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ΘΡΑΚΗΣ
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Α.Π.ΕΛΚΕ Δ.Π.Θ.: 5611/10-02-2021
Ημερομηνία 10/02/2021
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ “ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ” ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Σας παρακαλώ να προβείτε στην ανάρτηση της συνημμένης Ανακοίνωσης Απευθείας Ανάθεσης, στο πλαίσιο του
Υποέργου8 «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση
της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην Περιφέρεια Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης» της Πράξης «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και
μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049099 και ΚΕ
82490, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση», εντασσόμενο στο ΕΣΠΑ 2014- 2020 και χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η
οποία αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την
«Προμήθεια γραφικής ύλης, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εργαστηριακών αναλωσίμων (υγειονομικού
ενδιαφέροντος και χαρτικά) και μονάδων αποθήκευσης» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.056,47€
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της σύμβασης (σύμφωνα μετο Άρθ. 45, παράγρ. 3.α, του Ν.4412/2016):
Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, είναι άκρως απαραίτητη στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του ως
άνω αναφερόμενου έργου.
Συγκεκριμένα, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, του οποίου την προμήθεια αιτούμεθα, απαιτείται για την υλοποίηση
των εκπαιδευτικών δράσεων του έργου, καθώς πρόκειται να τοποθετηθεί σε δύο από τις σχολικές μονάδες (12ο
ο

ο

Δ/Σ Κομοτηνής και 15 / 20 Δ/Σ Ξάνθης), προκειμένου να επιτελεστούν οι απαραίτητες για την υλοποίηση του
φυσικού αντικειμένου δράσεις από τους εκπαιδευτικούς και εμψυχωτές του έργου (ΠΕ2). Συγκεκριμένα, θα
χρειαστούν 2 βιντεοπροβολείς (projectors) και δύο ζεύγη ενεργών ηχείων με δυνατότητα σύνδεσης με
υπολογιστή.
Με την έναρξη της υλοποίησης των δράσεων στις σχολικές μονάδες (ΠΕ2) διαπιστώθηκαν και οι πρώτες ανάγκες
και ελλείψεις σε γραφική ύλη. Οι συνεργάτες του έργου (εκπαιδευτικοί και εμψυχωτές) εντόπισαν τα υλικά που
είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου τους, τα οποία παρατίθενται στην παρούσα
ανακοίνωση και πρόκειται να αξιοποιηθούν στα τμήματα γραμματισμού που συστάθηκαν στο πλαίσιο
υλοποίησης του ΠΕ2. Συγκεκριμένα, η λίστα περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα γραφικής ύλης, τα οποία θα
διανεμηθούν στις τρεις σχολικές μονάδες που αξιοποιούνται από το έργο (12ο Δ/Σ Κομοτηνής, 9ο Δ/Σ
Αλεξανδρούπολης, 15ο/ 20ο Δ/Σ Ξάνθης) : 8 συσκευασίες των 5 τμχ φωτοτυπικό χαρτί Α4, 7 τμχ ξυλόκολλα 1L
(ATLACOL, GIOTTO), 20 συσκευασίες των 11 χρωμάτων πλαστελίνη, 30 πινέλα (πλατύ, Νο 10), 40 πινέλα (πλατύ,
Νο 18), 7 ψαλίδια μεγάλο μέγεθος, 4 χάρακες μεταλλικοί (50cm), 50 τμχ μαρκαδόροι (χονδροί, GIOTTO, η

συσκευασία περιέχει 12 χρώματα), 10 τμχ φάκελοι kraft με λάστιχο (κουτί, μεγάλο μέγεθος), 50 τμχ φάκελοι με
λάστιχο, 54 τμχ μαρκαδόροι πίνακα (18 κόκκινο, 18 μπλε, 18 μαύρο), 8 τμχ σιλοτέιπ σχεδίου, 15 τμχ UHU ρευστή
35ml, 5 τμχ συρραπτικό PRAVA No 64, 10 τμχ σύρματα συρραπτική Νο 64, 3 τμχ συρραπτικό PRIMULA 12, 9 τμχ
σύρματα συρραπτικής Νο 126, 6 τμχ σπόγγος ασπροπίνακα (για μαρκαδόρους), 5 συσκευασίες κιμωλίες
χρωματιστές (των 10 τμχ), 5 τμχ βάση για κολλητική ταινία, 2 συσκευασίες κολλητική ταινία (των 10 τμχ), 2 τμχ
μηχανή πλαστικοποίησης για Α4 και Α3, 3 συσκευασίες δίφυλλα πλαστικοποίησης Α4, 3 συσκευασίες δίφυλλα
πλαστικοποίησης Α4, 3 ρολά των 50 μέτρων χαρτί του μέτρου (λευκό), 1 ρολό των 10 μέτρων χαρτί του μέτρου
(μπλε), 1 ρολό των 10 μέτρων χαρτί του μέτρου (καφέ), 8 τμχ χαρτοταινία φαρδιά, 6 τμχ χαρτοταινία στενή, 3 τμχ
κραφτοταινία διάφανη, 3 τμχ των 500 ml δαχτυλομπογιές (1 κόκκινο, 1 κίτρινο, 1 μπλε), 6 συσκευασίες των 12
τμχ μολύβια Faber Castell grip με γόμα (1 πράσινο, 1μπλε, 1 μοβ, 1 ροζ, 1 γκρι, 1 άσπρο).
Επιπλέον, για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες είναι απαραίτητη η προμήθεια
χαρτιού κουζίνας (24 τμχ των 2 κιλών) και χαρτιού υγείας (56 ρολά των 65 γρ).
Επιπροσθέτως, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στις σχολικές αίθουσες είναι αναγκαίος ο εξοπλισμός αυτών
με τρία κουτιά πρώτων βοηθειών με βασικά είδη φαρμακείου, ένα για κάθε σχολική μονάδα. Συγκεκριμένα, τα
προς προμήθεια προϊόντα είναι: αποστειρωμένο βαμβάκι (6 τμχ), αυτοκόλλητα επιθέματα σε διάφορα μεγέθη (6
τμχ), αντισηπτικό διάλυμα Betadine solution 240 ml (3 τμχ), τοπικό αντιμικροβιακό Pulvo- 47 (3 τμχ), θερμόμετρα
μετώπου (6 τμχ) και κρέμα για μώλωπες (3 τμχ).
Τέλος, για την ασφαλή αποθήκευση των παραπάνω υλικών στις σχολικές αίθουσες είναι απαραίτητος ο
εξοπλισμός αυτών με κατάλληλες μονάδες αποθήκευσης. Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητη η προμήθεια
τεσσάρων μεταλλικών ντουλαπών (1,95 x 90 x 39) με δυνατότητα κλειδώματος (2 για το 12ο Δ/Σ Κομοτηνής και 2
για το 9ο Δ/Σ Αλεξανδρούπολης). Ο ανάδοχος θα αναλάβει τόσο τη συναρμολόγηση των τεσσάρων μονάδων
αποθήκευσης όσο και τη μεταφορά και τοποθέτησή τους στους χώρους προορισμού.

Επιπλέον, βεβαιώνεται ότι:
Α) Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου είναι εντός του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του και των επιμέρους κατηγοριών αυτού, και θα χρησιμοποιηθεί για τις
ανάγκες του.
Β) Δε συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016, και όπως αναλύεται
διεξοδικώς στην Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 20 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ:ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5).

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Ευθύμιος Λαμπρίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ.
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
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Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ “ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ” ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Α. Πληροφοριακά στοιχεία
Αναθέτουσα Αρχή:
Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας:
Τύπος Προμήθειας:
Τίτλος Προμήθειας:

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (Π.Υ.) σε
ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ:
Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. σε ευρώ (€):
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται η Προμήθεια:

Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:

Κωδικός έργου ΕΛΚΕ/Δ.Π.Θ.:
Κωδικός έργου/πράξης του Φορέα
Χρηματοδότησης:
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή
(=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.):

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των
προσφορών:
Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να
κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην
Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι:
Τόπος Κατάθεσης προσφορών:
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ.Π.
ΘΡΑΚΗΣ
“Απευθείας” Ανάθεση
Προμήθεια αγαθών-υλικών
Προμήθεια γραφικής ύλης, ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
εργαστηριακών
αναλωσίμων
(υγειονομικού
ενδιαφέροντος
και
χαρτικά)
και
μονάδων
αποθήκευσης
3.056,47€
733,53€
ΥΠΟΕΡΓΟ 8 "ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΡΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ"
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ
2014- 2020
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΕ 82490
5049099
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών
κος Λαμπρίδης Ευθύμιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., email:
elamprid@he.duth.gr

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών
και Κλασικών Σπουδών, Δ.Π.Θ.
Γραφείο Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Λαμπρίδη
Ισόγειο
Παναγή Τσαλδάρη 1
Κομοτηνή
Τ.Κ. 69100

Τηλ. Επικοινωνίας: 25310 39469
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών
και Κλασικών Σπουδών, Δ.Π.Θ.
Γραφείο Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Λαμπρίδη
Ισόγειο
Παναγή Τσαλδάρη 1
Κομοτηνή
Τ.Κ. 69100
Τηλ. Επικοινωνίας: 25310 39469

Τόπος Παράδοσης των προς προμήθεια ειδών:

Ημέρες παράδοσης των ειδών από την ημερομηνία
παραγγελίας τους από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο
Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί
τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο της
διαδικασίας ανάθεσης

14 εργάσιμες ημέρες
Βασιλική Αθανασιάδου, Τηλ. Επικοινωνίας: 25310
39469, email: duth.roma@gmail.com

Β. Είδη προς Προμήθεια και τεχνικά χαρακτηριστικά
Β1. Πίνακας ειδών προς προμήθεια

Ομάδα ειδών 1: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
α/α
Είδος

Είδος προς προμήθεια

(1)

(2)

1

Projector

2

Ζεύγος ενεργών ηχείων

(3)

Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)
(4)

2

1.008,07

24%

241,93

1.250,00

2 σετ

201,62

24%

48,38

250,00

1.209,69

24%

290,31

Ποσότητα

Σύνολο

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ (*)
(€)

(5)

(6)

Συνολική
αξία
(€)
(7)

1.500,00

Ομάδα ειδών 2: Γραφική Ύλη
α/α
Είδος

Είδος προς προμήθεια

(1)

(2)

Ποσότητα
(3)

1

Φωτοτυπικό χαρτί Α4

8

2

ATLACOL (ξυλόκολλα)
GIOTTO 1L

7

3

Πλαστελίνη κουτί

20

4

Πινέλο πλατύ Νο 10

30

5

Πινέλο πλατύ Νο 18

40

6

Ψαλίδι μεγάλο

7

7

Χάρακας 50 cm

4

8

Μαρκαδόροι χονδροί
GIOTTO

50
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Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)
(4)

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ (*)
(€)

Συνολική αξία
(€)

(5)

(6)

(7)

9
10

Φάκελοι με λάστιχο
κουτί (μεγάλο μέγεθος)
craft
Μαρκαδόροι πίνακα
(μπλε, κόκκινο, μαύρο)

10
54

11

Σιλοτέιπ σχεδίου

8

12

UHU ρευστή 35 ml

15

13

Συρραπτικό PARVA 64

5

14

Συρραπτικό PRIMULA 12

3

15

Σύρματα συρραπτική Νο
64
Σύρματα συρραπτική Νο
126
Σπόγγος πίνακα
(μαρκαδόρου)
Κιμωλίες χρωματιστές
των 10 τμχ
Βάση για κολλητική
ταινία

10

20

Σιλοτέιπ

20

21

Μηχανή
πλαστικοποίησης Α4- Α3
Δίφυλλα
πλαστικοποίησης Α4
(συσκευασία των 100
τμχ)
Δίφυλλα
πλαστικοποίησης Α3
(συσκευασία των 100
τμχ)
Χαρτί του μέτρου (150 μ
λευκό, 10 μ μπλε, 10 μ
καφέ)

2

25

Χαρτοταινία φαρδιά

8

26

Χαρτοταινία στενή

6

27

Κραφτοταινία (ταινία
δεμάτων)
Μολύβια Faber Castell
grip με γόμα
(συσκευασία των 12 τμχ,
διάφορα χρώματα)

3

29

Φάκελοι με λάστιχο

50

30

Δαχτυλομπογιές των 500
ml (μπλε, κόκκινο,
κίτρινο)

3

16
17
18
19

22

23

24

28

Σύνολο
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9
6
5
5

3

3

5

6

967,74

24%

232,26

1.200,00

Ομάδα ειδών 3: Εργαστηριακά αναλώσιμα υγειονομικού ενδιαφέροντος
α/α
Είδος

Είδος προς προμήθεια

(1)

(2)

(3)

1

Θερμόμετρο μετώπου

6

2

Αποστειρωμένο βαμβάκι

6

3

Αυτοκόλλητα επιθέματα
σε διάφορα μεγέθη

6

4

Αντισηπτικό διάλυμα

3

5

Τοπικό αντιμικροβιακό

3

6

Κρέμα για μώλωπες

3

Ποσότητα

Σύνολο

Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)
(4)

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ (*)
(€)

(5)

(6)

Συνολική
αξία
(€)
(7)

258,07

24%

61,93

320,00

258,07

24%

61,93

320,00

Ομάδα ειδών 4: Εργαστηριακά αναλώσιμα (Χαρτικά)
α/α
Είδος

Είδος προς προμήθεια

(1)

(2)

Ποσότητα
(3)

Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)
(4)

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ (*)
(€)

(5)

(6)

Συνολική
αξία
(€)
(7)

1

Χαρτί κουζίνας 2kg

24

92,74

24%

22,26

115,00

2

Χαρτί υγείας 65gr

56

12,10

24%

2,90

15,00

104,84

24%

Σύνολο

25,16

130,00

Ομάδα ειδών 5: Μονάδες αποθήκευσης
α/α
Είδος

Είδος προς προμήθεια

(1)

(2)

(3)

Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)
(4)

1

Ντουλάπα μεταλλική με
κλειδαριά

4

516,13

Ποσότητα

Σύνολο

516,13

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ (*)
(€)

(5)

(6)

Συνολική
αξία
(€)
(7)

24%

123,87

640,00

24%

123,87

640,00

(*) Η απόδοση του ΦΠΑ θα γίνει βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Προϋπολογιζόμενο κόστος συνολικής προμήθειας (Ομάδα 1 & Ομάδα 2 & Ομάδα 3 & Ομάδα 4 & Ομάδα 5): 3.056,47€
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (733,53€).
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Β2. Τεχνικές Προδιαγραφές
Ομάδα ειδών 1: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
α. Projector, 2 τεμάχια
Projection System DLP
Ανάλυση WXGA (1280x 800), Υποστηριζόμενη μετάφραση VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200),
Φωτεινότητα (ANSI lumens) 3600, Αναλογία αντίθεσης (FOFO) 20,000:1, Απεικόνιση χρωμάτων 1.07 Billion
Colors, Εγγενής αναλογία διαστάσεων16:10 (5 aspect ratio selectable), Ισχύς λαμπτήρα 200W, Διάρκεια ζωής
λαμπτήρα Normal 5000 ώρες, Eco 10000 ώρες, Smart Eco 10000 ώρες, Lamp save 15000 hours, Throw
Ratio 1.55~1.7, Αναλογία zoom 1.1X, Κάθετη ρύθμιση keystone: ± 40 degrees, Projection Offset**110%±2.5% ,
Μέγεθος εικόνας 30"~300", Οριζόντια συχνότητα 15K~102KHz, Ρυθμός κάθετης σάρωσης 23~120KHz
Είσοδοι: PC (D-sub) x1, Monitor out (D-sub 15pin) x1, S-Video in (Mini DIN 4pin) x1, Composite Video in (RCA) x1,
HDMI x2, USB Type Mini B x1, Audio in (3.5mm Mini Jack) x1, Audio out (3.5mm Mini Jack) x1, RS232 (DB-9pin)
x1, IR Receiver x2, Security Bar x1

β. Ζεύγος ενεργών ηχείων, 2 ζεύγη
Ζεύγος ενεργών ηχείων 2 δρόμων 2 μεγαφώνων 4’’, Ισχύς 2 x 15W (οι ενισχυτές ενσωματώνονται στο ένα
ηχείο), απόκριση συχνότητας 60Ηz-20KHz, διαστάσεις 20,2x14,5x21,6cm

Ομάδα ειδών 2: Γραφική Ύλη
Φωτοτυπικό χαρτί Α4, 8 συσκευασίες των 5 δεσμίδων (των 500 φύλλων), 80 gr
ATLACOL (ξυλόκολλα) GIOTTO 1L, 7 τεμάχια
Πλαστελίνη κουτί, 20 συσκευασίες των 11 χρωμάτων
Πινέλο πλατύ Νο 10, 30 τεμάχια
Πινέλο πλατύ Νο 18, 40 τεμάχια
Ψαλίδι μεγάλο, 7 τεμάχια
Χάρακας 50 cm, κατά προτίμηση μεταλλικός, 4 τεμάχια
Μαρκαδόροι χονδροί GIOTTO turbo maxi, 50 συσκευασίες των 12 χρωμάτων
Φάκελοι με λάστιχο κουτί (μεγάλο μέγεθος) craft, 10 τεμάχια
Μαρκαδόροι πίνακα (μπλε, κόκκινο, μαύρο), 54 τεμάχια (18 κόκκινο, 18 μαύρο, 18 μπλε)
Σιλοτέιπ σχεδίου (διαφανές), 8 τεμάχια
UHU ρευστή 35 ml, 15 τεμάχια
Συρραπτική PARVA 64, 5 τεμάχια
Συρραπτική PRIMULA 12, 3 τεμάχια
Σύρματα συρραπτικής Νο 64, 10 τεμάχια
Σύρματα συρραπτικής Νο 126, 9 τεμάχια
Σπόγγος ασπροπίνακα, 6 τεμάχια
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Κιμωλίες χρωματιστές, διάφορα χρώματα, 5 συσκευασίες των 10 τεμαχίων
Βάση για κολλητική ταινία, 5 τεμάχια
Σιλοτέιπ, 20 τεμάχια
Μηχανή πλαστικοποίησης Α4- Α3, 2 τεμάχια
Δίφυλλα πλαστικοποίησης Α4, 3 συσκευασίες των 100 τεμαχίων
Δίφυλλα πλαστικοποίησης Α3, 3 συσκευασίες των 100 τεμαχίων
Χαρτί του μέτρου (3 ρολά των 50 μέτρων λευκό, 1 ρολό των 10 μέτρων μπλε, 1 ρολό των 10 μέτρων
καφέ)
Χαρτοταινία φαρδιά (50 x 40), 8 τεμάχια
Χαρτοταινία στενή (19 x 40), 6 τεμάχια
Κραφτοταινία (ταινία δεμάτων), διάφανη, 3 τεμάχια
Μολύβια Faber Castell grip με γόμα, 6 συσκευασίες των 12 τεμαχίων, διάφορα χρώματα
Φάκελοι με λάστιχο (25 x 35), 50 τεμάχια, διάφορα χρώματα
Δαχτυλομπογιές, 3 συσκευασίες των 500 ml (1 κόκκινο, 1 μπλε, 1 κίτρινο)

Ομάδα ειδών 3: Εργαστηριακά αναλώσιμα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Θερμόμετρο μετώπου, 6 τεμάχια
Αποστειρωμένο βαμβάκι, 6 τεμάχια των 100 gr
Αυτοκόλλητα επιθέματα, 6 συσκευασίες με διάφορα μεγέθη
Αντισηπτικό διάλυμα Betadine solution 240 ml, 3 τεμάχια
Τοπικό αντιμικροβιακό Pulvo- 47, 3 τεμάχια
Κρέμα για μώλωπες, 3 τεμάχια

Ομάδα ειδών 4: Εργαστηριακά αναλώσιμα (χαρτικά)
Χαρτί κουζίνας, μπομπίνα λεία, 12 συσκευασίες των 2 ρολών (2kg έκαστο)
Χαρτί υγείας, 7 συσκευασίες των 8 ρολών (65gr έκαστο)

Ομάδα ειδών 5: Μονάδες αποθήκευσης
Μεταλλική ντουλάπα με κλειδαριά, διαστάσεων 90 x 39 x 1.95, 4 τεμάχια.
Δύο από τα προαναφερόμενα προϊόντα προορίζονται για σχολική μονάδα της Κομοτηνής (12ο Δημοτικό
Σχολείο, όπισθεν Νοσοκομείου) και δύο για σχολική μονάδα της Αλεξανδρούπολης (9ο Δημοτικό Σχολείο
Αλεξανδρούπολης, επί της οδού Ρόδου).
Στην τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται τόσο η συναρμολόγηση των προϊόντων όσο και η μεταφορά
και τοποθέτησή τους στους χώρους προορισμού.
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Γ. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Οι προσφορές θα κατατίθενται, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Στοιχεία του υποψηφίου :
Επωνυμία: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : ………………… / …………………………………………………. (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………..………………………………………
Αριθμό τηλεφώνου: …………………………………………………………………….. (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
e-mail: …………………………………………………….…………………………………… (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
Για τη Διαδικασία Προμήθειας με “Απευθείας ανάθεση” : «Προμήθεια γραφικής ύλης- σχολικών ειδών,
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εργαστηριακών αναλωσίμων (υγειονομικού ενδιαφέροντος και χαρτικά) και μονάδων
αποθήκευσης»
Κωδικός Έργου: ΚΕ 82490
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Λαμπρίδης Ευθύμιος
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών:
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κλασικών Σπουδών, Δ.Π.Θ.
Γραφείο Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Λαμπρίδη, υπ’ όψιν κας. Αθανασιάδου
Ισόγειο, Παναγή Τσαλδάρη 1, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100
Τηλ. Επικοινωνίας: 25310 39469
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο

Δ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έγκριση Ανάθεσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει τα κάτωθι αναφερόμενα
δικαιολογητικά. Η ως άνω υποχρέωση αφορά τους προσωρινούς αναδόχους για τους οποίους το ποσό ανάθεσης
είναι μεγαλύτερο ή ίσο των €2.500,00 πλέον ΦΠΑ:

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα ή του
υποψηφίου νομικού προσώπου:
Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού
φορέα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο γράφονται τα πλήρη στοιχεία του
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο- μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής
Ταυτότητας).

Υπεύθυνη Δήλωση (πρωτότυπη) του οικονομικού φορέα, από την οποία προκύπτει ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι ότι δεν υπάρχει
εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένας από τους ακόλουθους λόγους: α)
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
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2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης
περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С
316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1
και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της
25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166), στ)
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της
15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).
Η εν λόγω Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση
φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου
(όπως ορίζεται στη περίπτωση του άρθρου 79Α ν.4412/2016), ήτοι ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για τα παραπάνω αδικήματα εις βάρος του νομίμου εκπροσώπου του
νομικού προσώπου που εκπροσωπεί και των υπολοίπων μελών της διοίκησης του, δηλαδή:
o
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
ιδιωτικών κεφαλαιούχων εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E.
και Ε.Ε.), και τους υπόλοιπους διαχειριστές,
o
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της
ημερομηνίας της ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών ανάθεσης από τον Επιστημονικά
Υπεύθυνο.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας του
προσφέροντος, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
του υποχρεώσεις (να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του).
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ως άνω
παράγραφο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
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κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis).
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 μπορεί να
ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Τα απαιτούμενα έγγραφα ή δικαιολογητικά της εν λόγω ανακοίνωσης, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα ή από νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα είτε από δημόσια αρχή είτε από
δικηγόρο (σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014), των οποίων η υποβολή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
περί της ακρίβειας και αλήθειας των υποβαλλόμενων αντιγράφων.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου

Ευθύμιος Λαμπρίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ.
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

.
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