
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ: 20/2018  
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “∆ΙΟΝΥΣΟΣ Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΚΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ” 
ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΘΑΝΑΣΗ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 
 
 

 
Η ∆ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.000,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ 

ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 15.6615.0002 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018. 
 
    ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Στοιχεία της προς ανάθεση προµήθειας 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 
3. Προϋπολογισµός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 
4. Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 
5. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’) 
 
 

 
 
 
 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Άνοιξη, 29/06/2018 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “∆ΙΟΝΥΣΟΣ Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΚΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ” 
ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΘΑΝΑΣΗ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Επανεκτύπωση του βιβλίου µε τίτλο “∆ιόνυσος η 
αρχαία Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα Θανάση 
Κυριαζόπουλου 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 3.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Κωδικοί: 

 CPV: 79810000-5 “Υπηρεσίες Εκτύπωσης” 

Α∆ΑΜ: 18REQ003296334 

 

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Κ.Α.: 15.6615.0002 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµόσιων Συµβάσεων, ο αναλογούν φόρος 
εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε 
τυχούσα νόµιµη κράτηση.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Ο Θανάσης Κυριαζόπουλος είναι ένας πολυπράγµων συντοπίτης µας, φιλόλογος, συγγραφέας µε ενεργή συµµετοχή 
στα πολιτιστικά δρώµενα του ∆ήµου ∆ιονύσου. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
(1955-1959) και µετεκπαιδεύτηκε στην ΣΕΛΜΕ Αθηνών. Υπηρέτησε ως φιλόλογος καθηγητής και διετέλεσε 
Γυµνασιάρχης και Λυκειάρχης σε σχολικές µονάδες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Έχει συγγράψει πλήθος 
έργων και συµµετέχει ενεργά σε φιλολογικού και λογοτεχνικού περιεχοµένου παρουσιάσεις που διοργανώνονται στο 
πολιτιστικό κέντρο της ∆Ε ∆ιονύσου ως κεντρικός οµιλητής. 
Το 2011 εξέδωσε το βιβλίο του µε τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής”. Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο µέρη από 
τα οποία το πρώτο αναφέρεται στην αρχαία ιστορία του ∆ιονύσου, στην ∆ιονυσιακή λατρεία, στην γένεση της 
τραγωδίας και στον αρχαιολογικό χώρο που υπάρχει µέχρι και σήµερα στον ∆ιόνυσο. Το δεύτερο µέρος αναφέρεται 
στη σύγχρονη ιστορία του ∆ιονύσου,  
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου, αναγνωρίζοντας το σπουδαίο συγγραφικό έργο και την συνεχή προσφορά του στα τοπικά 
πολιτιστικά δρώµενα του εξαίρετου συντοπίτη µας κου Θανάση Κυριαζόπουλου µε το µε αρ. πρωτ. 4784/08-02-
2018 έγγραφό του πρότεινε στον συγγραφέα την επανεκτύπωση του βιβλίου του µε τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία 
Ικαρία Αττικής”,  προκειµένου τα αντίτυπα να διανεµηθούν στα σχολεία του ∆ήµου µας, σε συλλόγους και τοπικούς 
φορείς, ώστε οι δηµότες µας και τα παιδιά τους να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου µας και να ευαισθητοποιηθούν 
αναφορικά µε την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Βωµού ∆ιονύσου. 
Με το από 12-02-2018 (αρ. πρωτ. 5148/13-02-2018 ∆ήµου ∆ιονύσου) έγγραφό του ο συγγραφέας αποδέχθηκε την 
πρόταση του ∆ήµου µε την επιθυµία  της  προσθήκης επιπλέον σελίδων προς το σκοπό της επικαιροποίησης και 
συµπλήρωσης των ήδη αναφεροµένων στο βιβλίο στοιχείων. 
Αναγνωρίζοντας το σπουδαίο συγγραφικό έργο και τη συνεχή προσφορά στα τοπικά πολιτιστικά δρώµενα τον 
συντοπίτη µας Θανάση Κυριαζόπουλο, ο ∆ήµος ∆ιονύσου στοχεύει στη γνωριµία των µαθητών του ∆ήµου µας, των 
γονέων τους και γενικά των δηµοτών µας µε τα σπουδαία επιτεύγµατα των προγόνων µας που έλαβαν χώρα στον 
τόπο όπου κατοικούµε σήµερα. 
Η επανεκτύπωση του βιβλίου µε τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα Θανάση Κυριαζόπουλου 
θα πραγµατοποιηθεί σε 500 αντίτυπα και επιπλέον 10 µε σκληρό εξώφυλλο, ήτοι στο σύνολο 510 αντίτυπα. 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Επανεκτύπωση του βιβλίου µε τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα Θανάση Κυριαζόπουλου. 

CPV: 79810000-5 “Υπηρεσίες Εκτύπωσης” 

Αριθµός σελίδων του κάθε βιβλίου: 250 
∆ιαστάσεις σε εκατοστά: 17*24 

Εσωτερικό: 
- Ασπρόµαυρη εκτύπωση (µε 20 έγχρωµες σελίδες - τετραχρωµία) 
- Χαρτί Σαµουά (χρώµα κίτρινο) 
- 100 γρ. 

Εξώφυλλο: 

- Έγχρωµη εκτύπωση (τετραχρωµία) 
- Χαρτί Βέλβετ 
- 300 γρ. 
- Ματ πλαστικοποίηση και αυτιά 

Είδος Βιβλιοδεσίας:  Ραφτή κολλητή βιβλιοδεσία µε κόλλα PUR 
Σύνολο τεµαχίων: 500 τµχ + 10 τµχ µε σκληρόπετσο εξώφυλλο = 510 τµχ. 
 
Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης  
Η παράδοση θα γίνει εντός διµήνου από την υπογραφή της Σύµβασης στον χώρο της αποθήκης του ∆ήµου. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Το συνολικό κόστος της παρούσας ανάθεσης θα ανέλθει µέχρι του ποσού των 3.000,00 € συµπ. ΦΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(€) 

ΑΞΙΑ (€) 

1.  

Επανεκτύπωση του βιβλίου µε 
τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία 
Αττικής” του συγγραφέα Θανάση 
Κυριαζόπουλου. 

ΤΕΜΧ 

500 τµχ. + 10 µε 
σκληρόπετσο 
εξώφυλλο = 

510 τµχ. 

- 5,80 € 
 

- 10 €  
(τα 10 τεµάχια µε 
σκληρό εξώφυλλο) 

 
 

2.912,62 € 

 

Καθαρή Αξία 2.912,62 € 
ΦΠΑ 6% 87,38 € 

 
Σύνολο (συµπ. 

ΦΠΑ) 
3.000,00 € 

 

 
 
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. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 
 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
1. Η παράδοση θα γίνει εντός διµήνου (2) από την υπογραφή της Σύµβασης στον χώρο της αποθήκης του ∆ήµου. 
2. Ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα 

για την υλοποίηση της συγκεκριµένης προµήθειας. 
3. Η ανάθεση δύναται να πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1 περίπτ. 31 του 

Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) 
4. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την παράδοση των ειδών, µετά την έκδοση και την προσκόµιση 

ισόποσου τιµολογίου, κατόπιν συνεννόησης µε την οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου και αφού 
συνταχθούν και υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή του ∆ήµου. 

5. Οι διαφορές που θα εµφανιστούν κατά την εφαρµογή της Σύµβασης επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις στα αρµόδια δικαστήρια. 

 
   

Άνοιξη, 29/06/2018 
   
 
 
 
   
  
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
 
 
 
 
 
 

 
    ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ   

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(€) 

ΑΞΙΑ (€) 

2.  

Επανεκτύπωση του βιβλίου µε 
τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία 
Αττικής” του συγγραφέα Θανάση 
Κυριαζόπουλου. 

ΤΕΜΧ 

500 τµχ. + 10 µε 
σκληρόπετσο 
εξώφυλλο = 

510 τµχ. 

- ………. € 
 

- ………… €  
(τα 10 τεµάχια µε 
σκληρό εξώφυλλο) 

 
 

 

 

Καθαρή Αξία  
ΦΠΑ 6%  

 
Σύνολο (συµπ. 

ΦΠΑ) 
 

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
 
  ………………………………….., ………. € 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
 
 
………………………………………………………….., ……… ΕΥΡΩ. 
 
 
 
…………………………. 
(Τόπος και ηµεροµηνία) 
 
 
 
Ο Προσφέρων 
 
 
 
(Ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος και σφραγίδα συµµετέχουσας εταιρείας) 


