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ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια βιβλίων με σκοπό την κάλυψη 

των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους» 

 

 Σας γνωρίζουμε ότι το Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της  Ειδικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη προμηθευτή  για την 

προμήθεια βιβλίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με τον πίνακα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).  

 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1121 του Φ.35/630 με το ποσό των τριακοσίων ευρώ 

(300,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. (απόφαση δέσμευσης πίστωσης με Α.Π 

22473– 22/02/2017 - ΑΔΑ: ΩΡΖΝ465ΧΙ8-5ΑΣ). 

 

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

 

Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα κατατεθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή 

pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@keyd.gov.gr, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους έως και 2/11/2017 ημέρα Πέμπτη.  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και δεν 

λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση. 
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Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τα ακόλουθα: 

Α) Υπεύθυνη Δήλωση 

Β) Οικονομική Προσφορά 

 

Αναλυτικότερα : 

A) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (δεν απαιτείται βεβαίωση 

γνήσιου υπογραφής), στην οποία: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν 

 Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς: 

i. Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

ii. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 

iii. Δεν έχουν τελέσει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 

 Να δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης, ότι τους αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

 

Β) Οικονομική Προσφορά 

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία σε ευρώ σύμφωνα με το 

παρακάτω υπόδειγμα: 

Α/Α Περιγραφή είδους Τεμάχια 
Τιμή μονάδος 

(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

Συνολικό Ποσό 

(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

1     

                                                                       ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

                                                                                  ΦΠΑ 24% 

                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ 

 

Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο των προμηθευόμενων βιβλίων. 

 

Εάν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αναφέρει στην προσφορά του 

και η Υπηρεσία θα αξιολογήσει τις προσφορές ως προς το σύνολο τους. 

 

 

 

 



 

 

Επισημαίνεται ότι: 

 

 Χρόνος & Τόπος Παράδοσης: Η παράδοση των βιβλίων θα πραγματοποιηθεί στις 

εγκαταστάσεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους – Θηβών 196-198, 

Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 6
ος

 όροφος,  εντός επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 

ανάθεσης στον προμηθευτή. Τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής επιβαρύνουν τον 

προμηθευτή. 

 Παραλαβή: Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που έχει συσταθεί 

με την υπ’ αριθμ. 115262/2-11-2016 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους, όπως ισχύει. 

 Πληρωμή επί πιστώσει: Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα 

του δικαιούχου μετά την έκδοση του τιμολογίου. Ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει 

αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης στην οποία τηρείται ο λογαριασμός 

της εταιρείας, ή βεβαίωση της Τράπεζας στις περιπτώσεις εκείνες που δεν εκδίδεται 

βιβλιάριο και στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας και ο κωδικός ΙΒΑΝ 

στον οποίο επιθυμεί να γίνει η πληρωμή. 

 

 

     

     

 

 

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας 

 

 

 

Φώτης  Κουρμούσης 

 

 

 

 
  



 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ  

   

Εκδοτικός Οίκος Τίτλος Βιβλίου Συγγραφέας Έκδοση 

Εκδόσεις 

Παπαζήση 

Λεξικό αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό 

εμπορικών, τραπεζικών και χρηματο-

οικονομικών όρων, 7η βελτιωμένη έκδοση 

Ιωάννης 

Χρυσοβιτσιώτης, 

Ιωάννης 

Σταυρακόπουλος 

2011 

Νομική Βιβλιοθήκη 

ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ / ΕΛΛΗΝΟ-

ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ,  

3
η 
έκδοση (και η ηλεκτρονική έκδοση) 

Ε. Μπαλογιάννη,  

Χ. Σταμέλος,  Δ. 

Χατζημανώλη 

2015 

Νομική Βιβλιοθήκη 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - 

Ερμηνευτική προσέγγιση & παραδείγματα 

Ν. Σγουρινάκης, Β. 

Μιχελινάκης, Ορ. 

Βλησμάς, Β-Χρ. 

Ναούμ 

2
η
, 2016 

Εκδόσεις Σάκκουλα 

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Κατ' 

άρθρο Ερμηνεία 

 

Ν. Μπάρμπας 2016 

 

 


