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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Έχοντας  υπ’ όψη, 
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 
2. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998), 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», 

5. Τις διατάξεις του μέρους Β’ του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160 Α/2014) «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών 
και άλλες διατάξεις». 

6. Την απόφαση αρ. XXXVIII/11ης Συνεδριάσεως/21.12.2016 της Διοικητικής Επιτροπής 

του Ινστιτούτου, για τη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

προμήθεια 800 πακέτων φωτοτυπικού χαρτιού , 

7. Ότι υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου, 

Αποφασίζουμε  
 

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 800 πακέτων 

φωτοτυπικού χαρτιού (CPV: 30197630-1), με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία 

αναλύονται στον πίνακα του Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

Η ανωτέρω ποσότητα προϋπολογίζεται ότι θα καλύψει τις ανάγκες του Μπενακείου 

Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για το έτος 2017. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την κάλυψη  της εν λόγω ανάγκης ανέρχεται στο 

ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (3.300€), συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ και 

των νόμιμων κρατήσεων και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ινστιτούτου και τον ΚΑΕ 1731.   

Η προμήθεια των πακέτων φωτοτυπικού χαρτιού θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, 

ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των Τμημάτων του Ινστιτούτου και όπως αναλυτικά 

προβλέπεται στην προς υπογραφή σύμβαση του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.  

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται με τη σταδιακή παράδοση - παραλαβή των 

πακέτων φωτοτυπικού χαρτιού από την Επιτροπή Προμηθειών του Ινστιτούτου.   

Τμήμα: Οικονομικού 
Πληροφορίες:  X. Λούκουτου 
    Κ. Χανιωτάκη 

Κηφισιά, 19.1.2017 
 
Αρ. Πρωτ. 312 



________________________________________________________________ 

Δ/νση:Στ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά Αττικής, Τηλ.: 210-8180236,  Fax: 210-8077506, Ε-mail: c.loukoutou@bpi.gr 

Η Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού 

Ινστιτούτου (www.bpi.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(www.eprocurement.gov.gr). 

 Οι  προσφορές  υποβάλλονται  ή  αποστέλλονται  με  οποιονδήποτε  τρόπο 

(αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς, υπηρεσία ταχυμεταφοράς κ.λπ.) στο Μπενάκειο 

Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Στ. Δέλτα 8, 145 61, Κηφισιά Αττική) όπου θα 

παραλαμβάνονται και θα πρωτοκολλούνται, έως 25/1/2017.  

 Στις προσφορές απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να προσκομίσουν συνημμένα και 

δείγμα του προιόντος τους (2-3 φύλλα χαρτιού).  

Προς απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, οι 

ενδιαφερόμενες εταιρείες, θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).  

 

Η  Διευθύντρια 

 

Δρ Κ. Μαχαίρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bpi.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

Α/Α 
 (CPV: 30197630-1)  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ  

1 ΠΑΚΕΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 800 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 

Τεχνολογία εκτύπωσης Multipurpose 

Μέγεθος A4 

Βάρος 80 gr 

Πλάτος 21 cm 

Ύψος 29.7 cm 

Φινίρισμα Απλό 

Αδιαφάνεια 94%  

Λευκότητα 157 CIE 

Πάχος χαρτιού 104 microns 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 

 Στην Κηφισιά, σήμερα ……. …….. του έτους 201.., ημέρα ………….., οι συμβαλλόμενοι: 

 

1. Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ΝΠΔΔ, με έδρα την Κηφισιά, (οδός Στ.Δέλτα 

8) και ΑΦΜ 090114189, νομίμως εκπροσωπούμενο από τη Δρα Κυριακούλα Μαχαίρα, 

Ερευνήτρια Α΄, Διευθύντρια του Ινστιτούτου, καλούμενο εφεξής «ΜΦΙ» και  

 
2. Η εταιρεία ……………….. και διακριτικό τίτλο «………………..», οδός …………… αριθμός ……, 

………………… ΑΦΜ ……………… νομίμως εκπροσωπούμενη από τον …………………………  

καλούμενη εφεξής «Προμηθευτής»   

 

έχοντας υπόψη:  

 

- Την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ιδρυτικού Νόμου 4160/1929 του Μπενακείου  

 Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, 

- Το άρθρο 27 του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155/Β/4.11.98), 

- Την απόφαση αριθ. Ι/11ης Συνεδριάσεως/23.12.2014 της Διοικητικής Επιτροπής 

«Συγκρότηση σε σώμα της Διοικητικής Επιτροπής του ΜΦΙ», 

- Την με αριθμ. Πρωτ. …../….. απόφαση ανάθεσης προμήθειας 800 πακέτων 

φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες του ΜΦΙ για το έτος 2017, 

 

συμφώνησαν και δέχθηκαν τα εξής:   

 

1. Αντικείμενο της σύμβασης  

 Ο πρώτος των συμβαλλομένων (ΜΦΙ) αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο την 

προμήθεια 800 πακέτων φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες του ΜΦΙ για το έτος 2017, 

όπως περιγράφεται αναλυτικά στην από …………. προσφορά του Προμηθευτή, η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.  

 

2. Αμοιβή Προμηθευτή 

Η αμοιβή για την προμήθεια έκαστου πακέτου φωτοτυπικού χαρτιού (cpv 

30197630-1), συμφωνείται στο καθαρό ποσό των ………… € πλέον ΦΠΑ 24% (……. €), ήτοι 

συνολικό ποσό ………………….€ και το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό 

ποσό των ………… € πλέον ΦΠΑ 24% (……. €), ήτοι συνολικό ποσό ………………….€. Στη 

συμφωνηθείσα αμοιβή, περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη επιβάρυνση, εκ της παρούσας 
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σύμβασης υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και όλοι οι φόροι 

εισφορές κλπ. οι οποίες θα βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το ΜΦΙ δεν έχει καμία άλλη 

υποχρέωση έναντι του Προμηθευτή πέραν της καταβολής της ανωτέρω αμοιβής.  

Οποιαδήποτε μεταβολή – αναπροσαρμογή στη συμφωνηθείσα τιμή/ πακέτο θα 

πρέπει να συμφωνείται ρητά μεταξύ των μερών και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει 

την τιμή του προϊόντος (βάσει επίσημου τιμοκαταλόγου του Προμηθευτή) 

συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης ύψους ….% σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά. 

 

3. Χρόνος παράδοσης 

Η παράδοση των πακέτων του φωτοτυπικού χαρτιού, θα γίνεται σταδιακά, κατόπιν 

συνεννόησης (τηλεφωνικής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και αναλόγως με τις 

προκύπτουσες ανάγκες των Τμημάτων του ΜΦΙ.  

Το ΜΦΙ δεν δεσμεύεται για την προμήθεια του συνόλου της ποσότητας των 

πακέτων φωτοτυπικού χαρτιού, στην περίπτωση που οι ανάγκες του καλυφθούν εν τέλει 

και με μικρότερη ποσότητα σε σχέση με την προϋπολογισθείσα.  

 

4. Τόπος παράδοσης 

Η παράδοση των πακέτων του φωτοτυπικού χαρτιού, θα γίνεται στους χώρους του 

Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, οδός Στεφ. Δέλτα 8, Κηφισιά Τ.Κ. 145 61. 

 

5. Χρόνος διάρκειας σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή αυτής και έχει διάρκεια  

έως 31.12.2017, με δυνατότητα παράτασης μετά από έγγραφη συμφωνία.  

 

6. Έγκριση Επιτροπής Παραλαβής 

Με την εκάστοτε παράδοση των πακέτων του φωτοτυπικού χαρτιού, η ορισθείσα 

Επιτροπή Παραλαβής, η οποία και είναι αρμόδια για τον έλεγχο των συμφωνημένων 

ιδιοτήτων του χαρτιού και των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών αυτού, βεβαιώνει με 

Πρακτικό Σταδιακής Παραλαβής τη διενέργεια του προβλεπόμενου ελέγχου για τις 

συμπεφωνημένες ιδιότητες του προϊόντος/ υπηρεσίας. Το Πρακτικό Σταδιακής Παραλαβής 

συνιστά απαραίτητο έγγραφο της πληρωμής του Προμηθευτή.  

 

7. Πληρωμή Προμηθευτή 

Με την παράδοση των πακέτων του φωτοτυπικού χαρτιού, απαιτείται η υποβολή 
τιμολογίου από τον Προμηθευτή. Επιπλέον, απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας στις περιπτώσεις που το ποσό του τιμολογίου 
υπερβαίνει το ποσό των 1.500 €. Το τιμολόγιο θα εκδίδεται με τα στοιχεία του ΜΦΙ, το 
οποίο εδρεύει στην Κηφισιά, οδός Στ. Δέλτα 8 (ΑΦΜ 090114189). 
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Η δαπάνη θα βαρύνει τους εκάστοτε προϋπολογισμούς των υλοποιούμενων 

προγραμμάτων των Τμημάτων, ανάλογα με την ποσότητα που θα χρησιμοποιούν και 

συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 1731. 

 

8. Καταγγελία της σύμβασης 

Το ΜΦΙ δύναται, να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς την παρούσα σύμβαση 

οποιαδήποτε στιγμή, με σχετική ανακοίνωση προς τον Προμηθευτή. Σημαντικός λόγος 

μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης αποτελεί, η μη έγκαιρη προμήθεια ή άλλος λόγος 

μη συνιστάμενος σε ανωτέρα βία. 

 
9. Δικαιοδοσία 

Για κάθε διαφωνία ή διαφορά μεταξύ ΜΦΙ και Προμηθευτή σχετικά με τη σύμβαση 

αυτή και εφόσον η διαφωνία δεν μπορεί να λυθεί συναινετικά, αρμόδια για την επίλυσή 

της θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια με έδρα την Αθήνα, στη δικαιοδοσία των οποίων τα 

συμβαλλόμενα μέρη υπάγουν τις διαφορές τους. 

 

10. Οριστική συμφωνία 

  Οι όροι της παρούσας σύμβασης αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών 

και καμία άλλη προφορική δέσμευση ή υπόσχεση, η οποία καταργεί ή τροποποιεί τους 

όρους της παρούσας, δεν αναγνωρίζεται ως έγκυρη από τα δύο μέρη.  

 

  Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, 

ύστερα από σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. 

 

 

Σε πίστωση των προαναφερθέντων, η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δυο 

πρωτότυπα αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, 

υπογράφεται όπως ακολουθεί και λαμβάνει από ένα (1) πρωτότυπο αντίτυπο ο κάθε 

συμβαλλόμενος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Μ.Φ.Ι.                  Ο  Προμηθευτής  

 

 

 
 


