
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Απευθείας ανάθεση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή 

           Τα  Γ.Α.Κ.-Αρχείων Ν. Γρεβενών 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 
1.1 Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) ΄΄Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεων Συναφών 
Θεμάτων΄΄. 

1.2 Του Π.Δ/τος 118/07(ΦΕΚ 150/Α/07) ΄΄Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου΄΄. 
2. Την αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 ΚΥΑ (ΑΔΑ:ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6) : Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 
δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
ΚΥΑ46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573 Β’)  
3. Την αρ. πρωτ. 78817/Β1/17-5-2016 (ΑΔΑ:7ΓΖ84653ΠΣ-ΥΔΨ): ΄΄Καθορισμός πιστώσεων των έργων 
2014ΣΕ54400003 (π.κ. 1986ΣΕ04400002)& 2014ΣΕ54400006 (π.κ. 2000ΣΕ04400001) από το ΠΔΕ 
2016΄΄ με την οποία καθορίστηκε ως ετήσια πίστωση το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ 
#20.000,00#€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από το ΠΔΕ 2016 για τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Γρεβενών. 
4. Το αρ. πρωτ. 91/25-5-2016 πρωτογενές αίτημα: Ανάγκη αγοράς κινητής αρχειοθήκης 
(ΑΔΑΜ:16REQ004463029) 
5. Την επιτακτική ανάγκη της υπηρεσίας μας, για προμήθεια και τοποθέτηση κινητών αρχειοθηκών 
σε χώρο της υπηρεσίας 

                 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

----- 

----- 
Ταχ. Δ/νση      :  Διοικητήριο 
Τ.Κ. – Πόλη     :  51100 - Γρεβενά 
Email                :  mail@gak.gre.sch.gr 
Πληροφορίες  : Μάρθα Ματσαρίδου 
Τηλέφωνο       :  2462353472, 477 
FAX                   :  2462353472 
 



                                           ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

Οποιαδήποτε επιχείρηση που ασχολείται με την προμήθεια και τοποθέτηση κινητών αρχειοθηκών, 
όπως μας καταθέσετε οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με το σχέδιο κάτοψης και τον πίνακα 
συμμόρφωσης που ακολουθούν, το αργότερο μέχρι 15 Ιουλίου 2016. 

                            ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΡΩΝ & ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
1. Ο υποψήφιος ανάδοχος στο φύλλο συμμόρφωσης που θα συμπληρώσει και θα περιλαμβάνεται 
στην οικονομοτεχνική προσφορά που θα καταθέσει, θα δεσμεύεται εκτός από την προμήθεια και 
για την τοποθέτηση των κινητών αρχειοθηκών. 
2. Το έργο της προμήθειας και τοποθέτησης των κινητών αρχειοθηκών θα ολοκληρωθεί εντός 
εξήντα (60) ημερολογιακών προσφορών από την υπογραφή της σύμβασης. 

3. Ισχύς της προσφοράς: Ενενήντα(90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
4. Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του λογαριασμού επενδύσεων που 
τηρείται στην ΤτΕ, στο όνομα του δικαιούχου της πληρωμής, μέσω ηλεκτρονικών εντολών. 

 
          

        

    

                                                                                                                      Η Προϊσταµένη 

 

                

          Μάρθα Ματσαρίδου 

 

 


