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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Άνοιξη, 16 Φεβρουαρίου 2017 

Αρ. Πρωτ.: 4653 

Δ/νση: Κανάρη 3, τ.κ. 14569 Άνοιξη 
Πληροφορίες: Όλγα Καψούρου 
e-mail: kapsourou@dionysos.gr 
τηλ.: 2132139807/fax: 2132139822 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Θέμα: Εισήγηση για την προμήθεια εντύπων (αφισών, προσκλήσεων, φακέλων προσκλήσεων, 
δίπτυχων, τρίπτυχων)  

1. Το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) “Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που 
αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου 
οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του Ειδικότερα για την έγκριση 
διενέργειας ορισμένης προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο ΔΣ και μόνο κατ' εξαίρεση σε περίπτωση απ' 
ευθείας ανάθεσης λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η 
Οικονομική Επιτροπή (ΕΛ.ΣΥΝ. Τμ. 7 Πρ. 33/2012)”, 

2. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016)”, 

3. Την υπ΄αρίθμ. 228/2016 ΑΔΣ σχετικά με την Ψήφιση του Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου ο.ε. 2017, η οποία 
επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 107119/38932/30-01-2017 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, 

4. Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι η απόφαση για την προμήθεια εντύπων (αφισών, δίπτυχων, τρίπτυχων, 
προσκλήσεων, φακέλων, προγραμμάτων) ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο Δήμος Διονύσου πραγματοποιεί για τους δημότες και τους κατοίκους του σειρά προγραμμάτων (summer camp, 
αθλητικό camp, δημιουργική απασχόληση παιδιών, δράσεις πολιτιστικής και καλλιτεχνικής επιμόρφωσης) καθώς και 
πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων (φεστιβάλ, ημερίδες, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, μουσικές εκδηλώσεις, σεμινάρια 
κλπ). Για πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών και κατοίκων για τις ανωτέρω εκδηλώσεις είναι απαραίτητη η 
προβολή των δραστηριοτήτων με αφίσες, προσκλήσεις, δίπτυχα, τρίπτυχα και άλλα σχετικά έντυπα. 

Τα έντυπα που χρειάζονται για την προβολή των δραστηριοτήτων και την ενημέρωση των δημοτών περιγράφονται 
στον παρακάτω πίνακα, με ενδεικτικές (ανώτερες) τιμές ανά είδος και ποσότητα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:  

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ ΣΕ 

€ 

Αφίσα έγχρωμη 31 Χ 44 150 100 120,00 

Αφίσα έγχρωμη 50 Χ 70 170 100 250,00 

Αφίσα έγχρωμη 58 Χ 76 300 10 80,00 

Πρόσκληση έγχρωμη 12 Χ 18 250 100 60,00 

Φάκελος πρόσκλησης 15 Χ 20 120 100 9,00 

Δίπτυχο έγχρωμο 24 Χ 33 170 100 90,00 

Τρίπτυχο έγχρωμο 16 Χ 33 170 100 110,00 
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Το προϋπολογιζόμενο κόστος για τον Δήμο Διονύσου για την προμήθεια αφισών, προσκλήσεων, φάκελων 
προσκλήσεων, δίπτυχων και τρίπτυχων ανέρχεται σε 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του 
ΚΑ.15.6471.0002 µε την ονομασία «Έντυπα (αφίσες, δίπτυχα, τρίπτυχα κλπ) - προγράμματα κλπ» του 
Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017. Η προμήθεια προτείνεται να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης και να εκτελείται τμηματικά μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 10.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 

1. Την (αναγκαιότητα) προμήθεια εντύπων (αφισών, δίπτυχων, τρίπτυχων, προσκλήσεων, φακέλων) για την 
προβολή των δραστηριοτήτων του Δήμου και την ενημέρωση των δημοτών και κατοίκων 

2. Την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εντύπων (αφισών, δίπτυχων, τρίπτυχων, προσκλήσεων, φακέλων 
προσκλήσεων) που ανέρχεται σε 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ.15.6471.0002 µε 
την ονομασία «Έντυπα (αφίσες, δίπτυχα, τρίπτυχα κλπ) - προγράμματα κλπ» του Προϋπολογισμού του Δήμου 
ο.ε. 2017. 

 
 

 

 
 
Εσωτ. Διανομή   

1. Γρ. κ. Δημάρχου 
2. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ 


