
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..4η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 2ας-3-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..45/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..4η/2-3-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .2α Μαρτίου 2017.., ηµέρα ..Πέµπτη.. και ώρα ..9:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..5502/24-2-2017.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της  
ΚΟΥΒΕΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ για  ζηµιά  που υπέστη το ελαστικό του ΙΧΕ αυτ/του της  από 
πτώση επί λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της  
ΣΦΗΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ για  ζηµιά  που υπέστησαν τα ελαστικών του ΙΧΕ αυτ/του της  
από πτώση επί λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και  διάθεση 
των αντίστοιχων πιστώσεων µετά από την 1η υποχρεωτική αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2017». 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 10.000,00 € σε 

βάρος του Κ.Α.: 15.6471.0002 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για την 
απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «προµήθεια εντύπων (αφισών, 
προσκλήσεων, φακέλων προσκλήσεων, δίπτυχων, τρίπτυχων)» . 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της µελέτης και των όρων διακήρυξης για την υλοποίηση 
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιµόρφωσης στο ∆ήµο ∆ιονύσου, µε 
∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό» . 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση της µελέτης και των όρων διακήρυξης για την υλοποίηση 
πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του 
προγράµµατος "Summer Camp ∆ιονύσου 2017" στο ∆ήµο ∆ιονύσου, µε ∆ηµόσιο 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό» . 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού  ο.ε.  2017, για 
δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες» . 
ΘΕΜΑ 8ο: «1) Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
φαρµακευτικού υλικού και εµβολίων του ∆ήµου ∆ιονύσου και των φορέων του. 2) 
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Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στο φαρµακείο ∆. ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗ   µε ποσό 
προσφοράς  49.877,94€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ» . 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού Νο.1  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
«Παροχή Υπηρεσιών  για τον  Καθαρισµό ∆ηµοτικών Κτιρίων    ∆ήµου ∆ιονύσου» 
προϋπολογισµού  ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου  
ΦΠΑ 24% και συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.» 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα του κ. ∆ηµοτζίκη Βύρωνα περί καταβολής αποζηµίωσης για  
βλάβη του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πληµµύρα». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα της κ. Χαρτζανιώτη Μαγδαληνής για καταβολή αποζηµίωσης 
λόγω καταστροφής του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πληµµύρα». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Αλλαγή ως προς το όνοµα του υπολόγου του χρηµατικού εντάλµατος,  
στη µε αρ. 18/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Επείγουσα Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών – 
συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Μεταφορά Ογκωδών 
Απορριµµάτων». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 10.349,90 € ως 
συµµετοχή   για την πληρωµή του 3ου λογαριασµού και ποσού 1.111,70€ ως 
συµµετοχή για την πληρωµή του 4ου  λογαριασµού της µελέτης «Υδραυλικές – 
Περιβαλλοντικές Μελέτες στην υπό Πολεοδόµηση περιοχή της Κοινότητας 
Ροδόπολης», συµβατικής αµοιβής 200.260,20 € συµπερ. ΦΠΑ». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Καγιαλή Ελπίδα    3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Μπιτάκος Παναγιώτης 
5. Στάικος Θεόδωρος  
 
Το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε τελευταίο. 
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης προσήλθε κατά τη ψήφιση του τελευταίου θέµατος. 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..45/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 10.000,00 € σε 

βάρος του Κ.Α.: 15.6471.0002 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για την 
απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «προµήθεια εντύπων (αφισών, 
προσκλήσεων, φακέλων προσκλήσεων, δίπτυχων, τρίπτυχων)» . 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
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  Έχοντας υπόψη: 

1. Τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση δ, του Ν. 3852/10, σύµφωνα µε την 
οποία η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη 
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που διατίθενται 
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς επίσης και εκτός από εκείνες τις 
δαπάνες που διατίθενται χωρίς να απαιτείται απόφαση οποιοδήποτε οργάνου, σε 
συνδυασµό (και µε την επιφύλαξη) µε το άρθρο 158 του Ν.3463/06. 

2. τις διατάξεις των άρθρων 158 “∆απάνες” και 209 “Προµήθειες-Υπηρεσίες - 
Μελέτες” του Ν.3463/06,  

3. Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-
2014) “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, που διέπουν τη 
διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των κωδικών του δηµοτικού 
προϋπολογισµού 

4. Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 
2, β, οι οποίες ορίζουν ότι για τους λοιπούς φορείς της «Γενικής Κυβέρνησης», 
στους οποίους υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού (σύµφωνα µε παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4270/2014), η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής 
δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία της 
Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 13 του Β.∆/τος 17.5/15.6.1959 
7. Την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του 

Υπουργείου Οικονοµικών (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) 
8. τις διατάξεις του Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους 

∆ιατάκτες, 
9. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 
10. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ιονύσου οικονοµικού έτους 2017 που 

ψηφίστηκε µε την υπ' αριθ. 228/2016 Α∆Σ, (Α∆Α: 7Μ37Ω93-∆9Φ) και εγκρίθηκε 
µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 107119/38932/30-01-2017 απόφαση του Γ.Γ. της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 

11. Την υπ’ αριθµ. 1867/3-9-2014 Απόφαση ∆ηµάρχου περί “Ορισµού Αντιδηµάρχων 
και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου’’. 

12. την υπ’ αρ. 57/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια (αναγκαιότητα) προµήθειας  

13. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήµατος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης 
Μητρώου (Α∆ΑΜ) 17REQ005827338 

14. Την υπ’ αριθµ. 3/2017 περιγραφή εργασίας που συντάχθηκε από το Αυτοτελές 
Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού 
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Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
του ∆ήµου: 

α) Για την έγκριση των από 21/02/2017 Τεχνικών Προδιαγραφών όπως συντάχθηκαν 
από το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού µε θέµα “Προµήθεια εντύπων (αφισών, προσκλήσεων, 
προγραµµάτων, φακέλων προσκλήσεων, δίπτυχων, τρίπτυχων)” ενδεικτικού 
συνολικού προϋπολογισµού 10.000,00 € συµπ. ΦΠΑ 

β) Την έγκριση της δαπάνης για την “Προµήθεια εντύπων (αφισών, προσκλήσεων, 
προγραµµάτων, φακέλων προσκλήσεων, δίπτυχων, τρίπτυχων)” και τη διάθεση 
πίστωσης ποσού 10.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ σε βάρος του  κωδικού 
εξόδων ΚΑ 15.6471.002 µε την ονοµασία “Έντυπα (αφίσες, δίπτυχα, τρίπτυχα κλπ) 
– προγράµµατα κλπ” του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017 για την εξόφληση 
των σχετικών δαπανών. 

 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� τις διατάξεις των άρθρων 158 “∆απάνες” και 209 “Προµήθειες-Υπηρεσίες - 

Μελέτες” του Ν.3463/06,  
� Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-

2014) “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, που διέπουν τη 
διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των κωδικών του δηµοτικού 
προϋπολογισµού 
� Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 

παρ. 2, β, οι οποίες ορίζουν ότι για τους λοιπούς φορείς της «Γενικής 
Κυβέρνησης», στους οποίους υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού (σύµφωνα µε 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), η έκδοση της απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης 
πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα 
� Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία της 

Οικονοµικής Επιτροπής 
� Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 13 του Β.∆/τος 17.5/15.6.1959 
� Την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του 

Υπουργείου Οικονοµικών (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) 
� τις διατάξεις του Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους 

∆ιατάκτες, 
� Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 
� Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ιονύσου οικονοµικού έτους 2017 που 

ψηφίστηκε µε την υπ' αριθ. 228/2016 Α∆Σ, (Α∆Α: 7Μ37Ω93-∆9Φ) και 
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εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 107119/38932/30-01-2017 απόφαση του Γ.Γ. 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
� Την υπ’ αριθµ. 1867/3-9-2014 Απόφαση ∆ηµάρχου περί “Ορισµού 

Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου’’. 
� την υπ’ αρ. 57/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια (αναγκαιότητα) προµήθειας  
� Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήµατος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής 
Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 17REQ005827338 
� Την υπ’ αριθµ. 3/2017 περιγραφή εργασίας που συντάχθηκε από το Αυτοτελές 

Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

α) Εγκρίνει τις από 21/02/2017 Τεχνικές Προδιαγραφές όπως συντάχθηκαν από το 
Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού µε 
θέµα “Προµήθεια εντύπων (αφισών, προσκλήσεων, προγραµµάτων, φακέλων 
προσκλήσεων, δίπτυχων, τρίπτυχων)” ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού 
10.000,00 € συµπ. ΦΠΑ και έχουν ως εξής: 

 

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

ΜΕΛΕΤΗ : 03/2017 
 
 
 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΦΙΣΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ, ∆ΙΠΤΥΧΩΝ, ΤΡΙΠΤΥΧΩΝ)  
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Η ∆ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 10.000,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ 15.6471.0002 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2017.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΦΙΣΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ, ∆ΙΠΤΥΧΩΝ, ΤΡΙΠΤΥΧΩΝ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Στοιχεία της προς ανάθεση προµήθειας 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 
3. Προϋπολογισµός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 
4. Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 
 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αγ. Στέφανος, 
21/02/2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΦΙΣΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ, ∆ΙΠΤΥΧΩΝ, ΤΡΙΠΤΥΧΩΝ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να προµηθεύσει το ∆ήµο 
µε τα έντυπα που χρειάζονται για µια σειρά  
προγραµµάτων και εκδηλώσεων (φεστιβαλ, 
ηµερίδες, ψυχαγωγικές και µουσικές εκδηλώσεις, 
σεµινάρια κλπ) ανάλογα µε τις ανάγκες που 
υπάρχουν για κάθε εκδήλωση. 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Απευθείας Ανάθεση 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
1 Έτος 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
10.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Κωδικοί 

CPV: 22820000-4 

Α∆ΑΜ: 17REQ005827338 

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

 

ΚΑ.15.6471.0002  

 

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                            
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
Η µελέτη αυτή συντάσσεται προκειµένου ο ∆ήµος να προχωρήσει στην προµήθεια εντύπων (αφισών, 
προσκλήσεων, προγραµµάτων, φακέλων προσκλήσεων, δίπτυχων, τρίπτυχων) 
 
Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα αναλάβει: 
 
Το σχεδιασµό και την παραγωγή έντυπου ενηµερωτικού υλικού στο πλαίσιο των ενεργειών προβολής, 
διάχυσης, ενηµέρωσης των διαφόρων προγραµµάτων και πολιτιστικών – ενηµερωτικών εκδηλώσεων 
που πραγµατοποιεί ο ∆ήµος. 
 
Η τελική διαµόρφωση των εντύπων, ως προς τα στοιχεία που θα τυπωθούν σε αυτά, θα 
οριστικοποιηθεί, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των αρµοδίων υπηρεσιών.  

Ειδικότερα, η παραγωγή εντύπων περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: 
- Πρόταση περιεχοµένου του έντυπου υλικού (αφισών, φυλλαδίων), 
- Σχεδιασµό δηµιουργικού των εντύπων, 
- Επιµέλεια των κειµένων και 
- Εκτύπωση/παραγωγή του έντυπου ενηµερωτικού υλικού. 
 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στο δηµιουργικό, όσο και στο περιεχόµενο 
των εντύπων, το µέγεθός τους, το είδος τους κτλ. 
 
Η προµήθεια έντυπου ενηµερωτικού υλικού περιλαµβάνει ενδεικτικά: 
 
- Αφίσες έγχρωµες 

(∆ιάσταση: 31Χ44, 50Χ70, 58Χ76, Βάρος χαρτιού: 150, 170, 300 γραµ.) 
 

- Πρόσκληση έγχρωµη  
(∆ιάσταση: 12Χ18, Βάρος: 250 γραµ.) 
 

- Φάκελος πρόσκλησης 
(∆ιάσταση: 15Χ20, Βάρος: 120 γραµ.) 

 
- ∆ίπτυχο έγχρωµο 

(∆ιάσταση: 24Χ33, Βάρος: 170 γραµ.) 
 

- Τρίπτυχο έγχρωµο 
(∆ιάσταση: 16Χ33, Βάρος: 170 γραµ.) 
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Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά και δεν εξαντλούν τις κατηγορίες του έντυπου υλικού, καθώς ο Ανάδοχος 
µπορεί να προτείνει και όποια άλλη κατηγορία εντύπων κρίνει απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων 
του Έργου. 
 
Εφόσον παραστεί ανάγκη να προµηθευτεί ο ∆ήµος κάποιο ενηµερωτικό υλικό που δεν αναφέρεται στον 
κατωτέρω ενδεικτικό πίνακα εντύπων, ο ανάδοχος θα πρέπει να το προµηθεύσει χωρίς να µεταβληθεί 
το συνολικό ποσό της ανάθεσης. 
 
 
Β. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
 
Το Έργο του αναδόχου θα έχει συνολική διάρκεια ενός (1) έτους. 
 
Η αρµόδια υπηρεσία θα θέτει στη διάθεση του Αναδόχου κάθε πληροφορία που απαιτείται για την 
υλοποίηση του Έργου. 
 
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την παράδοση των εντύπων και την παροχή των υπηρεσιών, που 
προβλέπονται στο Αντικείµενο του Έργου, εντός των προθεσµιών του χρονοδιαγράµµατος που θα 
καθορίζει κάθε φορά η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. 
 
 
 
Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 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 

∆ίπτυχο έγχρωµο 24 Χ 33 170 100 90,00 

Τρίπτυχο έγχρωµο 16 Χ 33 170 100 110,00 

 
 
Η σκοπιµότητα (αναγκαιότητα) διενέργειας των εν λόγω προµηθειών έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ. 
57/2017 Α.∆.Σ.  

 
Η εν λόγω προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
 
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 
2. του Ν. 3463/2006 (περί “Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων”, Φ.Ε.Κ. 114/08.06.2006 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) και 
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3. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης” 

 
 
 
∆. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Η παράδοση των υλικών, εάν ζητηθεί από το ∆ήµο, θα γίνεται σταδιακά σύµφωνα µε τις ανάγκες. 
Εφόσον παραστεί ανάγκη να προµηθευτεί ο ∆ήµος κάποιο ενηµερωτικό υλικό που δεν αναφέρεται στον 
κατωτέρω ενδεικτικό πίνακα εντύπων, ο ανάδοχος θα πρέπει να το προµηθεύσει χωρίς να µεταβληθεί 
το συνολικό ποσό της ανάθεσης.  
Η ανάθεση θα είναι για ένα έτος και ενδέχεται να υπάρχει χρονική παράταση χωρίς αύξηση του 
συµβατικού αντικειµένου. 
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλα τα είδη της µελέτης. 
 
  

Άνοιξη, 21/02/2017 
 
  
 
  
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, 
  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
  
  
  
 ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ              ΜΙΡΑΝΤΑ – ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ 
 
    
 
 
 
β) Την έγκριση της δαπάνης για την “Προµήθεια εντύπων (αφισών, προσκλήσεων, 
προγραµµάτων, φακέλων προσκλήσεων, δίπτυχων, τρίπτυχων)” και τη διάθεση 
πίστωσης ποσού 10.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ σε βάρος του  κωδικού 
εξόδων ΚΑ 15.6471.002 µε την ονοµασία “Έντυπα (αφίσες, δίπτυχα, τρίπτυχα κλπ) 
– προγράµµατα κλπ” του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017 για την εξόφληση 
των σχετικών δαπανών. 

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Καγιαλή Ελπίδα 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

ΑΔΑ: ΩΛ1ΞΩ93-ΓΘΩ


		2017-03-08T09:50:35+0200
	Athens




