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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29                                                              Άγιος Στέφανος,   26  /4 /2018 
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                                                  Αρ. Πρωτ.:  15543 
Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου Φωτεινή        
Τηλ: 2132030638                     
FAX: 2132030630          
                                   ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  
          

     
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ                                       

 
ΘΕΜΑ  : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ »  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 107/17-4-2018 ( ΑΔΑ : 6ΔΗ1Ω93-ΦΥΟ) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής     ο Δήμος Διονύσου θα προχωρήσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 
118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την υποπ. (α) της περ. (9) και της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2  
και  της περ. (15) της παρ 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΤΟΛΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» και  στη σύναψη σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια  
, σύμφωνα με τους όρους της 10/2018 μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας , 
Πολιτισμού & Αθλητισμού  .  
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 2500,00  Δύο Χιλίων Πεντακοσίων ευρώ   
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  και θα βαρύνει τον  Κ.Α. Κ.Α. 15.6471.0006 . 
Έκαστος ενδιαφερόμενος  πρέπει να παρέχει τα  εξής είδη : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
CPV: 79952100-3 

Α) ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΑ UNISEX 

ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τμχ.) ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τμχ.) 

4 3 XS 25 

6 7 S 24 

8 18 M 15 

10 31 L 10 

12 26 XL 7 

  XXL 4 

ΣΥΝΟΛΟ 85 παιδικά ΣΥΝΟΛΟ 85 unisex 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 170 ΤΜΧ. 

 

Β) ΣΗΜΑΤΑ 

Σήματα σε μορφή κονκάρδας  170 τεμάχια 

 

Γενικό Σύνολο € Α + Β Ομάδας (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 2.500,00  € 

Καθαρή Αξία € 2.016,13 € 

ΦΠΑ 24% 483,87 € 
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Ως εκ τούτου, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους , για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών 
και  προσφοράς  (παρουσιάζονται ακολούθως ) σε σφραγισμένους  φακέλους, μέχρι  την   2 / 5 /2018 και 
ώρα 12:00 μμ στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου , Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 ,Τ.Κ. 145 65, Άγιος 
Στέφανος 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Η παράδοση των στολών θα γίνει μετά την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλα τα είδη της μελέτης. 
Η αρμόδια υπηρεσία θα θέτει στη διάθεση του Αναδόχου κάθε πληροφορία που απαιτείται για την υλοποίηση 

της προμήθειας. 
Τα προμηθευόμενα είδη που αναφέρονται στη μελέτη θα πρέπει να είναι πολύ καλής ποιότητας. Τα είδη θα 

παραδοθούν στην Υπηρεσία κατόπιν συνεννόησης και στον τόπο που θα υποδείξει. Η παραλαβή των ειδών θα 

γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία θα ελέγχει αν τα προς παραλαβή είδη είναι τα 
ενδεδειγμένα σύμφωνα με το δείγμα της Υπηρεσίας. 

Η τελική επιλογή για το πόσα μπλουζάκια θα αντιστοιχούν σε κάθε χρώμα και νούμερο, θα γίνει καθ΄υπόδειξη 
της Υπηρεσίας μας.   

Η Υπηρεσία κρατά το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εφόσον η προμήθεια δεν είναι σύμφωνη με τη 
μελέτη. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του  
Ν.4412/2016)  

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου 
στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας : 

 Έλαβε πλήρη γνώση της 9/2018 μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας , 
Πολιτισμού & Αθλητισμού  , η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 

 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:  
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και  
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής), κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 

6) Τεχνική προσφορά 
 

7) Οικονομική προσφορά.  
 

Η παράβλεψη στοιχείων ή οποιαδήποτε παράτυπη και παράνομη χρησιμοποίηση στοιχείων θα θεωρείται 
αντισυμβατική συμπεριφορά και θα επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις . Η μη ανταπόκριση στους 
όρους της σύμβασης ή πλημμελής παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών επισύρει τη κήρυξη ως έκπτωτου 
μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 203,218 και 219 
του ν.4412/2016 
 
Πληροφορίες και διευκρινήσεις : 
1.σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από τo Τμήμα  
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού  του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες 
ώρες και ημέρες κα. Όλγα Καψούρου   
 Τηλ: 213 213 9807   e-mail: kapsourou@dionysos.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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2.σχετικά με την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν γνώση  οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα 
Προμηθειών του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κα. Θεοδοσιάδου Φωτεινή  .τηλ 213 
2030638 e-mail: theodosiadou@dionysos.gr 
 
 
Συνημμένα: 
1.Μελέτη 10/2018  του  Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού  .  
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 
2.Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 
 

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης  

 

Αγγέλα  Αγαθοκλέους Ακριτίδη 

 
 
 
 
 
 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 

 
ΜΕΛΕΤΗ: 10/2018  

 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

 

 
Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.500,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ 

ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ 15.6471.0006 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 
3. Προϋπολογισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 
5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) 
 

 
 

 
 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 
 

 
 

 

 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Άνοιξη, 29/03/2018 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Στολές Παιδικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Απευθείας Ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Κωδικοί 

 CPV: 79952100-3  

(Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων) 
 

ΑΔΑΜ: 18REQ002769301 

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Κ.Α.: 15.7135.0011 
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημόσιων Συμβάσεων, ο αναλογούν φόρος 
εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε 
τυχούσα νόμιμη κράτηση.  

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Η Παιδική Χορωδία αριθμεί 140 χορωδούς που επανδρώνουν τρία τμήματα: junior, παιδική και νεανική 

χορωδία. 
Ακολουθείται πρωτοποριακό πρόγραμμα διδασκαλίας το οποίο αποσκοπεί στην φωνητική εκπαίδευση των 

χορωδών, χρησιμοποιώντας ειδικές ασκήσεις προθέρμανσης της φωνής και των μυών του σώματος, 
ευχάριστη και ταχύρρυθμη διδασκαλία των τραγουδιών σύμφωνα με μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα και 

βασισμένα στο διαδραστικό μουσικό πρόγραμμα Sibelius. Η επιλογή των κατάλληλων τραγουδιών, με 

παιδαγωγικούς στόχους την αισθητική καλλιέργεια, την ψυχαγωγία, την γνωριμία με την ελληνική μουσική 
καθώς και με αυτή άλλων λαών, ώστε το τραγούδι να γίνεται μέσο ψυχικής καλλιέργειας και έκφρασης 

συναισθημάτων. 
Το πρόγραμμα συνδυάζει τα τραγούδια με θεατρική κίνηση, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, την οποία θα    

αναλαμβάνει ειδική χορογράφος με πολύ απλές κινήσεις που όλοι θα μπορούν να κάνουν. Βασικός όμως 

στόχος είναι να προσφέρει στους χορωδούς χαρά, διασκέδαση, ικανοποίηση, γνώση, αλλά και καταπληκτικές 
εμπειρίες και αναμνήσεις από συμμετοχή σε δεκάδες συναυλίες και Φεστιβάλ, όπου η Χορωδία Δήμου 

Διονύσου θα αποσπά τις καλύτερες κριτικές, ανάμεσα σε διακεκριμένες χορωδίες. 
Για την βέλτιστη παρουσία των τμημάτων της παιδικής χορωδίας του Δήμου, απαιτείται η κατάλληλη 

ενδυμασία των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος θα προβεί στην προμήθεια μπλούζας τύπου polo, με 

μακρύ μανίκι και γιακά, πικέ ύφανση, σε δύο ή τρία διαφορετικά χρώματα.  
Επίσης, μαζί με τα μπλουζάκια θα φτιαχτούν σήματα με κέντημα από μεταλλική κλωστή (χρυσή ή ασημένια), 

επάνω σε μαύρη στρογγυλή τσόχα διαμέτρου 85 mm. 
Στα παιδιά θα δοθεί η οδηγία να συνδυάσουν τα μπλουζάκια που θα προμηθευτεί ο Δήμος με δικά τους μαύρα 

παντελόνια ή  φούστες, ώστε να δημιουργήσουν ένα ομοιόμορφο σύνολο – στολή. 
Οι στολές καθώς και τα σήματα, μετά το πέρας κάθε εκδήλωσης θα παραδίδονται στο βεστιάριο της χορωδίας 

του Δήμου. 

 
Συγκεκριμένα, οι ανάγκες της προμήθειας των στολών της παιδικής χορωδίας διαμορφώνονται ως εξής: 

 
Μπλουζάκια 

Θα είναι τύπου polo, με μακρύ μανίκι και γιακά, πικέ ύφανση, σε δύο – τρία διαφορετικά χρώματα. 
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Το κάθε χρώμα θα αναδεικνύει ένα τμήμα της χορωδίας, ήτοι το πιο ανοιχτό για τα junior τμήματα και το πιο 

σκούρο για τα παιδικά – νεανικά τμήματα. Η τελική επιλογή για το πόσα μπλουζάκια θα αντιστοιχούν σε κάθε 
χρώμα και νούμερο, θα γίνει καθ΄υπόδειξη της Υπηρεσίας μας.   

Το ύφασμα θα είναι 50% cotton, 50% Polyester, βάρους 200 γραμμαρίων. 

Τα προς προμήθεια μπλουζάκια θα είναι 170 τμχ. στον αριθμό και σε συγκεκριμένα νούμερα όπως 
αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα: 

 

ΠΑΙΔΙΚΑ UNISEX 

ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τμχ.) ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τμχ.) 

4 3 XS 25 

6 7 S 24 

8 18 M 15 

10 31 L 10 

12 26 XL 7 

  XXL 4 

ΣΥΝΟΛΟ 85 παιδικά ΣΥΝΟΛΟ 85 unisex 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 170 ΤΜΧ. 

 

Σήμα 
Μαζί με τα μπλουζάκια θα φτιαχτούν σήματα με κέντημα από μεταλλική κλωστή (χρυσή ή ασημένια), επάνω 

σε μαύρη στρογγυλή τσόχα. Τα σήματα θα είναι σε μορφή κονκάρδας, η οποία θα τοποθετείται στα 
μπλουζάκια με παραμάνα ή scratch. 

Τα σήματα θα είναι όσα και τα μπλουζάκια, ήτοι 170 τμχ. σε αριθμό. 
Σχεδιαστικές προδιαγραφές: Η στρογγυλή τσόχα που θα φέρει επάνω το σήμα του Δήμου Διονύσου θα έχει 

διάμετρο 85 mm και οι διαστάσεις καθώς και η θέση που θα τοποθετείται το λογότυπο θα είναι σύμφωνα με 

αυτά που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής Λογοτύπου του Δήμου Διονύσου.  
 

 
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης  

Η προμήθεια των υλικών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα μετά την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 
 

 
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Το συνολικό κόστος της παρούσας προμήθειας θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 2.500,00 €. 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV: 79952100-3 

Α) ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΑ UNISEX 

ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τμχ.) ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τμχ.) 

4 3 XS 25 
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6 7 S 24 

8 18 M 15 

10 31 L 10 

12 26 XL 7 

  XXL 4 

ΣΥΝΟΛΟ 85 παιδικά ΣΥΝΟΛΟ 85 unisex 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 170 ΤΜΧ. 

 

Β) ΣΗΜΑΤΑ 

Σήματα σε μορφή κονκάρδας  170 τεμάχια 

 
Γενικό Σύνολο € Α + Β Ομάδας (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 2.500,00  € 

Καθαρή Αξία € 2.016,13 € 

ΦΠΑ 24% 483,87 € 

 
 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 
εντολών πληρωμής. 

 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Η παράδοση των στολών θα γίνει μετά την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλα τα είδη της μελέτης. 
Η αρμόδια υπηρεσία θα θέτει στη διάθεση του Αναδόχου κάθε πληροφορία που απαιτείται για την υλοποίηση 

της προμήθειας. 
Τα προμηθευόμενα είδη που αναφέρονται στη μελέτη θα πρέπει να είναι πολύ καλής ποιότητας. Τα είδη θα 

παραδοθούν στην Υπηρεσία κατόπιν συνεννόησης και στον τόπο που θα υποδείξει. Η παραλαβή των ειδών θα 

γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία θα ελέγχει αν τα προς παραλαβή είδη είναι τα 
ενδεδειγμένα σύμφωνα με το δείγμα της Υπηρεσίας. 

Η τελική επιλογή για το πόσα μπλουζάκια θα αντιστοιχούν σε κάθε χρώμα και νούμερο, θα γίνει καθ΄υπόδειξη 
της Υπηρεσίας μας.   

Η Υπηρεσία κρατά το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εφόσον η προμήθεια δεν είναι σύμφωνη με τη 

μελέτη. 
 

 
 

  

Άνοιξη, 29/03/2018 
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  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
            ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

            

 
 

    ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ                       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV: 79952100-3 

Α) ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΑ UNISEX 

ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τμχ.) ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τμχ.) 

4 3 XS 25 

6 7 S 24 

8 18 M 15 

10 31 L 10 

12 26 XL 7 

  XXL 4 

ΣΥΝΟΛΟ 85 παιδικά ΣΥΝΟΛΟ 85 unisex 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 170 ΤΜΧ. 

 

Β) ΣΗΜΑΤΑ 

Σήματα σε μορφή κονκάρδας  170 τεμάχια 

 
Γενικό Σύνολο € Α + Β Ομάδας (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  

Καθαρή Αξία €  

ΦΠΑ 24%  

 
 

…………………………. 
(Τόπος και ημερομηνία) 

 

 
 

Ο Προσφέρων 
(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας) 

 

 


