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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Ταχ. Δ/νση  : Ελ. Βενιζέλου 57, Αθήνα 
Ταχ. Κώδικας  : 105 64 
Πληροφορίες : Ε. Φερεντίνος 
Τηλέφωνο : 210-3722527 
Ηλ. Δ/νση : tmima-promitheiwn@tap.gr 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Αθήνα, 04/11/2022 
Αριθ. Πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/19043 
 
 
 

ΠΡΟΣ:  
1. Κάθε ενδιαφερόμενο 
2. Πίνακας αποδεκτών 
 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΑΠ 

 
 

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) (αναθέτουσα αρχή), βάσει 
της υπ’ αριθ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΤΕΠΠΕΜ/1863/11-02-2022 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του 
Γενικού Διευθυντή (Α.Δ.Α.Μ.: 22REQ010050440 2022-02-14 Α.Δ.Α.: 9Ο6146ΜΖΜ4-ΡΞΝ), πρόκειται 
να προβεί σε σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) μέτρων 
χαρτιού εκτυπωτή μεγάλων σχεδίων (plotter) σε ρολά, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μελετών, 
Έργων, Αποτυπώσεων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του ΟΔΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρ. 118 του ν.4412/2016, προϋπολογισμού ύψους έως χιλίων εκατόν είκοσι ευρώ (1.120€) 
πλέον  Φ.Π.Α. 24%. 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής ανά μονάδα. 
Η προμήθεια αντιστοιχεί στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημόσιων Συμβάσεων 
(CPV): 30197630-1. 
Παρακαλούμε να αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tmima-promitheiwn@tap.gr, εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. 
Η προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα, θα αναφέρει ότι είναι σύμφωνη με τις όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που 
προβλέπονται από την παρούσα πρόσκληση [βλ. Συνημμένο (α) προς συμπλήρωση].  
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Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του αρ.73 του 
ν.4412/2016, παρακαλούμε η οικονομική προσφορά να συνοδεύεται από τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) τα φυσικά πρόσωπα, ββ) τους διαχειριστές εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), γγ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την ολομέλεια του Διοικητικού 
Συμβουλίου (Δ.Σ.) Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), δδ) τα μέλη του Δ.Σ. συνεταιρισμών. Εναλλακτικά, ως 
απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016, 
δύναται να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα πρέπει να αναφέρει τα εξής: «Δεν υπάρχει 
σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του 
αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά φυσικό πρόσωπο) ή «Δεν υπάρχει σε βάρος του συνόλου των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 
λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά νομικό πρόσωπο). 
β) Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση) 
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ.2 και 4 του αρ.73 του ν.4412/2016 για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό) 
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: α) τους φορείς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης, β) όλους τους εργαζομένους/απασχολούμενους της επιχείρησης 
ανεξαρτήτως καθεστώτος εργασίας και ασφάλισης. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά 
όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε περίπτωση εταιρειών, 
αφορά την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή εκπροσωπούν, εκτός αν 
υφίσταται εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 
δ) Δικαιολογητικά σύστασης και ισχύουσας εκπροσώπησης του υποψήφιου αναδόχου  
(πιστοποιητικό περί εγγραφής και εκπροσώπησης στο ΓΕΜΗ, ισχύον καταστατικό κτλ.)  
ε) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου της κύρωσης οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με το αρ.74 του ν.4412/2016 
 
 

 
 
 
 

 
Συνημμένα: 
(α) ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(β) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 
 
 

Ε. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

Ε. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 

Χ. ΛΑΒΔΙΩΤΟΥ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ/0ΧΙ) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ (ΟΠΟΥ ΑΠΙΤΕΙΤΑΙ) 

Χρώμα χαρτιού λευκό   

Πλάτος χαρτιού 914mm   

Βάρος χαρτιού 80-90 γραμμάρια   

Τύπος χαρτιού coated ή uncoated   

Συνολικό μήκος χαρτιού 45-50 μέτρα 
(ανά ρολό) 

  

Συνολικό μήκος χαρτιού 3.500 μέτρα   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 





 

4 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

  ΠΡΟΣ: τον Οργανισμό Διαχείρισης & 

Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων 

  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 3.500 μέτρων χαρτιού εκτυπωτή 

μεγάλων σχεδίων σε ρολά,  προσφέρω την ακόλουθη τιμή: 

 

Α/Α Περιγραφή Τεμάχια 
Τιμή Μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ 

Συνολικό κόστος 

χωρίς ΦΠΑ 

1 
Ρολό χαρτιού εκτυπωτή μεγάλων 

σχεδίων 3.500 μέτρων 
  

 

Φ.Π.Α. (24%)    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (24%)    

Ολογράφως,     

1) Απαγορεύεται η αναπροσαρμογή τιμής της Προμήθειας.  

2) Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.  

3) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 

Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. 

 

 

Ημερομηνία                                Υπογραφή - Σφραγίδα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Χαρτόραμα support@hartorama.gr 

Prokopishop.gr info@prokopishop.gr 

In Tonner Supplies contact@in-toner.gr 

officemall customers@officemall.gr 

ΚΟΝΤΗΣ info@ekontis.gr 

 




