
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

KΑΒΑΛΑΣ

Διεύθυνση: Δικαστικό Μέγαρο 
Τενέδου και Τρίτωνος 
Τ.Κ. 654 04 Καβάλα
Τηλέφωνο:  2510 222.879
e-mail: dpkavalas@adjustice.gr
Πληροφορίες: Ιωάννης Τολίκας

          Καβάλα, 9 Φεβρουαρίου 2023

          Αρ. πρωτ. 638

ΠΡΟΣ: 
1.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
   Γραβιάς 13Γ, Τ.Κ. 65201 Καβάλα
   e-mail: atanaspap@gmail.com

2.Έντυπο Εκτυπώσεις - 
   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
   Π. Μελά 21, Τ.Κ. 65302 Καβάλα
   e-mail: info@entyponk.gr

3.Τυπογραφείο Καλίτυπο
    Πέτρος Χατζημιχαήλ-
    Σταύρος Παυλίδης Ο.Ε.
    Πτολεμαίου 98, Τ.Κ. 65302 Καβάλα
    e-mail: info@kalitipo.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  υποβολής  προσφορών  για  βιβλιοδέτηση  500  δικαστικών

αποφάσεων  και  διατηρητέου  αρχείου  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Καβάλας.

   Η Προϊσταμένη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας έχοντας υπόψη:

- Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο

λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143).

- Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»  (ΦΕΚ  Α΄  147)  ,  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

-  Τον  Ν.  4782/2021  «Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση  και  αναμόρφωση  του

ρυθμιστικού  πλαισίου  των  δημοσίων  συμβάσεων,  ειδικότερες  ρυθμίσεις  προμηθειών

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις

υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ Α΄ 36), όπως ισχύει.
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-  Τα  οριζόμενα  στην  υπ’  αριθμό  17398/02-02-2023  απόφαση  ανάληψης

υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΓΩΑ46ΨΧΥΙ-ΜΤΕ και  ΑΔΑΜ:23REQ012084381)  του  ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.,

με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  δέσμευση  πίστωσης  συνολικού  ποσού  πέντε  χιλιάδων

οκτακοσίων  ενενήντα  (5.890)  ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  24%,  για  την

ανάθεση  της  βιβλιοδέτησης  πεντακοσίων  (500)  τόμων  δικαστικών  αποφάσεων  και

διατηρητέου αρχείων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (ΚΑΕ: 0891Α), σύμφωνα

με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, εξουσιοδοτουμένης της Προϊσταμένης

της Υπηρεσίας και,  σε περίπτωση αδυναμίας της,  του νόμιμου αναπληρωτή της,  για

κάθε νόμιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση αυτής.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας, θα δέχεται οικονομοτεχνικές προσφορές

σε  σφραγισμένο  φάκελο,  για  τη  βιβλιοδέτηση  συνολικά  πεντακοσίων  (500)

δερματόδετων τόμων με χρυσοτυπία δικαστικών αποφάσεων και διατηρητέου αρχείου

του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Καβάλας,  σύμφωνα με τις  τεχνικές  προδιαγραφές που

αναφέρονται  παρακάτω,  μέχρι  του  συνολικού  εγκεκριμένου  ποσού  των  5.890  ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι  προσφορές  θα  πρέπει  να  κατατεθούν  στη  Γραμματεία  του  Διοικητικού

Πρωτοδικείου Καβάλας στον 2ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Καβάλας στο γραφείο

(Θ207), μέχρι την Δευτέρα 20/02/2023 και ώρα 15:00΄.

Η κατάθεση των ενσφράγιστων προσφορών γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε δια

του  νομίμου  εκπροσώπου  τους  ή  µε  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο,  είτε

ταχυδρομικώς  (με  συστημένη  επιστολή)  ή  μέσω  εταιρείας  ταχυμεταφορών  (courier).

Αρμόδιος κ. Ιωάννης Τολίκας, τηλ. 2510222879. - Email: dpkavalas@adjustice.gr 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ – Γραμματεία,

2ος όροφος, Δικαστικό Μέγαρο Καβάλας, Τενέδου & Τρίτωνος 1, Τ.Κ. 65404, Καβάλα.

Οι προσφορές πρωτοκολλούνται στη Γραμματεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου

Καβάλας το  αργότερο μέχρι  την  καταληκτική  ημέρα  και  ώρα υποβολής  προσφορών

(Δευτέρα 20/02/2023 και ώρα 15:00’).

Προσφορά  που  κατατίθεται  μετά  την  ώρα  αυτή  είναι  εκπρόθεσμη  και

επιστρέφεται.

 Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό

πρωτοκόλλου  της  Υπηρεσίας.  Η  ημερομηνία  σφραγίδας  του  ταχυδρομείου  δεν

λαμβάνεται  υπόψη  σε  περίπτωση  εκπρόθεσμης  υποβολής  των  προσφορών.

Οποιαδήποτε  καθυστέρηση,  λόγω  ανωτέρας  βίας  ή  ατυχήματος,  δεν  θα  συνιστά

δικαιολογημένη αιτία για την καθυστερημένη υποβολή αυτών.
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Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί καμία προσφορά, η διαδικασία θα επαναληφθεί

με χρόνο κατάθεσης προσφορών μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα

15.00΄ στον ίδιο τόπο.

Δικαίωμα υποβολής οικονομικών προσφορών έχουν:

ι) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

ιι) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

ιιι) Συνεταιρισμοί

Εφόσον  οι  προσφέροντες  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  ανάθεσης  με

αντιπρόσωπο  τους,  υποβάλλουν  μαζί  με  την  προσφορά  παραστατικό  νόμιμης

εκπροσώπησης.

1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η παρούσα  ανακοίνωση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  αφορά  στη  βιβλιοδέτηση

συνολικά  πεντακοσίων  (500)  δερματόδετων  τόμων  με  χρυσοτυπία  δικαστικών

αποφάσεων και διατηρητέου αρχείου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας, μέχρι του

συνολικού εγκεκριμένου ποσού των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα (5.890) ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Οι  προσφορές  όσων  μετέχουν,  υποβάλλονται  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,

στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», β) ο πλήρης

τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας),

γ)  ο  αριθμός  πρωτοκόλλου  της  ανακοίνωσης  πρόσκλησης  ενδιαφέροντος,  δ)  η

ημερομηνία και η ώρα διενέργειας του διαγωνισμού και ε) τα στοιχεία του αποστολέα

(οικονομικού φορέα). 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις (3) ανεξάρτητους

και σφραγισμένους φακέλους: 

Α. Φάκελο με την ένδειξη "Δικαιολογητικά Συμμετοχής"  ,   ο οποίος θα περιέχει:

1. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου

νομικού προσώπου: 

α)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.)  το  αναλυτικό  πιστοποιητικό

εκπροσώπησης από το Γ.Ε.Μ.Η, καθώς και το τελευταίο ΦΕΚ που είναι σε ισχύ,

στα  οποία  θα  αναφέρονται  τα  ονόματα  του  Προέδρου,  του  Διευθύνοντος

Συμβούλου, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β)  στις  περιπτώσεις  εταιριών περιορισμένης  ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών

εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε.,  Ι.Κ.Ε.) το αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το

Γ.Ε.Μ.Η,  καθώς  και  το  τελευταίο  ΦΕΚ  που  είναι  σε  ισχύ,  στα  οποία  θα

αναφέρονται τα ονόματα των διαχειριστών. 

2.  Παραστατικό  εκπροσώπησης,  αν  οι  οικονομικοί  φορείς  συμμετέχουν  με

αντιπρόσωπό τους. 
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3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία ο συμμετέχων θα δηλώνει

ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα και απαρέγκλιτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

4. Ασφαλιστική ενημερότητα.

5. Φορολογική ενημερότητα.

6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

7. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης.

Β. Φάκελο με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά",  ο οποίος θα περιέχει υπεύθυνη

δήλωση των παρεχόμενων εγγυήσεων για  τα  τεχνικά  στοιχεία  της  βιβλιοδεσίας  που

αναφέρονται παρακάτω στην παρούσα πρόσκληση.

Γ  .   Φάκελο με  την ένδειξη ''Οικονομική  Προσφορά"  ,   ο  οποίος  θα  περιέχει  τα

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Στην προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τιμή του προς βιβλιοδέτηση

υλικού  ανά  μονάδα  και  η  τιμή  του  προς  βιβλιοδέτηση  υλικού  συνολικά  και  θα

περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και την μεταφορά του προς

βιβλιοδέτηση  υλικού  από  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Καβάλας  και  στη  συνέχεια  την

επιστροφή των βιβλιοδετημένων τόμων. 

Επίσης η τιμή θα συμπεριλαμβάνει:  α) όλες τις επιβαρύνσεις  (φόροι κλπ.),  οι

οποίες επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή και β) τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ

τρίτων,  κρατήσεις  που  βαρύνουν  τον  προμηθευτή  επί  της  συνολικής  αξίας  του

τιμολογίου (προτού συνυπολογιστεί ο Φ.Π.Α.) 

Οι τιμές θα δίδονται σε ΕΥΡΩ. 

Εφόσον  από  την  οικονομική  προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η

προσφερόμενη  τιμή,  η  προσφορά  θα  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Συνεπώς,  θα

πρέπει  να  διευκρινίζεται  με  σαφήνεια  η  τιμή  χωρίς  Φ.Π.Α.  και  η  τιμή

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Οι  προσφορές  πρέπει  να  είναι  δακτυλογραφημένες  και  να  μην  φέρουν

διορθώσεις. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι θα φέρουν επίσης τις ενδείξεις του

κυρίως φακέλου. 

Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών γίνει από την αρμόδια οργανική

μονάδα στο γραφείο της Γραμματείας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Δικαστικό

Μέγαρο Καβάλας-γραφείο Θ207), την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023, και ώρα 11:00’.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε έναν προμηθευτή (μειοδότη) και για το

σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. 

Σε περίπτωση που κάποια τεχνική προσφορά δεν καλύπτει απόλυτα τους όρους

της παρούσας πρόσκλησης, θα απορριφθεί ως απαράδεκτη και δεν θα προχωρήσει στο
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άνοιγμα της συγκεκριμένης οικονομικής προσφοράς. Επίσης  εναλλακτικές προσφορές

δεν γίνονται αποδεκτές και θα απορρίπτονται.

Για την επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα ληφθεί υπόψη το χαμηλότερο

συνολικό τίμημα.

Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί, θα κληθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών

από την ημερομηνία  της  απόφασης ανάθεσης,  για  την υπογραφή της  σύμβασης και

υποχρεούται να ολοκληρώσει τη βιβλιοδέτηση των πεντακοσίων (500) τόμων έως την

10η Απριλίου 2023. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παράδοση, έλεγχο και παραλαβή

από την αρμόδια επιτροπή όλων των βιβλιοδετημένων τόμων έως την ημερομηνία που

ορίσθηκε παραπάνω, με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, καθώς και την υποβολή

των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  στο  ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.  προς  έκδοση  του  σχετικού

εντάλματος πληρωμής και η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. αφού

παρακρατηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο  προμηθευτής  που  θα  επιλεγεί  θα  εκτελέσει  όλες  τις  εργασίες  με  έμπειρο,

ασφαλισμένο και ειδικευμένο προσωπικό. Υποχρεούται δε για την απαρέγκλιτη τήρηση

των  διατάξεων  της  εργατικής  και  ασφαλιστικής  νομοθεσίας  και  της  νομοθεσίας  περί

υγείας  και  ασφάλειας  των εργαζομένων και  πρόληψης  του  επαγγελματικού  κινδύνου

(άρθρο 68 παρ. 2 Ν. 3863/2010), καθώς επίσης και ό,τι διαλαμβάνεται στο άρθρο 68

παρ.1 του ν. 3863/2010 και ως ο νόμος ισχύει μαζί με τις σχετικές εγκυκλίους. 

Λόγω  του  μεγάλου  αριθμού  των  τόμων  προς  βιβλιοδεσία,  καθώς  και  της

καθημερινής  χρήσης  του  αρχείου,  θα  πρέπει  να  γίνεται  τμηματική  παραλαβή  και

παράδοση κάθε είδους αρχείου και επιστροφή των βιβλιοδετημένων τόμων το αργότερο

μέσα σε είκοσι εργάσιμες ημέρες. Η παραλαβή του προς βιβλιοδέτηση υλικού καθώς και

η παράδοση των βιβλιοδετημένων τόμων, κατά αύξοντα αριθμό, θα γίνεται πάντα και

κατόπιν συνεννοήσεως με τους αρμοδίους υπαλλήλους των τμημάτων που παραδίδουν

ή παραλαμβάνουν το προς βιβλιοδέτηση υλικό με μεταφορικό όχημα της επιχείρησης, το

δε κόστος της μεταφοράς βαρύνει αποκλειστικά την ανάδοχο επιχείρηση. 

Οι  αποφάσεις  και  τα  αρχεία  που θα παραλαμβάνονται  προς βιβλιοδέτηση θα

είναι  ασφαλισμένα  κατά  παντός  κινδύνου,  καθ’  όλο  το  χρονικό  διάστημα  από  την

μεταφορά  μέχρι  και  την  παράδοση  στην  Υπηρεσία  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Καβάλας.

Κάθε βιβλιοδετημένος τόμος κακότεχνος, δεμένος με λάθη στη σειρά αρίθμησης

ή γενικότερα μη σύμφωνος με τους όρους της παρούσας και της σύμβασης, ως και τους

κανόνες  καλής  τέχνης,  θα  απορρίπτεται  από  τον  εντεταλμένο  υπάλληλο  για  την

παραλαβή  του,  αφού  διενεργηθεί  ο  ανάλογος  έλεγχος  μέσα  στις  επόμενες  πέντε

εργάσιμες ημέρες από την παράδοσή του και θα υποχρεούται ο ανάδοχος του έργου να
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επαναβιβλιοδετήσει τον τόμο χωρίς άλλη καταβολή της αξίας και εντός των ορισθεισών

προθεσμιών. 

Κάθε θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται ειδικότερα από τους όρους της παρούσης,

διέπεται  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  περί  Κανονισμού  Προμηθειών  του  Δημοσίου

(Κ.Π.Δ). 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 

Η βιβλιοδεσία των δερματόδετων τόμων πρέπει να είναι στερεή και επιμελημένη

και  από τεχνικής  αλλά και  από καλλιτεχνικής  άποψης  (ράχη με  εξογκώματα)  και  να

χρησιμοποιηθούν άριστα υλικά (γνήσιο δέρμα και όχι  δερματίνη ή οποιοδήποτε άλλο

υλικό). Στη ράχη του κάθε τόμου θα υπάρχουν χρυσά γράμματα όπου θα αναγράφονται

πληροφορίες  για  τον  τόμο.  Οι  δερματόδετοι  τόμοι  αφορούν  βιβλιοδεσία  δικαστικών

αποφάσεων και διατηρητέου αρχείου του Πρωτοδικείου Καβάλας.

Κατά τη βιβλιοδέτηση πρέπει να τηρηθούν σχολαστικά οι οδηγίες της υπηρεσίας

(καθορισμός  πάχους,  μεγέθους,  συντμήσεις  ονομάτων,  τίτλων  κ.α.).  Το  πάχος  κάθε

τόμου  θα κυμαίνεται  κατά  μέσο όρο από 4,0  εκ.  μέχρι  5,50 εκ.  και  θα  έχει  σκληρά

εξώφυλλα.  Ειδικότερα  όμως  οι  εντεταλμένοι  υπάλληλοι  θα  έχουν  το  αποκλειστικό

δικαίωμα και την ευχέρεια να δώσουν πρόσθετες οδηγίες για το μέγεθος και το πάχος

κάθε είδους  τόμου  (πχ.  πινάκια δικασίμων),  λαμβάνοντας  υπόψη την προοπτική  της

καλής διατήρησης και εύκολης χρήσης του αρχείου, καθώς επίσης και τη δυνατότητα να

φωτοτυπείται οτιδήποτε από τον τόμο χωρίς να σπάει η ράχη του. 

Επίσης το προς βιβλιοδέτηση υλικό (δικαστικές αποφάσεις, αρχείο κλπ) που είναι

σε μέγεθος Α4,  δεν θα κόβεται,  αλλά θα βιβλιοδετείται  στις διαστάσεις μεγέθους Α4.

Κάθε τόμος θα διαθέτει ετικέτα, όπου θα αναφέρονται έντυπα η υπηρεσία, το έτος, η

διαδικασία, το είδος και η φράση «από … έως ...», όπου ο ανάδοχος θα συμπληρώσει

τους αύξοντες αριθμούς κατά την διαδικασία της βιβλιοδέτησης των τόμων. Οι ετικέτες

πρέπει να είναι κολλημένες καλά και πιο στενές από τη ράχη. Κατά τη διαδικασία της

βιβλιοδέτησης πρέπει να αφαιρούνται όλα τα συρραπτικά,  καρφίτσες κ.λπ. από κάθε

απόφαση, να διορθώνονται τα τσαλακωμένα, να διπλώνονται τα τυχόν σχέδια και κάθε

μεγάλο έντυπο που υπάρχει. 

Οι  ως  άνω  ενδιαφερόμενοι,  προκειμένου  να  συμμετέχουν  στη  διαδικασία

κατάθεσης  προσφορών,  μπορούν  να  ζητήσουν  πρόσθετη  ενημέρωση  από  τη

Γραμματεία  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Καβάλας  (τηλ.  2510222879  -  Email:

dpkavalas@adjustice.gr).

 

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Αναθέτουσα  αρχή  (Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Καβάλας)  διατηρεί  το  δικαίωμα,

χωρίς καμία επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο: α) για τη ματαίωση ή ακύρωση της
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παρούσας πρόσκλησης ανάθεσης και β) για τη ματαίωση και την επανάληψή της με

τροποποίηση ή μη των προδιαγραφών και των όρων της πρόσκλησης.

Σημειώνεται οτι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που

δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν. 4412/2016

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021).

Η Πρόεδρος που διευθύνει το Δικαστήριο,

Μαρία Οικονόμου
Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.
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