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Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την “Προμήθεια εντύπων (πανό, αφισών, δίπτυχων, τρίπτυχων,
προσκλήσεων, μπάνερ, φακέλων και λοιπών εντύπων υλικών)” 

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 2  827/20140/23-05-2019  (ΑΔΑ:6ΖΡ5Ω93-52Ν)   Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την

οποία  εγκρίθηκε  11/2019 Τεχνική  Έκθεση-Περιγραφή,  όπως  συντάχθηκε  από  το  Αυτοτελές  Τμήμα
Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας,  Πολιτισμού  &  Αθλητισμού,  καθώς  και  η  Προμήθεια  εντύπων  (πανό,
αφισών, δίπτυχων, τρίπτυχων, προσκλήσεων, μπάνερ, φακέλων και λοιπών εντύπων υλικών) με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αριθμ.
Την  υπ΄  αριθ  584/08-05-2019(ΑΔΑ:62ΝΘΩ93-ΠΓΓ)  Απόφαση  Ανάληψης  Δαπάνης στον
15.6471.0008 με τίτλο  “Έντυπα (αφίσες,  δίπτυχα,  τρίπτυχα κλπ) -  Προγράμματα κλπ.”
ποσού 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),

8) Την υπ’ αριθ. 20323/24-05-2019 πρόσκληση του Δημάρχου προς κάθε ενδιαφερόμενο περί
υποβολής προσφοράς.

9) Τις εμπρόθεσμα υποβληθείσες προσφορές οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα των ενδεικτικών 
ειδών και προϋπολογισμού της σχετικής 11/2019 Τεχνικής Έκθεσης - Περιγραφής:

10) υπ’ αρ.20842/29-05-2019 υποβληθείσα προσφορά της εταιρίας Cloud Print μονοπρόσωπη ΙΚΕ,
ποσού   10.892,00  €   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

11) υπ’ αρ.21167/31-05-2019 υποβληθείσα προσφορά της εταιρίας Π. Νικολακόπουλος διάγραμμα
Α.Ε., ποσού 13.280,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

12) Το υπ' αριθ 19REQ004887749 πρωτογενές αίτημα με CPV:22820000-4 (Έντυπα)
13) 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:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την “Προμήθεια εντύπων (πανό, αφισών, δίπτυχων, τρίπτυχων, προσκλήσεων,
μπάνερ, φακέλων και λοιπών εντύπων υλικών)”

2. Αναθέτουμε την εκτέλεση της  προμήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών, στην εταιρία  Cloud Print μονοπρόσωπη ΙΚΕ που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο,
οδός  Ελ.  Βενιζέλου  63,  ΤΚ  14122  με  ΑΦΜ  800649097  ΔΟΥ  Νέας  Ιωνίας,  e-mail:
info@cloudprint.gr,  τηλ.2102775714,  σύμφωνα  με  τα  ποσά  του  παρακάτω  πίνακα  της
οικονομικής προσφοράς του αναδόχου και μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων, οκτακοσίων
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ενενήντα δύο ευρώ (10.892,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ειδικότερα, 
Η παρούσα ανάθεση αφορά την προμήθεια εντύπων (πανό, αφίσες, δίπτυχα, τρίπτυχα, προσκλήσεις, φάκελοι
και λοιπό έντυπο υλικό).  Η προμήθεια έντυπου ενημερωτικού υλικού περιλαμβάνει ενδεικτικά:
Αφίσες  έγχρωμες  διαφόρων  διαστάσεων  και  βάρους,  Προσκλήσεις  έγχρωμες  διαφόρων  διαστάσεων  και
βάρους, Φάκελοι διαφόρων διαστάσεων και βάρους, Δίπτυχα έγχρωμα διαφόρων διαστάσεων και βάρους,
Τρίπτυχα  έγχρωμα  διαφόρων  διαστάσεων  και  βάρους,  πανό  διαφόρων  κατασκευών,  έπαινοι  διαφόρων
διαστάσεων και βάρους κλπ.

Οι κατηγορίες και τα είδη που αναφέρονται κάτωθι, 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 Δήμος κάποιο ενημερωτικό υλικό που δεν αναφέρεται στον
κατωτέρω ενδεικτικό πίνακα εντύπων, ο ανάδοχος θα πρέπει να το προμηθεύσει.

Ο  Ανάδοχος  θα  προμηθεύει  τον  Δήμο  με  τα  υλικά  και  τις  εκτυπώσεις,  στις  ποσότητες  που  θα  του
παραγγέλλονται, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που κατέθεσε στο έντυπο οικονομικής προσφοράς του μέχρι
εξαντλήσεως του ποσού της ανάθεσης. 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
Το Έργο του αναδόχου θα έχει  συνολική διάρκεια  ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού
αντικειμένου.
Τα αναφερόμενα προς προμήθεια είδη θα μπορούν να παρέχονται στις διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου
αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης του Αναδόχου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV: 22820000-4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΣΕ € ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

€
1 Αφίσα έγχρωμη 31 * 44 150 100 35,00 29 1.015,00
2 Αφίσα έγχρωμη 31 * 44 300 10 18,00 8 144,00
3 Αφίσα έγχρωμη 50 * 70 170 100 118,00 14 1.652,00
4 Αφίσα έγχρωμη 50 * 70 300 10 22,00 9 198,00
5 Αφίσα έγχρωμη 58 * 76 300 10 28,00 12 336,00
6 Δίπτυχο έγχρωμο 24 * 33 170 100 42,00 30 1.260,00
7 Δίπτυχο έγχρωμο 24 * 33 270 100 45,00 9 405,00
8 Τρίπτυχο έγχρωμο 48 * 33 170 100 34,00 31 1.054,00
9 Τρίπτυχο έγχρωμο 48 * 33 270 100 40,00 10 400,00

10
Προγράμματα 
έγχρωμα/φέιγ 
βολάν

14 * 21 80 1.000 48,00 48 1.824,00

11
Προγράμματα 
έγχρωμα – φέιγ 
βολάν

14 * 21 140 1.000 42,00 9 378,00

12 Πρόσκληση 
έγχρωμη 12 * 18 250 100 25,00 9 225,00

13 Πρόσκληση 
έγχρωμη 12 * 18 350 100 30,00 10 300,00

14 Φάκελος 
πρόσκλησης 15 * 20 120 100 9,00 9 81,00

15 Έπαινοι (velvet) 21 * 29 170 10 25,00 36 900,00
16 Πανό απλό Ανά τ.μ 8,00/τ.μ. 5 200,00

17

Πανό ειδικά 
ενισχυμένο, 
ραφτό/μπουντούζια
/ σχοινί

Ανά τ.μ 13,00/τ.μ. 5 520,00

Καθαρή Αξία 8.783,87 €
ΦΠΑ 24% 2.108,13 €
Σύνολο

 (συμπ. ΦΠΑ) 10.892,00 €
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα των προς προμήθεια ειδών υπό τον όρο να μην
γίνει υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης.

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 Δήμος.

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 θα 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.

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  Δήμου,  ενώ  δεν  έχει  δικαίωμα  να  προβάλει  αδυναμία  έγκαιρης
παραδόσεως οποιουδήποτε είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού,
γιατί η προσφορά του θα υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια. Όλα τα προς παροχή
προϊόντα θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας.

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της υπηρεσίας

Με εντολή Δημάρχου

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλλα

Εσωτερική διανομή

1. Τμήμα Προμηθειών 
2. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
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