
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. 

Ο ∆ήµος Λαρισαίων ενδιαφέρεται για την προµήθεια εντύπων για την κάλυψη των αναγκών 
διαφόρων υπηρεσιών του. 

 

Ποιο συγκεκριµένα, η προµήθεια αφορά τις ∆ιευθύνσεις:  

 

� ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικού Αµαξοστασίου,  
� ∆ιεύθυνση Αθλητισµού, Πολιτισµού και Κοινωνικής Πολιτικής,  
� ∆ιεύθυνση Πρασίνου,  
� ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών,  
� ∆ιεύθυνση Παιδικών Σταθµών και Εκπαιδευτικών ∆ράσεων,  
� ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας,  
� ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού,  
� ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 
� ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, 
� Αυτοτελές τµήµα Νοµικής υποστήριξης. 

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας (προϋπολογισθείσας αξίας 8.121,87  
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) έχει εκδοθεί  α) η υπ΄αριθµ. 3063/2021 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης του ∆ηµάρχου µε Α∆Α: Ψ61ΜΩΛΞ-ΝΜΘ και β) η βεβαίωση του Προϊσταµένου της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 
διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη 
δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 1361/2021. 

 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την προµήθεια των παραπάνω ειδών ανέρχεται στο ποσό των 

8.121,87 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % και όλων των νόµιµων κρατήσεων και φόρων, ενώ η 
πληρωµή του αναδόχου προµηθευτή θα γίνει  µε την έκδοση τιµολογίου και εντάλµατος πληρωµής από 
το ανάλογο τµήµα του ∆ήµου Λαρισαίων. 
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 Περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισµός 
 
 
 

/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
Μονάδα 

µέτρησης 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Α. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ       

      

1 
∆ελτίο λίπανσης οχήµατος (2πλό 
χηµικό) (50 φύλλων) 20 µπλοκ 2,85 57,00 

2 

∆ελτίο διαθέσεως καυσίµων & 
λιπαντικών (2πλό χηµικό) (50 
φύλλων) 200 µπλοκ 0,75 150,00 

3 
∆ιαταγή πορείας - δελτίο κίνησης 
(2πλό χηµικό) (50 φύλλων) 1.000 µπλοκ 1,35 1.350,00 

4 
Υπηρεσιακό σηµείωµα (3πλό 
Χηµικό) (50 φύλλων) 50 µπλοκ 2,70 135,00 

5 
Εντολή προµήθειας υλικών (3πλό 
χηµικό) (50 φύλλων) 200 µπλοκ 1,86 372,00 

             

Β. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ           

  (Σχολή Χορού)         
1 Καρτέλες εγγραφής µαθητών  250 καρτέλα 0,23 57,50 

2 

Πιστοποιητικά επιτυχούς 
παρακολούθησης εκπαιδευτικού 
έτους. 250    καρτέλα 0,80 200,00 

   3 
 Πιστοποιητικά παρακολούθησης 
προπαρασκευαστικών µαθηµάτων  150  καρτέλα   0,85  127,50 

      
Γ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ         
            

1 
∆ιαταγή πορείας 2τυπο (50 
φύλλων) 250    µπλοκ 1,65 412,50 

2 
Εντολή ανάλωσης υλικών 2τυπο 
(50 φύλλων) 150 µπλοκ 1,85 277,50 

3 
Ηµερήσιο δελτίο εργασίας 2τυπο 
(50 φύλλων) 200 µπλοκ 1,75 350,00 

            

∆. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         

            

1 
Κάρτες κοιµητηρίων διαστάσεων 
6Χ9εκ. 2.000 κάρτες 0,08 160,00 

2 

∆ιπλότυπα είσπραξης για το 
ηµερήσιο ανταποδοτικό τέλος 
λαϊκών αγορών 17Χ12,5 (50 320 µπλοκ 0,95 304,00 





φύλλων) (για το 2021) (αρίθµηση 
από 36001 µέχρι 52.000) 

3 

∆ιπλότυπα είσπραξης για το 
ηµερήσιο ανταποδοτικό τέλος 
λαϊκών αγορών 17Χ12,5 (50 
φύλλων) (για το 2022) (αρίθµηση 
από 1 µέχρι 36.000) 720 µπλοκ 0,92 662,40 

            

Ε. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ         

            

1 
∆ελτία εισαγωγής (διπλότυπα) (50 
φύλλων) 100 µπλοκ 1,80 180,00 

2 
∆ελτία εξαγωγής (διπλότυπα) (50 
φύλλων) 50 µπλοκ 2,20 110,00 

3 

Μπλοκ είσπραξης τροφείων 
(τριπλότυπο) (50 φύλλων) (χωρίς 
επωνυµία) 400 µπλοκ 1,20 480,00 

            
            
ΣΤ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ         
          

1 Άδεια εξόδου (50 φύλλων) 5  µπλοκ  6,00 30,00 
2 Αίτηση για ρεπό 5 µπλοκ 6,00 30,00 

3 

Αίτηση αναρρωτικής άδειας προς 
την Α/θµια Υγειονοµική Επιτροπή 
(50 φύλλων) 10 µπλοκ 4,5 45,00 

4 
Αίτηση αναρρωτικής άδειας προς 
το ∆ήµο (50 φύλλων) 10 µπλοκ 4,00 40,00 

5 
Αίτηση χορήγησης άδειας έξι (6) 
ηµερών (50 φύλλων) 3 µπλοκ 8,00 24,00 

6 

Αίτηση χορήγησης άδειας 
παρακολούθησης της σχολικής 
επίδοσης του παιδιού (50 
φύλλων) 10 µπλοκ 3,00 30,00 

7 
Αίτηση χορήγησης κανονικής 
άδειας (50 φύλλων) 15 µπλοκ 2,5 37,5 

8 

Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας (50 
φύλλων) (διπλότυπo , να 
κόβονται και τα δύο φύλλα) 
 200 µπλοκ 1,60 320,00 

9 
Αίτηση για χορήγηση ειδικής 
άδειας 22 ηµερών (50 φύλλων) 3 µπλοκ 8,00 24,00 

  10 Απλή αίτηση 10 µπλοκ 3,00 30,00 
      

Ζ. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ         

1 

 
Αυτοκόλλητα για ειδικό σήµα 
εγκαταλειµµένης µηχανής 200 αυτοκόλλητα 0,25 50,00 

2 

Βιβλίο ετήσιο παρουσιών 
σκληρόδετο µε τυπωµένα τα 
στοιχεία των υπαλλήλων, 
διαστάσεων Α3, φύλλο διπλής 
όψης, 180 διπλών σελίδων. 1 µπλοκ 57,00 57,00 





   3  Κάρτες µονίµων κατοίκων  1.000 κάρτες  0,16  160,00 

Η. 
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ     

      

1 

Αυτογραφικό τριπλότυπο ∆ελτίο 
Αποστολής, αρίθµηση από Νο 251 
καθ. (50 φύλλων) 15 µπλοκ 3,00 45,00 

2 
Αυτογραφικό διπλότυπο στέλεχος 
(50 φύλλων) 3 µπλοκ 9,00 27,00 

3 

Βιβλίο πρωτοκόλλου 
εισερχοµένων-εξερχοµένων, 
διαστάσεων 35cmΧ25cm 1 µπλοκ 53,00 53,00 

      

Θ. 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     

1 
∆ίφυλλα εξώφυλλα µε σκληρό 
χαρτόνι 200 τεµάχιο 0,45 90,00 

      

Ι.  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ     

 

Αυτογραφικό τριπλότυπο ∆ελτίο 
Αποστολής, αρίθµηση από Νο 001 
καθ. (50 φύλλων) 24 µπλοκ 3,00 72,00 

      
 
 

                                                                                       ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  6.549,90       
                                                                                         ΦΠΑ 24%     1.571,97    

                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ       8.121,87   
 

Σηµείωση : ∆είγµατα εντύπων θα διατίθενται στο Τµήµα ∆ιεκπεραίωσης Προµηθειών του ∆ήµου 
Λαρισαίων.   

 
 

Το κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά (χαµηλότερη τιµή), αποκλειστικά βάσει τιµής για το σύνολο της προµήθειας. 
 
 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 
1. Η οικονοµική προσφορά την συµµετεχόντων 
2. Η τήρηση της Τεχνικής Περιγραφής. 
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται.  
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές απορρίπτεται .  
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως απαράδεκτη .  
Η ανάθεση της σύµβασης θα γίνει µε απευθείας ανάθεση από τον ∆ήµαρχο βάση των διατάξεων 
του Ν.4412/2016. 
 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν σχετική κλειστή προσφορά για την ανωτέρω 
προµήθεια έως την ∆ευτέρα 20/09/2021, ώρα: 15.00΄. Οι προσφορές µπορεί να 
κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Λαρισαίων, 
Ίωνος ∆ραγούµη 1 - Τ.Κ. 41222, µε την ένδειξη «Προς Τµ. Προµηθειών – Για την Ανάθεση 
Προµήθειας εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Λαρισαίων» 
 





Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων, άρθρο 22 του Ν. 4782/2021 «Λόγοι αποκλεισµού Τροποποίηση του τίτλου 
και αντικατάσταση του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016», παρακαλούµε  ο προσφέρων τη 
χαµηλότερη τιµή θα προσκοµίσει πριν την ανάθεση, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή  β) στις περιπτώσεις ανωνύµων 
εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή 
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόµιµο εκπρόσωπο 
(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016). 
∆ύναται να γίνει αντικατάσταση του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ως απόδειξη της µη 
συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 µε την υποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης (Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονοµικό φορέα, σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου εκ µέρους του νόµιµου 
εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016). Η υποχρέωση 
αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 
β. Φορολογική ενηµερότητα: για κάθε  νόµιµη χρήση εκτός είσπραξης χρηµάτων. 
 
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα: για συµµετοχή σε διαγωνισµό (1. περί απασχόλησης 
προσωπικού από το Ι.Κ.Α και  2. προσωπικής ασφάλισης-ΕΦΚΑ, άρθρο 80 παρ.2 του 
Ν.4412/2016) και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονοµικού φορέα όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί µη επιβολής σε βάρος του οικονοµικού φορέα της κύρωσης του 
οριζόντιου αποκλεισµού, σύµφωνα τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021). 
 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 
όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 
 
ε. Στις περιπτώσεις εταιρειών αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και ειδικότερα Καταστατικό 
εταιρείας και Πιστοποιητικό ισχύουσας νόµιµης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ.  
  

 

Σας ενηµερώνουµε ότι η αποσφράγιση θα γίνει την Τρίτη 21/09/2021 και ώρα 10.00 στο 
Τµήµα ∆ιεκπεραίωσης ενιαίων προµηθειών και αποθήκης. 

 
 
        Ο Αντιδήµαρχος  
 
 
         Αθανάσιος Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
 

   

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




