
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 23/07/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               Αριθ. Πρωτ :30543
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου:3936
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου 
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη
τηλ.: 2132030665
φαξ: 2132030630
e-mail triantafyllidou@dionysos.gr

Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την “Προμήθεια φωτοαντιγραφικών σχεδίων κ.λ.π. για τις
ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας ” 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις 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.

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
22 του Ν. 3536/2007.

5) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραμμα Κλεισθένης )
6) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση Δημάρχου

Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου" όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει  με τις  υπ’  αρ.  3778/31288/01-10-2018 και 4363/38879/09-11-2018
όμοιες

7) Την 3671/25944/09-07-2019  (ΑΔΑ:60ΓΡΩ93-00Β)   Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την
οποία  εγκρίθηκε  η  3/2019 σχετική Τεχνική  Περιγραφή,  όπως συντάχθηκε  από  τη  Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών  και η διενέργεια της προμήθειας φωτοαντιγραφικών σχεδίων κ.λ.π. για τις
ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

8) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αριθμ.
639/04-06-2019(ΑΔΑ:658ΣΩ93-ΞΞ0)  Απόφαση  Ανάληψης  Δαπάνης   στον Κ.Α.
30.6654.0004 με  τίτλο  «Προμήθεια  φωτοαντιγραφικών  σχεδίων  κ.λ.π.  για  τις  ανάγκες  της
Τεχνικής Υπηρεσίας» ποσού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

9) Την υπ’ αριθ. 26336/11-07-2019 πρόσκληση του Δημάρχου προς κάθε ενδιαφερόμενο περί
υποβολής προσφοράς.

10) Την υπ’  αρ.  27354/19-07-2019  εμπρόθεσμα  υποβληθείσα προσφορά της εταιρίας
Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-διάγραμμα  ΑΕ. Ποσού 2.715,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

11) Το υπ' αριθ 19REQ005063949  πρωτογενές αίτημα με CPV: 30197643-5

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αναθέτουμε  την  Προμήθεια  φωτοαντιγραφικών  σχεδίων  κ.λ.π.  για  τις  ανάγκες  της  Τεχνικής
Υπηρεσίας  του Δήμου όπως ειδικότερα περιγράφεται στην 3/2019 σχετική Τεχνική Περιγραφή, όπως
συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,  στην εταιρία “Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ- διάγραμμα
ΑΕ.”  που  εδρεύει  στην  Αθήνα,  οδός  Κάνιγγος  26  με  ΑΦΜ  094501457,  τηλ.2103822516,
2103825627 σύμφωνα με τα ποσά του παρακάτω πίνακα της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α
/

Περιγραφή
Μονάδα

Μέτρησης
Ποσότητα Τιμή Μονάδας

(€)
Δαπάνη

(€)

1. Εκτύπωση/αναπαραγωγή
ασπρόμαυρων σχεδίων

τετρ. μέτρο
500

1,20 600,00

2. Εκτύπωση/αναπαραγωγή 
εγχρώμων σχεδίων

τετρ. μέτρο
500

3,00 1.500,00

ΑΔΑ: ΨΠΨΧΩ93-8ΑΛ



3. Σάρωση  έγχρωμων
σχεδίων/χαρτών

τεμάχιο 50 1,00 50,00

4. Σάρωση  ασπρόμαυρων
σχεδίων/χαρτών

τεμάχιο 50 0,80 40,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.190,00

Φ.Π.Α. (24%)
        525,

60

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.715,60 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η προμήθεια εκτυπώσεων, αναπαραγωγής και σάρωσης σχεδίων και εντύπων γενικότερα,  ασπρόμαυρων
και εγχρώμων και εκτύπωσης επαγγελματικών καρτών για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα
με τα παρακάτω:

1. Εκτύπωση/αναπαραγωγή ασπρόμαυρων σχεδίων ανά τρέχον μέτρο
2. Εκτύπωση/αναπαραγωγή εγχρώμων σχεδίων ανά τρέχον μέτρο
3. Σάρωση σχεδίων/χαρτών εγχρώμων ανά τρέχον μέτρο

Η παραλαβή και η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά στο Δήμο και συγκεκριμένα στα γραφεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας (Γρ. Λαμπράκη 19, Δροσιά). Θα προηγείται συνεννόηση της Υπηρεσίας με τον ανάδοχο
και  έκδοση  Δελτίου  Παραγγελίας,  προκειμένου  να  γίνει  η  παραλαβή  των  ειδών  προς
αναπαραγωγή/εκτύπωση  και  η  παράδοσή  τους  εντός  το  πολύ  2  εργασίμων  ημερών.  Σε  εξαιρετικές
περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης είναι δυνατόν και μετά από συνεννόηση, να γίνεται η παράδοση και
παραλαβή αυθημερόν. Δεν αποκλείεται η αποστολή των ειδών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον
αυτό  είναι  εφικτό  από  τη  φύση  τους  (σάρωση  σχεδίων  –  ψηφιακά  αρχεία)  αλλά  πάντα  κατόπιν
συνεννόησης  με  την  Υπηρεσία.  Ο  Δήμος  δεν  υποχρεούται  να  καλύψει  όλο  το  ποσό  της  διατεθείσας
πίστωσης αλλά οι  παραγγελίες θα γίνονται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.  Εάν ο ανάδοχος
αδυνατεί εντός προθεσμίας να παραδώσει τα είδη, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος από το Δήμο

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Η παραλαβή και η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά στο Δήμο και συγκεκριμένα στα γραφεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας (Γρ. Λαμπράκη 19, Δροσιά). Θα προηγείται συνεννόηση της Υπηρεσίας με τον ανάδοχο
και  έκδοση  Δελτίου  Παραγγελίας,  προκειμένου  να  γίνει  η  παραλαβή  των  ειδών  προς
αναπαραγωγή/εκτύπωση  και  η  παράδοσή  τους   εντός  το  πολύ  2  εργασίμων  ημερών.  Σε  εξαιρετικές
περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης είναι δυνατόν και μετά από συνεννόηση, να γίνεται η παράδοση και
παραλαβή αυθημερόν. Δεν αποκλείεται η αποστολή των ειδών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον
αυτό  είναι  εφικτό  από  τη  φύση  τους  (σάρωση  σχεδίων  –  ψηφιακά  αρχεία)  αλλά  πάντα  κατόπιν
συνεννόησης  με  την  Υπηρεσία.  Ο  Δήμος  δεν  υποχρεούται  να  καλύψει  όλο  το  ποσό  της  διατεθείσας
πίστωσης αλλά η παραγγελία θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η διάρκεια της σύμβασης θα
είναι 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης εφόσον δεν εξαντληθούν οι ποσότητες και κατόπιν συμφωνίας
του Δήμου και του αναδόχου. Εάν ο ανάδοχος αδυνατεί εντός προθεσμίας να παραδώσει τα είδη, δύναται
να κηρυχθεί έκπτωτος από το Δήμο. 

Εάν κατά την παραλαβή των ειδών αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και την
προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει  τα είδη
σύμφωνα με τα διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 220 του Ν.4412/2016

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας, θα γίνεται   εντός εξήντα ημερών από την κατάθεση του σχετικού παρα  -  
στατικού στο πρωτόκολλο του Δήμου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, ύστερα από τη βεβαίωση καλής
εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
Η διάρκεια της υπηρεσίας θα είναι 12 μήνες , ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού και κατόπιν συμφω-
νίας του Δήμου και του αναδόχου.

Με εντολή Δημάρχου

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλλα

Εσωτερική διανομή Τμήμα Προμηθειών 
 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΔΑ: ΨΠΨΧΩ93-8ΑΛ
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