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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      Άγιος Στέφανος,  07/08/2018 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                    Αρ. Πρωτ.: 26405 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 

Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                       

Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη      ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 
2132030665 FAX: 2132030630       

email:triantafyllidou@dionysos.gr     

         

           
 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση για την επανεκτύπωση του βιβλίου με τίτλο “Διόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής” 

του συγγραφέα Θανάση Κυριαζόπουλου 

CPV: 79810000-5 “Υπηρεσίες Εκτύπωσης” 
18REQ003296334 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 372/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε 
η σκοπιμότητα της ανάθεσης,  ο Δήμος 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, και στη 
σύναψη σύμβασης  για την επανεκτύπωση του βιβλίου με τίτλο “Διόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής” 

του συγγραφέα Θανάση Κυριαζόπουλου, σύμφωνα με την 307/2018(ΑΔΑ:Ω4Γ2Ω93-ΕΕΑ) Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  
 

Ο Δήμος Διονύσου, αναγνωρίζοντας το σπουδαίο συγγραφικό έργο και την συνεχή προσφορά στα τοπικά 

πολιτιστικά δρώμενα του εξαίρετου συντοπίτη μας κ. Θανάση Κυριαζόπουλου πρότεινε στον συγγραφέα την 

επανεκτύπωση του βιβλίου του με τίτλο “Διόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής”, προκειμένου τα αντίτυπα να 
διανεμηθούν στα σχολεία του Δήμου 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 Διονύσου.  O Δήμος Διονύσου στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών του 

Δήμου 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 “Διόνυσος η 
αρχαία Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα Θανάση Κυριαζόπουλου θα πραγματοποιηθεί σε 500 αντίτυπα και 

επιπλέον 10 με σκληρό εξώφυλλο, ήτοι στο σύνολο 510 αντίτυπα.  
Ειδικότερα: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Επανεκτύπωση του βιβλίου με τίτλο “Διόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα Θανάση Κυριαζόπουλου. 
CPV: 79810000-5 “Υπηρεσίες Εκτύπωσης” 

Αριθμός σελίδων του κάθε βιβλίου: 250 

Διαστάσεις 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 
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Σύνολο τεμαχίων: 500 τμχ + 10 τμχ με σκληρόπετσο εξώφυλλο = 510 τμχ. 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 
ΑΞΙΑ (€) 

1.  

Επανεκτύπωση του βιβλίου με 

τίτλο “Διόνυσος 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 € 

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

 

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. 

 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
Η παράδοση θα γίνει εντός διμήνου από την υπογραφή της Σύμβασης στον χώρο της αποθήκης του Δήμου. 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 Η παράδοση θα γίνει εντός διμήνου (2) από την υπογραφή της Σύμβασης στον χώρο της αποθήκης του 

Δήμου. 

 Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων, τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας. 

 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) 
 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 Δήμου Διονύσου και αφού 

συνταχθούν και υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου. 
 Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις στα αρμόδια δικαστήρια. 

 
Ως εκ τούτου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών και 

προσφοράς (παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισμένο φάκελλο, έως τις 24/08/2018 και μέχρι ώρα 

15:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος 
Στέφανος 

 

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  

 Δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 &74 του Ν.4412/2016 

 Έλαβε πλήρη γνώση της μελέτης, 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 
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 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό 

και το ειδικό είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το 

αντικείμενο της πρόσκλησης . Η μή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του 

συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών). 

 3. Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ δύναται να κατατεθούν μαζί 

με την προφορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία 

θα αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και θα δηλώνεται ότι τα 

δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ θα προσκομιστούν με την πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 4. Τεχνική προσφορά 

 5. Οικονομική προσφορά.  

 

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της σχετικής 

σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Κατά τη διαδικασία υπογραφής τη Σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή . 

 

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 

 
Συνημμένα: 

1)  Η 307/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα “ Έγκριση δαπάνης, διάθεση 
πίστωσης και έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την προμήθεια Βιβλιοθηκών για τη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Διονύσου” 
2) Τεχνικη μελέτη & Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 
3) Νομιμοποιητικά έγγραφα οικονομικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

4) Δκαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   
  Με εντολή Δημάρχου  

  Η Αντιδήμαρχος  
    

    

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλλα  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ: 20/2018  
 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΤΎΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΊΟΥ ΜΕ ΤΊΤΛΟ “ΔΙΌΝΥΣΟΣ Η ΑΡΧΑΊΑ ΙΚΑΡΊΑ 
ΑΤΤΙΚΉΣ” ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΈΑ ΘΑΝΆΣΗ ΚΥΡΙΑΖΌΠΟΥΛΟΥ 

 

 
 

 

 
Η ΔΑΠΑΝΗ 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 Δ’) 
 
 

 
 

 

 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 
 

 
 

 



 6

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Άνοιξη, 29/06/2018 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΤΎΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΊΟΥ ΜΕ ΤΊΤΛΟ “ΔΙΌΝΥΣΟΣ Η ΑΡΧΑΊΑ ΙΚΑΡΊΑ 
ΑΤΤΙΚΉΣ” ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΈΑ ΘΑΝΆΣΗ ΚΥΡΙΑΖΌΠΟΥΛΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Επανεκτύπωση του βιβλίου με τίτλο “Διόνυσος η 

αρχαία Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα Θανάση 
Κυριαζόπουλου 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Κωδικοί: 

 CPV: 79810000-5 “Υπηρεσίες Εκτύπωσης” 

ΑΔΑΜ: 18REQ003296334 

 

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Κ.Α.: 15.6615.0002 

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.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ο Θανάσης Κυριαζόπουλος είναι ένας πολυπράγμων συντοπίτης μας, φιλόλογος, συγγραφέας με ενεργή 
συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου Διονύσου. 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 Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Έχει συγγράψει πλήθος έργων και συμμετέχει ενεργά σε φιλολογικού και λογοτεχνικού 
περιεχομένου παρουσιάσεις που διοργανώνονται στο πολιτιστικό κέντρο της ΔΕ Διονύσου ως κεντρικός 

ομιλητής. 

Το 2011 εξέδωσε το βιβλίο του με τίτλο “Διόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής”. Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη 
από τα οποία το πρώτο αναφέρεται στην αρχαία ιστορία του Διονύσου, στην Διονυσιακή λατρεία, στην 

γένεση της τραγωδίας και στον αρχαιολογικό χώρο που υπάρχει μέχρι και σήμερα στον Διόνυσο. Το δεύτερο 
μέρος αναφέρεται στη σύγχρονη ιστορία του Διονύσου,  

Ο Δήμος Διονύσου, 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 “Διόνυσος η 

αρχαία Ικαρία Αττικής”,  προκειμένου τα αντίτυπα να διανεμηθούν στα σχολεία του Δήμου 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 Διονύσου. 

Με το από 12-02-2018 (αρ. πρωτ. 5148/13-02-2018 Δήμου Διονύσου) έγγραφό του ο συγγραφέας 
αποδέχθηκε την πρόταση του Δήμου 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 Δήμος Διονύσου στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών του Δήμου 
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 “Διόνυσος 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 “Διόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα Θανάση Κυριαζόπουλου. 

CPV: 79810000-5 “Υπηρεσίες Εκτύπωσης” 

Αριθμός σελίδων του κάθε βιβλίου: 250 

Διαστάσεις 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 
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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 Δήμου. 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

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

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΑΞΙΑ (€) 

2.  

Επανεκτύπωση του βιβλίου με 

τίτλο “Διόνυσος 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 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 Η παράδοση θα γίνει εντός διμήνου (2) από την υπογραφή της Σύμβασης στον χώρο της αποθήκης του 

Δήμου. 

 Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων, τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας. 
 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) 

 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 Δήμου Διονύσου και αφού 
συνταχθούν και υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου. 

 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 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 

 
 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ 
 

 



 1

0

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΑΞΙΑ (€) 

3.  

Επανεκτύπωση του βιβλίου με 
τίτλο “Διόνυσος 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) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) 
 

- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.  

- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα 

δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό 
τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).  

- Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική 
Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο 

του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι 

τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο 
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του 

Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η 
προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον 

οικείο Μ.Α.Ε.  

- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στη 
συγκεκριμένη διαδικασία.  

- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής 
Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα 

όργανα διοίκησης αυτού.  
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την 

ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι 

έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:  

Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων από τα 
οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των 

προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις μεταβολές αυτού, καθώς 

και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), 
αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία 

αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας καθώς και, 
Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να 

προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.  
Οι Ενώσεις εταιρειών ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκομίζουν 

υποχρεωτικά:  

1. Για κάθε μέλος της ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την 
περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός) όπως 

περιγράφονται ανωτέρω.  
2. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, με το οποίο:  

 Συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία  

 Αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της υπηρεσίας που αναλαμβάνει κάθε μέλος της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς.  

 Δηλώνεται ότι όλα τα μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη για τις 

υποχρεώσεις της Ένωσης/Κοινοπραξίας και για την εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα Τεύχη της 
Διακήρυξης, εκτέλεση της προμήθειας  

 Δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας  
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 Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπρξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο 

διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής.  
3. Πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή 

του για τη συμμετοχή του μέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο Διαγωνισμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

(σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016) 

 
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις.  
2) 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.  

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας, 
έκδοσης τελευταίου 6μήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ότι δεν τελεί 

υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας 

εγκατάστασής του.  

Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται. 
4) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  
5) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). 


