕΛΟΥ	60Χ90	 3	 ΤΕΜΑΧΙΑ	
ΔΕΛΤΙΑ	ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	 30	 ΤΕΜΑΧΙΑ	

ΜΠΛΟΚ	ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ	ΠΛΗΡΩΜΗΣ	 30	 ΤΕΜΑΧΙΑ	
ΜΠΛΟΚ	ΠΑΡΟΧΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	 1	 ΤΕΜΑΧΙΟ	

ΜΠΛΟΚ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	 1	 ΤΕΜΑΧΙΟ	
ΜΠΛΟΚ	ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	 10	 ΤΕΜΑΧΙΟ	

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ	 3	 ΤΕΜΑΧΙΑ	
ΜΕΛΑΝΙ	ΓΙΑ	ΣΦΡΑΓΙΔΑ	 2	 ΤΕΜΑΧΙΑ	

	

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

8.1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο 

πρωτόκολλο της «Αποστολής» στην οδό Ήρας αρ. 8 & Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. 

Κόσµος (πλ. Κυνοσάργους), Αθήνα, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, µέχρι την 

Πέµπτη 15 Δεκεµβρίου 2016 και ώρα 14.00.  

8.2. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την 

αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους.  

8.3. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, 

δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες στους 

προσφέροντες. 

8.4. Επιτρέπεται ταχυδροµική αποστολή της προσφοράς. Η ταχυδροµική 

αποστολή της προσφοράς γίνεται αποδεκτή, εφόσον φτάσει και λάβει αριθµό 

πρωτοκόλλου από την «Αποστολή» µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα της παρ. 1 του 
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παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά 

αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα των προηγούµενων 

διατάξεων δεν λαµβάνονται υπόψη.  

8.5. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή 

της προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.  

8.6. Οι προσφορές υποβάλλονται στην «Αποστολή», στην Ελληνική γλώσσα, 

µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Σε περίπτωση που κάποιο από τα έγγραφα που 

περιέχει η προσφορά είναι διατυπωµένο σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, 

θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, 

σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία.  

8.7. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν 

ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη 

από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται 

ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

Προσφορών προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν 

διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να 

αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγµής του κλεισίµατος της 

Πρόσκλησης.  

8.8. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται 

συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 

υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, 

συνοδευτικό των προσφορών, τις συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της 

έννοιάς τους.  

8.9. Επισηµαίνεται ότι: 

• Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές ή τροποποίηση της 

προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής 
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Αξιολόγησης Προσφορών εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι 

απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. Επίσης, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες προσφορές που θέτουν οποιονδήποτε όρο αναπροσαρµογής  

• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό 

αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνώµη της Επιτροπής.  

• Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλλει προσφορά µόνος ή 

συµµετέχοντας σε µόνο ένα σχήµα. 

• Η συµµετοχή µιας επιχείρησης στην Πρόσκληση σε περισσότερες από µία 

υποβαλλόµενες προσφορές διαγωνιζοµένων αποτελεί λόγο αποκλεισµού 

όλων των υποβαλλόµενων προσφορών στις οποίες συµµετέχει.  

• Μετά την υποβολή της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν 

διευκρινήσεις επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, µόνο όταν 

αυτές ζητούνται είτε από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης 

Προσφορών κατά την ενώπιόν τους διαδικασία, είτε µε έγγραφο της 

«Αποστολής» µετά από σχετική γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής. 

Από τις ανωτέρω διευκρινήσεις λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από 

την αρµόδια Επιτροπή. 

• Σε περίπτωση υποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

που εµπίπτουν στη σφαίρα του εµπορικού απορρήτου, τότε ο προσφέρων 

οφείλει να σηµειώνει µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα 

στοιχεία αυτά.  

8.10. Όλα τα πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή 

σε επικυρωµένα αντίγραφα.  

8.11. Η προσφορά υποβάλλεται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 

φέρει τις ενδείξεις, που αναφέρονται παρακάτω. Ο κυρίως σφραγισµένος 

φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους (2) σφραγισµένους 

επιµέρους φακέλους («υποφακέλους»): 
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8.11.1 Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα 

νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία 

περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της παρούσας Πρόσκλησης σε ένα (1) 

πρωτότυπο. 

8.11.2. Β. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος, επί ποινή αποκλεισµού 

είναι χωριστός και σφραγισµένος, και περιέχει ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) 

αντίγραφο της Οικονοµικής Προσφοράς των συµµετεχόντων. 

8.11.3. Το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς θα περιλαµβάνει τον Πίνακα 

του Παραρτήµατος Α’ της παρούσας Πρόσκλησης.  

8.11.4. Ο κυρίως φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυµία, διεύθυνση, 

αριθµό τηλεφώνου, αριθµό τηλεοµοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-

mail) του διαγωνιζοµένου καθώς επίσης και τις παρακάτω ενδείξεις:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προµήθεια ειδών 

γραφικής ύλης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος “Quality play-

based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and 

positive integration for refugee children aged 3–17 years in Greece”» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή» 

Ηµεροµηνία υποβολής προσφορών έως: Πέµπτη 15 Δεκεµβρίου 2016 και ώρα 

14.00. 

ΆΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

9.1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού στην ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 

στην παρούσα, στα γραφεία της «Αποστολής» παρουσία των προσφερόντων ή 

των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, σε µια ενιαία διαδικασία.  



	

[15]	
	

9.2. Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής:  

- Μονογράφεται ο κυρίως φάκελος και αποσφραγίζεται.  

-Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής τα οποία µονογράφονται και ελέγχονται ως προς την ορθότητα και 

την πληρότητά τους. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών µονογράφονται 

και τοποθετούνται, χωρίς να ανοιχτούν, µέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς.  

- Ακολουθεί αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων, για όσες προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο έλεγχου των φακέλων Δικαιολογητικών 

Συµµετοχής.  

- Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς 

αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες.  

- Συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών και 

ακολουθεί σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.  

- Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε τη χαµηλότερη συνολική 

οικονοµική προσφορά εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν 

κριθεί ως αποδεκτές µε βάση την πληρότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής 

και τους όρους της πρόσκλησης.  

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΣΥΜΒΑΣΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Ο Ανάδοχος µετά την κατακύρωση θα πρέπει:  

10.1. Να υπογράψει την σύµβαση µέσα σε δυο (2) το αργότερο εργάσιµες ηµέρες 

από την ηµεροµηνία κατακύρωσης, µετά από πρόσκληση της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

10.2. Η πληρωµή θα γίνει σε €, το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την 

ηµεροµηνία (-ες) παράδοσης (-εων) του εξοπλισµού στους προαναφερθέντες 
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τόπους παράδοσης, µε την προσκόµιση των κάτωθι δικαιολογητικών και 

ειδικότερα:  

-Πρωτόκολλο Οριστικής Παράδοσης-Παραλαβής από την Τριµελή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Έργου, το οποίο δεν περιέχει παρατηρήσεις, ως προς την 

ποιότητα και ποσότητα του παραδιδόµενου εξοπλισµού.  

-Έκδοση και υποβολή του σχετικού τιµολογίου, το οποίο περιλαµβάνει τα 

τεχνικά στοιχεία, τον σειριακό αριθµό και την ποσότητα του προσφερόµενου 

εξοπλισµού. 

-Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα µε την προσκόµιση των 

Πιστοποιητικών αρµόδιων Αρχών, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει 

εκπληρώσει ή ρυθµίσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του. 

10.3. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, θα καταβάλλεται από την Αναθέτουσα, στον 

προµηθευτή µε την εξόφληση του εκδοθέντος υπ’ αυτού τιµολογίου, και 

υποχρεούται (ο προµηθευτής) να τον αποδώσει σύµφωνα µε τον νόµο. 

10.4. Επί της τιµής θα γίνονται οι νόµιµες κρατήσεις και τυχόν φόροι. 

10.5. Τα έξοδα συσκευασίας, µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον 

προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή 

και καµία αµφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόµενη απαίτηση 

από τον προµηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζηµίωσης σ’ αυτόν, για τις 

παραπάνω δαπάνες. 

ΆΡΘΡΟ 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 

11.1 Η Αποστολή έχει την ευχέρεια:  

-Να ακυρώσει την παρούσα Πρόσκληση σε οποιαδήποτε φάση βρίσκεται αυτή.  

-Να επαναπροκηρύξει την Πρόσκληση αν δεν ευοδωθεί η παρούσα.  



	

[17]	
	

11.2. Εκ της ασκήσεως των ανωτέρω δικαιωµάτων εκ µέρους της Αποστολής 

ουδέν απολύτως δικαίωµα αποζηµιώσεως δηµιουργείται εις ουδένα και δι' 

οιανδήποτε αιτία.  

11.3. Άπαντες οι όροι της διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί 

ΆΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  

Η παρούσα πρόσκληση αποτελείται από το σώµα της Προσκλήσεως, το 

Παράρτηµα Α’ (Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς), και το Παράρτηµα Β’ 

(Σχέδιο της Συµβάσεως) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή» 

Ο Γενικός Διευθυντής 

 

Κωνσταντίνος Δήµτσας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	

Παράρτημα	Α.	Υπόδειγμα	Οικονομικής	Προσφοράς	

Για	το	έργο:	«Πρόσκληση	Εκδήλωσης	Ενδιαφέροντος	για	την	προμήθεια	

ειδών	γραφικής	ύλης	στο	πλαίσιο	υλοποίησης	του	προγράμματος	“Quality	

play-based	 learning	 and	 non-formal	 education,	 enhanced	 psychosocial	

wellbeing	and	positive	integration	for	refugee	children	aged	3–17	years	in	

Greece”»	

Προς	

Αστική	μη	Κερδοσκοπική	

Εταιρία	‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’	της	

Ιεράς	Αρχιεπισκοπής	Αθηνών	

Ήρας	8	&	Δέσπως	Σέχου	37	

Ν.	Κόσμος	11743	Αθήνα,	

Ο	υπογράφων	

…………………………………………………………………………………………………………	

…………………	Δ/νση	………………………………………………………………………………….Α.Δ.Τ.	

………………………………………….	

Ως	νόμιμος	εκπρόσωπος	και	για	λογαριασμό	

…………………………………………………………………………………………………………	

Προσφέρουμε	 για	 την	 Ομάδα	 …….	 Της	 «Πρόσκλησης	 Εκδήλωσης	

Ενδιαφέροντος	 για	 την	 προμήθεια	 ειδών	 γραφικής	 ύλης	 στο	 πλαίσιο	

υλοποίησης	 του	 προγράμματος	 “Quality	 play-based	 learning	 and	 non-

formal	 education,	 enhanced	 psychosocial	 wellbeing	 and	 positive	

integration	for	refugee	children	aged	3–17	years	in	Greece”» 

ΕΥΡΩ	(Αριθμητικώς)	……………………………………………(Ολογράφως)	
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Το	πιο	πάνω	ποσό	δεν	περιλαμβάνει	Φ.Π.Α.	Αναλυτικά	οι	προσφερόμενες	τιμές	

ανά	είδος	Ομάδας	προσφοράς:		

ΟΜΑΔΑ	Α’:	ΓΡΑΦΙΚΗ	ΥΛΗ	ΓΙΑ	ΠΑΙΔΙΑ	6-17	ΕΤΩΝ	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΠΟΣΟΤΗΤΑ	 ΜΟΝΑΔΑ	

METΡΗΣΗΣ	
ΤΙΜΗ	

ΤΕΜΑΧΙΟΥ	
ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΤΥΛΟ	ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	ΜΠΛΕ		 3.500	 Τεμάχια	 	 	
ΜΟΛΥΒΙΑ	ΧΩΡΙΣ	ΓΟΜΑ	 3.500	 Τεμάχια	 	 	

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ	ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ	 500	 Τεμάχια	 	 	

ΤΕΤΡΑΔΙΑ	ΜΟΥΣΙΚΗΣ	(40	φύλλα)	 500	 Τεμάχια	 	 	
ΓΟΜΕΣ	 1.500	 Τεμάχια	 	 	

ΞYΣΤΡΕΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	 1.500	 Τεμάχια	 	 	

ΤΕΤΡΑΔΙΑ	ΑΠΛΑ	(50	φύλλα)	 1.500	 Τεμάχια	 	 	

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ	 500	 Τεμάχια	 	 	

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ	32mm	 300	 Πακέτα	 	 	

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ	No	64	(12	φύλλα)	 50	 Τεμάχια	 	 	

ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ	(No	64)	 300	 Πακέτα	 	 	

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ	ΧΑΡΤΑΚΙΑ	76X76	mm	400	
Φυλλων	

500	 Πακέτα	 	 	

Blu-Tack	 500	 Πακέτα	 	 	

ΨΑΛΙΔΙΑ	13cm	ΠΑΙΔΙΚΑ	 300	 Τεμάχια	 	 	

ΚΟΥΤΙΑ	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ15L	(16,5X24,5Χ36,5	
cm)	

30	 Τεμάχια	 	 	

ΚΛΑΣΕΡ	8/32	 200	 Τεμάχια	 	 	

ΦΑΚΕΛΟΙ	A4	(με	αυτιά)	 300	 Τεμάχια	 	 	

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ	(100	τμχ./πακέτο)	0,03mm	 300	 Πακέτα	 	 	
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ	ΑΣΠΡΟΥ	ΠΙΝΑΚΑ	 50	 Τεμάχια	 	 	

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ	ΓΙΑ	ΑΣΠΡΟ	ΠΙΝΑΚΑ	(4	τμχ.)	 100	 Τεμάχια	 	 	

Μαρκαδόροι	ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ	(24τμχ)	 400	 Πακέτα	 	 	

	ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ	ΧΑΡΤΟΝΙΑ	Α4	160	gr	 150	 Τεμάχια	 	 	

ΧΑΡΑΚΕΣ	30cm	 150	 Τεμάχια	 	 	

ΚΟΛΛΕΣ	UHU	STICK	8gr	 300	 Τεμάχια	 	 	

ΠINAKEΣ	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	ΦΕΛΛΟΥ	60	x	90	
cm	

10	 Τεμάχια	 	 	

ΣΕΛΟΤΕΙΠ	19Χ33	 200	 Τεμάχια	 	 	

ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ	(12	ΤΜΧ)	 500	 Πακέτα	 	 	

ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ	ΣΕΤ	11	ΧΡΩΜΑΤΩΝ	/ΠΑΚΕΤΟ	 200	 Πακέτα	 	 	

ΜΠΛΟΚ	ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ	17X25	20	Φύλλων	 300	 Τεμάχια	 	 	

ΜΠΛΟΚ	ΑΚΟΥΑΡΕΛΑΣ	25Χ35	12	φύλλων	 300	 Τεμάχια	 	 	

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΑΡΤΙΝΑ	(10	θέματα)	 500	 Πακέτα	
	

	 	

ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ	(12	ΤΜΧ)	 300	 Πακέτα	 	 	

ΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΠΑΛΕΤΑ	10	ΘΕΣΕΩΝ	 300	 Πακέτα	 	 	

ΧΑΡΤΙ	Α4		 200	 Πακέτα	 	 	
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ΤΕΜΠΕΡΕΣ	(12	τμχ/πακέτο)	 300	 Τεμάχια	 	 	

ΔΟΧΕΙΑ	ΠΙΝΕΛΩΝ	 50	 Τεμάχια	 	 	

ΣΕΤ	ΠΙΝΕΛΑ	ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ	ΧΟΙΡΟΥ	(Νο	1	–	
Νο10)	

300	 Τεμάχια	 	 	

ΡΟΛΟ	ΧΑΡΤΙ	610mm	x	50m	90gr	 50	 Πακέτα	 	 	

	 	 	 ΚΑΘΑΡΗ	ΑΞΙΑ	
ΑΝΕΥ	Φ.Π.Α.	

	

	 	 	 ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α.	 	

	 	 	 ΓΕΝΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ	 	
	

Αθήνα	…………………..	

Ο	ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ	

(Υπογραφή	–	Σφραγίδα)	

	

ΟΜΑΔΑ	Β’:	ΓΡΑΦΙΚΗ	ΥΛΗ	ΓΙΑ	ΠΑΙΔΙΑ	3	–	5	ΕΤΩΝ	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΠΟΣΟΤΗΤΑ	 ΜΟΝΑΔΑ	

METΡΗΣΗΣ	
ΤΙΜΗ	

ΤΕΜΑΧΙΟΥ	
ΣΥΝΟΛΟ	

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ	ΞΥΛΙΝΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ	 1000	 Τεμάχια	 	 	

ΚΟΛΛΕΣ	UHU	STICK	8gr	 100	 Τεμάχια	 	 	

ΠΗΛΟΣ	ΑΣΠΡΟΣ	500	gr	 50	 Τεμάχια	 	 	

ΠΗΛΟΣ	ΚΑΦΕ	500	gr	 50	 Τεμάχια	 	 	

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ	ΛΕΠΤΟΙ	(24τμχ)	 200	 Τεμάχια	 	 	

ΠΑΙΔΙΚΑ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ	 120	 Σελίδες	 	 	

ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ	ΣΕΤ	11	ΧΡΩΜΑΤΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ	 100	 Τεμάχια	 	 	

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ	ΠΑΙΔΙΚΕΣ	 50	 Τεμάχια	 	 	
ΞΥΛΑΚΙΑ	ΠΑΓΩΤΟΥ		 1000	 Τεμάχια	 	 	

ΧΑΡΤΟΝΙΑ	CANSON	ΛΕΥΚΑ	50Χ70	 200	 Τεμάχια	 	 	
ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ	ΣΕΤ	12	ΤΜΧ	 200	 Τεμάχια	 	 	

ΣΕΤ	ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ	 200	 Τεμάχια	 	 	
ΜΟΛΥΒΙΑ	 1000	 Τεμάχια	 	 	

ΣΤΥΛΟ	ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	ΜΠΛΕ	 600	 Τεμάχια	 	 	

ΓΟΜΕΣ	 500	 Τεμάχια	 	 	
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΞΥΣΤΡΕΣ	 400	 Τεμάχια	 	 	
ΠΑΙΔΙΚΑ	ΨΑΛΙΔΙΑ	 200	 Τεμάχια	 	 	

ΦΑΚΕΛΟΙ	Α4	(ΜΕ	ΑΥΤΙΑ)	 150	 Τεμάχια	 	 	

ΧΑΡΤΙ	Α4	 150	 Πακέτα	 	 	

ΜΠΛΟΚ	ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ	17Χ25	20	ΦΥΛΛΩΝ	 200	 Τεμάχια	 	 	

ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΕΣ	 60	 Τεμάχια	 	 	
ΓΥΨΟΣ	ΛΕΥΚΟΣ	 12	 Κιλά	 	 	

ΠΑΛΕΤΕΣ	ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΕ	10	ΘΕΣΕΩΝ	 200	 Τεμάχια	 	 	
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ	 60	 Τεμάχια	 	 	

ΤΑΙΝΙΕΣ	ΔΙΠΛΗΣ	ΟΨΗΣ	5	ΜΕΤΡΩΝ	 60	 Τεμάχια	 	 	
ΒΑΣΗ	ΣΕΛΟΤΕΙΠ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ	19Χ33	 20	 Τεμάχια	 	 	
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ΚΟΛΛΑ	ATLACOL(1LT)	 60	 Tεμάχια	 	 	
ΔΑΚΤΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ	ΣΕΤ	6	ΧΡΩΜΑΤΩΝ	35ML	 100	 Tεμάχια	 	 	

ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ	ΣΕΤ	12	ΤΜΧ	 200	 Τεμάχια	 	 	
ΤΕΜΠΕΡΑ	ΛΕΥΚΗ	(1LT)	 12	 Λίτρα	 	 	

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ	ΑΠΟ	ΦΕΛΙΖΟΛ	 500	 Τεμάχια	 	 	

ΤΕΜΠΕΡΑ	(1LT)	ΠΡΑΣΙΝΗ,	ΚΟΚΚΙΝΗ,	ΚΙΤΡΙΝΗ,	
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ,	ΜΠΛΕ,	ΜΑΥΡΟ	

6	LT		ΑΝΑ	
ΧΡΩΜΑ	

Λίτρα	 	 	

ΤΕΜΠΕΡΑ	ΜΕΤΑΛΙΖΕ	(ΚΟΚΚΙΝΗ,	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ,	
ΜΠΛΕ,	ΜΑΥΡΟ,	ΑΣΗΜΙ,	ΧΡΥΣΑΦΙ)	

4	LT	ΑΝΑ	
ΧΡΩΜΑ	

Λίτρα	 	 	

ΤΕΛΑΡΑ	ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ	24Χ30	 100	 Τεμάχια	 	 	

ΣΕΤ	ΠΙΝΕΛΑ	ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ	10	ΤΕΜΑΧΙΩΝ	
(Νο1-Νο10)	

200	 Τεμάχια	 	 	

ΣΕΤ	ΚΑΛΟΥΠΙΑ	ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ	 30	 Τεμάχια	 	 	
ΛΙΝΑΤΣΑ	ΚΑΦΕ	 20	 Μέτρα	 	 	

ΛΙΝΑΤΣΑ		ΚΟΚΚΙΝΗ	 20	 Μέτρα	 	 	
ΜΠΑΛΛΕΣ	ΦΕΛΙΖΟΛ	(40mm,	60mm,	70mm)	 70	ΑΝΑ	

ΜΕΓΕΘΟΣ	
Τεμάχια	 	 	

ΣΤΕΦΑΝΙΑ	ΦΕΛΙΖΟΛ	(20	cm)	 100	 Τεμάχια	 	 	

ΧΑΡΤΟΝΙΑ	ΓΚΟΦΡΕ	50	cm	X	2	m	(πράσινο,	
μπλε,	πορτοκαλί,	κίτρινο,	λαχανί,	ροζ)	

60	ΑΝΑ	
ΧΡΩΜΑ	

Τεμάχια	 	 	

ΧΑΡΤΟΝΙΑ	ΟΝΤΟΥΛΕ	25Χ35	ΔΙΑΦΟΡΑ	
ΧΡΩΜΑΤΑ	ΣΕΤ	10	ΤΕΜΑΧΙΩΝ	

100	 Τεμάχια	 	 	

ΜΑΚΕΤΟΧΑΡΤΑ	50Χ70	3mm	ΠΑΧΟΣ	 50	 Τεμάχια	 	 	

ΦΥΛΛΑ	ΦΕΛΟΥ	Α4	 200	 Τεμάχια	 	 	

ΜΑΣΚΕΣ	ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ	 100	 Τεμάχια	 	 	

ΠΙΣΤΟΛΙΑ	ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	7mm	 12	 Τεμάχια	 	 	

ΡΑΒΔΟΙ	ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	7mm	 500	 Τεμάχια	 	 	

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ	20	ΦΥΛΛΩΝ	 10	 Τεμάχια	 	 	

ΚΟΠΙΔΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	 60	 Τεμάχια	 	 	

ΠΙΝΕΖΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	100	ΤΜΧ	 30	 Τεμάχια	 	 	

ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ	ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	 30	 Τεμάχια	 	 	

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ	32	mm	 100	 Τεμάχια	 	 	

ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ	ΑΛΑΤΙΕΡΑ	10gr	(KOKKINH,	
MΠΛΕ,	ΠΡΑΣΙΝΗ,	ΧΡΥΣΗ)	

15	ΑΝΑ	
ΧΡΩΜΑ	

Τεμάχια	 	 	

ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ	
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ/ΠΑΚΕΤΟ	

30	 Πακέτα	 	 	

GLITER	ΣΕΤ	6	ΧΡΩΜΑΤΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ	 100	 Πακέτα	 	 	

POM	PONS	ΣΕΤ	25	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ	
ΧΡΩΜΑΤΑ/ΠΑΚΕΤΟ	

100	 Πακέτα	 	 	

ΑΥΓΑ	ΦΕΛΙΖΟΛ	83mmX54mm	 200	 Tεμάχια	 	 	

ΜΑΤΑΚΙΑ	ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ	ΣΕΤ	ΔΙΑΦΟΡΑ	
ΧΡΩΜΑΤΑ/ΠΑΚΕΤΟ	

50	 Πακέτα	 	 	

ΣΥΡΜΑΤΑ	ΠΙΠΑΣ	ΣΕΤ	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΧΡΩΜΑΤΑ	
30cm	/ΠΑΚΕΤΟ	

100	 Πακέτα	 	 	

ΠΟΥΛΙΕΣ	ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ	
ΧΡΩΜΑΤΑ/ΠΑΚΕΤΟ	

60	 Πακέτα	 	 	

ΦΤΕΡΑ	ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΧΡΩΜΑΤΑ	
/ΠΑΚΕΤΟ	

60	 Πακέτα	 	 	
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ΦΥΛΛΑ	ΑΦΡΩΔΗ	Α4	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΣΕΤ	
10	ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ	

100		 Πακέτα	 	 	

ΦΥΛΛΑ	ΤΣΟΧΑΣ	Α4	ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ	ΣΕΤ	10	
ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ	

60	 Πακέτα	 	 	

ΦΥΛΛΑ	ΜΕΤΑΛΙΖΕ	25Χ35	ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ	ΣΕΤ	
10	ΤΕΜΑΧΙΩΝ	/ΠΑΚΕΤΟ	

50	 Πακέτα	 	 	

ΧΑΝΤΡΕΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ	
ΧΡΩΜΑΤΑ/ΠΑΚΕΤΟ	

30	 Πακέτα	 	 	

ΣΕΛΟΤΕΙΠ	19χ33	 30	 Τεμάχια	 	 	
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ	Νο	64	(12	φυλλα)	 20	 Τεμάχια	 	 	

ΣΥΡΜΑΤΑ	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ	Νο	64	 50	 Τεμάχια	 	 	

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ	(100τμχ)	 50	 Τεμάχια	 	 	

ΤΑΙΝΙΕΣ	ΔΙΠΛΗΣ	ΟΨΗΣ	 30	 Τεμάχια	 	 	

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ	 30	 Τεμάχια	 	 	

ΧAΡΤΟΝΙ		CANSON	50Χ70	220gr		
(πορτοκαλί,	κίτρινο,	πράσινο,	μπλε,	ροζ,	

λαχανί)		

60	ΑΝΑ	
ΧΡΩΜΑ	

Τεμάχια	 	 	

	 	 	 ΚΑΘΑΡΗ	ΑΞΙΑ	
ΑΝΕΥ	Φ.Π.Α.	

	

	 	 	 ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α.	 	

	 	 	 ΓΕΝΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ	 	
	

Αθήνα	…………………..	

Ο	ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ	

(Υπογραφή	–	Σφραγίδα)	

	
ΟΜΑΔΑ	Γ’:	ΥΛΙΚΑ	ΓΙΑ	ΓΡΑΦΕΙΑΚΗ	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΠΟΣΟΤΗΤΑ	 ΜΟΝΑΔΑ	
METΡΗΣΗΣ	

ΤΙΜΗ	
ΤΕΜΑΧΙΟΥ	

ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΕΤ	ΜΠΛΑΝΚΟ	ΣΥΝ	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	 50	 ΠΑΚΕΤΑ	 	 	
ΣΕΛΟΤΕΪΠ	 10	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΒΑΣΗ	ΣΕΛΟΤΕΙΠ	 5	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ	28mm	 50	 ΠΑΚΕΤΑ	 	 	
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ	77mm	 50	 ΠΑΚΕΤΑ	 	 	
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ	50mm	 50	 ΠΑΚΕΤΑ	 	 	

ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ	 10	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ	Ν64	 10	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ	ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ	 50	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΚΟΥΤΙΑ	ΑΡΧΕΙΟΥ	32Χ21Χ44	 20	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΣΥΡΜΑ	ΓΙΑ	ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ	Ν64	 50	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΝΤΟΣΙΕ	ΜΕ	ΕΛΑΣΜΑ		 50	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΦΑΚΕΛΟΙ	ΜΕ	ΚΟΥΜΠΙ		 50	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΤΕΤΡΑΔΙΑ	ΣΠΙΡΑΛ	Α4	 50	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΣΤΥΛΟ	ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	ΜΠΛΕ	 50	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΚΛΑΣΕΡ	8/32	 50	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	
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ΜΟΛΥΒΙΑ	 50	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ	ΧΑΡΤΑΚΙΑ	75Χ75	400	
ΦΥΛΛΩΝ	

30	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ	100	ΤΜΧ/ΠΑΚΕΤΟ	0,3mm	 50	 ΠΑΚΕΤΑ	 	 	

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ	10	ΘΕΜΑΤΩΝ	 50	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΞΥΣΤΡΕΣ		 10	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	
ΓΟΜΕΣ		 10	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ	12	ΨΗΦΙΩΝ	 5	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ	30	ΦΥΛΛΩΝ	 13	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΕΣ	 3	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΧΑΡΤΙ	Α4	0,80ΓΡ	 300	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΤΑΙΝΙΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΣΙΑΣ	 30	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΤΟΝΕR		ΓΙΑ	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	SAMSUNG	C	
480	FW	(CYAN,	MAGENTA,BLACK,	YELLOW)		
	

12		ΑΠΟ	ΚΑΘΕ	
ΧΡΩΜΑ	

ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΠΙΝΑΚΑΣ	ΦΕΛΟΥ	60*90	 3	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΔΕΛΤΙΑ	ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	 30	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΜΠΛΟΚ	ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ	ΠΛΗΡΩΜΗΣ	 30	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΜΠΛΟΚ	ΠΑΡΟΧΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	 1	 ΤΕΜΑΧΙΟ	 	 	

ΜΠΛΟΚ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	 1	 ΤΕΜΑΧΙΟ	 	 	

ΜΠΛΟΚ	ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	 10	 ΤΕΜΑΧΙΟ	 	 	

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ	 3	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

ΜΕΛΑΝΙ	ΓΙΑ	ΣΦΡΑΓΙΔΑ	 2	 ΤΕΜΑΧΙΑ	 	 	

	 	 	 ΚΑΘΑΡΗ	ΑΞΙΑ	
ΑΝΕΥ	Φ.Π.Α.	

	

	 	 	 ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α.	 	

	 	 	 ΓΕΝΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ	
ΣΥΝΟΛΟ	

	

	

Αθήνα	…………………..	

Ο	ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ	

(Υπογραφή	–	Σφραγίδα)	

	
	

	

	

Παράρτημα	Β.	Προσχέδιο	Σύμβασης	

ΙΔΙΩΤΙΚΟ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ	ΠΩΛΗΣΗΣ	–	ΑΓΟΡΑΣ	ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	
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Στην	Αθήνα	σήμερα	την	……./……../2016	μεταξύ:	

	

Αφενός	 της	Αστικής	Μη	Κερδοσκοπικής	Εταιρείας	 «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»,	 που	 εδρεύει	

στο	Ν.	Κόσμο,	Ήρας	8	&	Δέσπως	Σέχου	37,	ΑΦΜ	997889618,	Δ.Ο.Υ.	 ΙZ’	Αθήνας	

και	 εκπροσωπείται	 νόμιμα	 για	 την	 υπογραφή	 της	 παρούσας	 από	 τον	 Γενικό	

Διευθυντή		της,	κ.	Κωνσταντίνο	Δήμτσα,		

	

Και	 αφετέρου	 της	 ……με	 την	 επωνυμία	 «.»	 με	 ΑΦΜ:…………………,	 Δ.Ο.Υ.	

…………….(στο	 εξής	 καλούμενη	 «Πωλητής»)	 που	 εδρεύει…………………..,	 οδ.	

………………….αρ………,	 Τ.Κ:	 ………….και	 εκπροσωπείται	 νόμιμα	 για	 την	 πρώτη	

υπογραφή	 της	 παρούσας	 από	 τον	 νόμιμο	 εκπρόσωπο	 αυτής	 κ.	

……………………….του	 ……………με	 ΑΔΤ:	 ……………………….συμφωνήθηκαν	 και	

έγιναν	αμοιβαία	αποδεκτά	τα	εξής:	

	

ΠΡΟΟΙΜΙΟ	

Η	 παρούσα	 σύμβαση	 συνάπτεται	 κατόπιν	 του	 υπ’	 αριθ.	

……………/……………………..πρακτικού	της	Επιτροπής	Αξιολόγησης	προσφορών	για	

την	 προμήθεια	 και	 παράδοση ειδών	 σχολικού	 εξοπλισμού	 που	 θα	

χρησιμοποιηθεί	για	τις	εκπαιδευτικές	δραστηριότητες	που	θα	αναπτυχθούν	στα	

Κέντρα	 Φιλοξενίας	 Προσφύγων	 του	 Αγίου	 Ανδρέα	 και	 της	 Ελευσίνας	 στην	

Αττική,	 το	 οποίο	 εγκρίθηκε	 με	 την	 από	 ……/………/2016	 απόφαση	 του	

Διοικητικού	 Συμβουλίου	 της	 «Αποστολής»,	 στο	 πλαίσιο	 του	 Προγράμματος	

«“Quality	 play-based	 learning	 and	 non-formal	 education,	 enhanced	

psychosocial	wellbeing	and	positive	 integration	 for	refugee	children	aged	

3–17	 years	 in	 Greece”»,	 η	 δε	 ανάθεση	 στον	 Πωλητή	 προέκυψε	 λόγω	 της	

οικονομικότερης	 προσφοράς	 του	 (Παράρτημα	 1,	 ως	 ενιαίο	 και	 αναπόσπαστο	

μέρος	αυτής).	

	

ΑΡΘΡΟ	1	–	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
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Ο	ΠΩΛΗΤΗΣ	συμφωνεί	να	πωλήσει	και	η	«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»	συμφωνεί	να	αγοράσει	

από	 τον	 ΠΩΛΗΤΗ	 τα	 κάτωθι	 προϊόντα	 που	 αυτός	 εμπορεύεται,	 σύμφωνα	 με	

τους	 όρους	 και	 τις	 προϋποθέσεις	 που	 περιγράφονται	 στα	 παρακάτω	 άρθρα.	

Ειδικότερα	ο	ΠΩΛΗΤΗΣ	συμφωνεί	να	πωλήσει	και	η	«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»	συμφωνεί	να	

αγοράσει	 προϊόντα	 στις	 ποσότητες	 και	 τα	 χαρακτηριστικά	 όπως	 επακριβώς	

αναλύονται	ακολούθως:		

(Συμπλήρωση	πίνακα	Ομάδας/Ομάδων	Προσφοράς)		

ΑΡΘΡΟ	2	-	ΤΙΜΗMΑ	ΑΓΟΡΑΣ	

H	 «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»	 αγοράζει	 τα	 ανωτέρω	 προϊόντα	 έναντι	 του	 ποσού	 των	

………………………….ευρώ	 (……………………….€),	 μη	 συμπεριλαμβανομένου	 Φ.Π.Α.	

……%,	σύμφωνα	με	την	Οικονομική	Προσφορά	του	ΠΩΛΗΤΗ	που	επισυνάπτεται	

στο	 Παράρτημα	 1	 της	 παρούσης	 και	 αποτελεί	 ενιαίο	 και	 αναπόσπαστο	 μέρος	

αυτής.	

Το	 ως	 άνω	 συνολικό	 τίμημα	 θα	 καταβληθεί	 στον	 υπ’	 αριθ.	

…………………………λογαριασμό	 ……….που	 τηρεί	 ο	 ΠΩΛΗΤΗΣ	 στην	

………………………..	 εντός	 τριάντα	 (30)	 ημερών	 	 από	 την	 ημερομηνία	 παράδοσης		

του	εξοπλισμού	στους	προαναφερθέντες	τόπους	παράδοσης,	με	την	προσκόμιση	

των	κάτωθι	δικαιολογητικών	και	ειδικότερα:	

-	 Πρωτόκολλο	 Οριστικής	 Παράδοσης-Παραλαβής	 από	 την	 Τριμελή	 Επιτροπή	

Παρακολούθησης	του	Έργου,	το	οποίο	δεν	περιέχει	παρατηρήσεις,	ως	προς	την	

ποιότητα	και	ποσότητα		του	παραδιδόμενου	εξοπλισμού.			

	-	 Έκδοση	 και	 υποβολή	 του	 σχετικού	 τιμολογίου,	 το	 οποίο	 περιλαμβάνει	 τα	

τεχνικά	 στοιχεία,	 τον	 σειριακό	 αριθμό	 και	 την	 ποσότητα	 του	 προσφερόμενου	

εξοπλισμού.	

-Φορολογική	 και	 ασφαλιστική	 ενημερότητα	 με	 την	 προσκόμιση	 των	

Πιστοποιητικών	 αρμόδιων	 Αρχών,	 από	 τα	 οποία	 να	 προκύπτει	 ότι	 έχει	

εκπληρώσει	ή	ρυθμίσει	τις	φορολογικές	και	ασφαλιστικές	υποχρεώσεις	του.	
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-Ο	 Φ.Π.Α.	 που	 αναλογεί,	 θα	 καταβάλλεται	 από	 την	 Αναθέτουσα,	 στον	

προμηθευτή	 με	 την	 εξόφληση	 του	 εκδοθέντος	 υπ’	 αυτού	 τιμολογίου,	 και	

υποχρεούται	(ο	προμηθευτής)	να	τον	αποδώσει	σύμφωνα	με	τον	νόμο.	

-Επί	της	τιμής	θα	γίνονται	οι	νόμιμες	κρατήσεις	και	τυχόν	φόροι.	

-Τα	 έξοδα	 συσκευασίας,	 μεταφοράς	 και	 φορτοεκφόρτωσης	 βαρύνουν	 τον	

προμηθευτή	και	θα	περιληφθούν	στην	προσφερόμενη	από	τον	προμηθευτή	τιμή	

και	καμία	αμφισβήτηση	δεν	είναι	δυνατό	να	προκύψει	ή	ενδεχόμενη	απαίτηση	

από	 τον	 προμηθευτή,	 για	 επιπλέον	 καταβολή	 αποζημίωσης	 σ’	 αυτόν,	 για	 τις	

παραπάνω	δαπάνες.	

ΑΡΘΡΟ	3	–	ΠΑΡΑΔΟΣΗ	-	ΠΑΡΑΛΑΒΗ	

3.1.	 Ο	 ΠΩΛΗΤΗΣ	 υποχρεούται	 να	 παραδώσει	 τα	 προϊόντα	 άμεσα	 με	 την	

υπογραφή	 της	 παρούσης.	 Τα	 προϊόντα	 θα	 παραδοθούν	 με	 δελτίο	

αποστολής/τιμολόγιο	 στα	 Κέντρα	 Φιλοξενίας	 Προσφύγων	 του	 γεωγραφικού	

διαμερίσματος	 της	 Ηπείρου	 ήτοι:	 Κατσικάς,	 Ζίτσα/	 Φανερωμένη,	 Φιλιππιάδα,	

Κόνιτσα,	Αγία	Ελένη	και	Δολιανά.,	όπου	θα	γίνει	η	παραλαβή	και	ο	έλεγχος	των	

παραδοτέων,	για	να	δοθεί	η	εντολή	εξόφλησης	του	τιμολογίου	στον	ΠΩΛΗΤΗ.		

3.2.	Ανεξαρτήτως	οποιασδήποτε	άλλης	διάταξης	της	παρούσας,	ο	ΠΩΛΗΤΗΣ		θα	

φέρει	 τον	κίνδυνο	μέχρι	και	την	πλήρη	παράδοση	των	ως	άνω	προϊόντων,	για	

την	 καταστροφή	 ή	 την	 ελαττωματικότητα	 των	 προϊόντων	 ακόμα	 και	 σε	

περίπτωση	 ζημίας	 από	 λόγους	 ανωτέρας	 βίας	 όπως	 (ενδεικτικά	 και	 όχι	

περιοριστικά)	φωτιάς,	σεισμού	κλπ.	

3.3.	 Κατά	 την	 παράδοση	 διενεργείται	 ποιοτικός	 και	 ποσοτικός	 έλεγχος	 των	

προϊόντων	 από	 τριμελή	 Επιτροπή	 Παραλαβής	 και	 Πιστοποίησης,	 ώστε	 να	

διασφαλιστεί	 η	 συμφωνία	 της	 παραγγελίας,	 ως	 προς	 την	 ποιότητα	 και	 την	

ποσότητα.	 Μόνο	 όταν	 διαπιστώνεται	 συμφωνία	 αναφορικά	 με	 τα	

προαναφερθέντα	 ο	 παραλαβών	 υπογράφει	 την	 παραγγελία.	 Σε	 αντίθετη	

περίπτωση	ο	παραλαβών	έχει	το	δικαίωμα	να	μην	παραλάβει	τα	προς	παράδοση	

προϊόντα	και	να	συντάξει	έκθεση	παρατηρήσεων	για	τη	μη	σωστή	εκτέλεση	της	

σύμβασης.	Οι	σχετικές	εκθέσεις	θα	υποβάλλονται	στο	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	
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ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	 και	 αυτό	 θα	 προβεί	 στις	 ανάλογες	 κυρώσεις.	 Η	 ενημέρωση	 του	

αναδόχου	 θα	 γίνεται	 εγγράφως	 από	 την	 ΑΠΟΣΤΟΛΗ	 επισυνάπτοντας	 και	 την	

σχετική	έγγραφη	αναφορά.	

ΆΡΘΡΟ	4	–	ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ	ΠΩΛΗΤΗ		

4.1.	 Ο	 ΠΩΛΗΤΗΣ	 εγγυάται	 ότι	 τα	 προϊόντα	 που	 θα	 προμηθεύσει	 θα	

ανταποκρίνονται	 πλήρως	 προς	 τους	 όρους	 προδιαγραφών,	 των	

χαρακτηριστικών	και	 των	σχεδίων	 της	προσφοράς	και	 ότι	 θα	 είναι	 το	σύνολο	

των	 υλικών	 αρίστης	 ποιότητας	 και	 αρίστης	 κατασκευής,	 χωρίς	 κρυμμένα	

ελαττώματα	 είτε	στη	σχεδίαση,	 είτε	στα	υλικά	κατασκευής,	 είτε	στην	 εργασία	

κατασκευής.	 Τα	προϊόντα	 θα	 ανταποκρίνονται	 από	 κάθε	 άποψη	 για	 τη	 χρήση	

και	 τη	 λειτουργία	 για	 την	 οποία	 προορίζονται.	 Εάν	 κατά	 την	 προσωρινή	

παραλαβή	έτοιμου	υλικού	βρεθούν	ότι	τα	προϊόντα	δεν	πληρούν	τους	όρους	της	

σύμβασης	και	των	τεχνικών	προδιαγραφών	ο	ΠΩΛΗΤΗΣ	έχει	την	υποχρέωση	ν’	

αντικαταστήσει,	 ύστερα	 από	 αίτηση	 της	 Αναθέτουσας	 κάθε	 ποσότητα	 των	

ειδών	 της	 προμήθειας	 που	 προμήθευσε,	 μέσα	 σε	 πέντε	 (5)	 εργάσιμες	 ημέρες,	

αφότου	 διαπιστωθεί	 παράβαση	 των	 παραπάνω	 διαβεβαιώσεων.	 Οι	 δαπάνες	

επιστροφής	 στον	 προμηθευτή	 των	 ακατάλληλων	 προς	 προμήθεια	 ειδών	 σε	

αντικατάσταση	των	ακατάλληλων,	θα	βαρύνουν	τον	ΠΩΛΗΤΗ.	

ΑΡΘΡΟ	5	–	ΛΟΙΠΕΣ	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	

(α)	Η	παρούσα	συνιστά	ολόκληρο	το	σώμα	του	κειμένου	της	Σύμβασης	ανάμεσα	

στον	 ΠΩΛΗΤΗ	 και	 την	 «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»	 σε	 ό,τι	 αφορά	 την	 πώληση	 των	

προαναφερόμενων	στο	άρθρο	1	προϊόντων	και	καμία	δέσμευση	ή	δήλωση	που	

προέρχεται	δια	της	παρούσης	δε	θα	δεσμεύει	τον	ΠΩΛΗΤΗ	ή	την	«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»	

ως	 εγγύηση	 ή	 δήλωση,	 εκτός	 εάν	 είναι	 έγγραφη	 και	 έχει	 εκτελεστεί	 	 από	 το	

μέρος	που	έχει	δεσμευθεί	από	αυτή.		

(β)	Αυτή	η	Σύμβαση	είναι	δεσμευτική	για	τα	μέρη.	

(γ)	Αυτή	η	Σύμβαση	διέπεται	και	 ερμηνεύεται	σύμφωνα	με	το	ελληνικό	δίκαιο	

περιλαμβανομένων	 όλων	 των	 θεμάτων	 της	 ερμηνείας,	 εγκυρότητας	 και	

εκτέλεσης.	 Κάθε	 περίπτωση	 που	 δεν	 προβλέπεται	 στην	 παρούσα	 σύμβαση	 θα	
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ρυθμίζεται	 από	 τις	 περί	 προμηθειών	 Δημοσίου	 κείμενες	 διατάξεις.	 Για	

οποιεσδήποτε	διαφορές	που	απορρέουν	από	αυτή	τη	Σύμβαση	αρμόδια	είναι	τα	

Δικαστήρια	των	Αθηνών.	

Σε	 πίστωση	 συνετάγη	 το	 παρόν	 σε	 δύο	 (2)	 όμοια	 πρωτότυπα	 και	 αφού	

υπεγράφη	νόμιμα,	έλαβε	ο	κάθε	συμβαλλόμενος	από	ένα.	

	

Για	την	«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»																																																															Για	τον	ΠΩΛΗΤΗ																																																																								

	

Ο	Γενικός	Διευθυντής																																																												Ο	Νόμιμος	Εκπρόσωπος		

	 	

	

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΗΜΤΣΑΣ																										

	

 

 

 

 

 

	


