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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  ΑΜ 64/2018 

 
 
 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, εποπτικού υλικού παιδικών 

σταθμών & φωτοτυπικού υλικού.        

 

 

1. ΟΜΑΔΑ Α΄ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ποσού 20.963,31€ (ΦΠΑ 24% 5.031,19€), σύνολο: 

25.994,50€. 

2. ΟΜΑΔΑ Β΄ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ), ποσού: 3.964,40€ 

(ΦΠΑ 24% 951,46€), σύνολο: 4.915,86€. 

3. ΟΜΑΔΑ Γ΄ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΑ), ποσού: 9.845,81€ (ΦΠΑ 

24% 2.362,99€), σύνολο: 12.208,80€. 

4. ΟΜΑΔΑ Δ΄ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ(ΧΑΡΤΙ), ποσού: 9.676,00€ (ΦΠΑ 24% 

2.322,24€), σύνολο: 11.998,24€.   

5. ΟΜΑΔΑ Ε΄ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ   ποσού: 2.000,00€ (ΦΠΑ 24% 

480,00€), σύνολο: 2.480,00€.   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α΄+Β΄+ Γ΄+Δ΄+ Ε΄=46.449,52€, (φπα 24%, 

11.147,88€), 57.597,40€( στρογγυλοποίηση: 2,60€), 

 ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 57.600,00€ 

 

     

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Α. ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ 

                      Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

  

 

CPV: 30192700-8 & 30197643-5 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Γραφικής ύλης, 

μικροαντικειμένων γραφείου, 

εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών 

& φωτοτυπικού υλικού.        

 

 Α.Μ. : 64 /2018 

 

Προϋπ. 57.600,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Γραφικής ύλης, 

μικροαντικειμένων γραφείου, 

εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών 

& φωτοτυπικού υλικού.        

 

 Α.Μ. : 64/2018 

 

Προϋπ. 57.600,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% ) 

                 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Η παρούσα μελέτη αφορά στην  προμήθεια <Γραφικής ύλης μικροαντικειμένων 

γραφείου και εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών & φωτοτυπικού υλικού >   τα οποία 

θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου  Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας. 
 

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στα 57.600,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%  και θα βαρύνει τους: 

 

1. Κ.Α. 02.10.6613.007 με τίτλο: «Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί)» 

ποσού 12.000 €  . 

2. Κ.Α. 02.10.6612.001 με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και 

μικροαντικειμένων γραφείου» ποσού 20.000 €  . 

3 Κ.Α. 02.15.6612.001 με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και εποπτικού 

υλικού» ποσού 14.000 €  . 

4.    Κ.Α. 02.45.6612.001 με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά 

γραφείου», ποσού 500,00€. 

5. Κ.Α. 02.60.6612.001 με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης  και εποπτικού 

υλικού παιδικών σταθμών» ποσού 8.300,00 €. 

6.  Κ.Α. 02.60.6612.002 με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης  και αναλωσίμων 

υλικών για το κέντρο κοινότητας (ΕΣΠΑ)» ποσού 1.300,00 €. 

7. K.Α. 02.60.6612.004 με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης  -σχολικών ειδών για τα 

παιδιά των ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου (ΕΣΠΑ)» ποσού 1.500,00 €,  

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018. 

 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του 

συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων:  

 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α’). 

 της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 

της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

 την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 
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 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα. 

 Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» και τις ερμηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

 των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων (πλην των ήδη 

αναφερομένων) λοιπές κανονιστικές διατάξεις , καθώς και άλλες διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

διακήρυξης  και σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις 

κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης , έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά 

για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται 

στην Α.Μ. 64/2018 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, υπό την 

προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε 

ομάδας. Η προμήθεια των ποσοτήτων των ειδών κάθε ομάδας θεωρείται ενιαία και οι 

προσφορές που αναφέρονται σε μέρος αυτών δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

 

           Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ    23-4-18 

 

 

           Οι Συντάκτες 

       

                                                                     Καραντάνης Αργύριος 

 

                                                                                           Νικολοπούλου Γεωργία    

 

 


