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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος   /05/2017  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                Αριθ. Πρωτ :
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 
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: “ΑΝΑΘΕΣΗ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΦΙΣΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ, ΔΙΠΤΥΧΩΝ, ΤΡΙΠΤΥΧΩΝ)   ”

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) Την  υπ'  αρ.  57/22-02-2017 Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου για  την  έγκριση
αναγκαιότητας  για  την  προμήθεια  εντύπων  (αφισών,  προσκλήσεων,
προγραμμάτων, φακέλων προσκλήσεων, δίπτυχων, τρίπτυχων. 

6) Την 45/2017  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα “Έγκριση Δαπάνης,
ψήφιση  (διάθεση)  πίστωσης  10.000€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ σε  βάρος  του
ΚΑ:15.6471.0002 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την απευθείας ανάθεση
της  υπηρεσίας  “προμήθεια  εντύπων  (αφισών,  προσκλήσεων,  φακέλων
προσκλήσεων, δίπτυχων, τρίπτυχων)”

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με
την αριθμ.  368/2017  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  στον  Κ.Α 15.6471.0002
με  την ονομασία:  «Έντυπα (αφίσες,  δίπτυχα,  τρίπτυχα,  προγράμματα  κτλ)»του
Προϋπολογισμού ο.ε. 2017 

8) Την αριθ.  9139/31/03/2017 πρόσκληση του Δημάρχου προς την εταιρία  Anaglifo
Stampa LTD περί υποβολής προσφοράς.

9) Την  υπ'  αριθ 11200/21-04-2017 υποβληθείσα  προσφορά  της  εταιρίας  Anaglifo
Stampa LTD  

10) Το υπ' αριθ 17REQ005827338 πρωτογενές αίτημα και το CPV:22820000-4  
11) Την  υπ'  άρ.  9160/782/31-03-2017  απόφαση  Δημάρχου,  περί  ορισμού

Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1 Εγκρίνουμε  τη  διενέργεια  της  προμήθειας  εντύπων  (αφισών,  προσκλήσεων,
προγραμμάτων,  φακέλων προσκλήσεων,  δίπτυχων,  τρίπτυχων), εκτιμώμενης
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αξίας  10.000,00  ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  με  τη  διαδικασία  της
απευθείας ανάθεσης.

2 Εγκρίνουμε  την  υπ'  αρ.  3/21-02-2017  μελέτη  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Κοικωνικής
Προστασίας,  Παιδείας,  Πολιτισμού  &  Αθλητισμού,  για  την προμήθεια  εντύπων
(αφισών,  προσκλήσεων,  προγραμμάτων,  φακέλων  προσκλήσεων,  δίπτυχων,
τρίπτυχων), εκτιμώμενης αξίας 10.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

3 Αναθέτουμε  την  προμήθεια,  όπως  ειδικότερα  περιγράφεται  παρακάτω,  στην
εταιρία  Anaglifo  Stampa  LTD  έναντι  του  ποσού  των  10.000,00  ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Οι ενδεικτικές (ανώτερες) τιμές μονάδας ανά είδος, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, είναι οι
κάτωθι:

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

4 Η  δαπάνη  που  προκαλείται  από  την  συγκεκριμένη  προμήθεια,  η  οποία  θα
καλυφθεί  από  ιδίους  πόρους,  ανέρχεται  συνολικά  για  ένα  έτος  ή  μέχρι
εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, στο ποσό των 10.000,00€ (δέκα χιλιάδες
ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α
15.6471.0002 με  την  ονομασία:  «Έντυπα  (αφίσες,  δίπτυχα,  τρίπτυχα,
προγράμματα κτλ)»του Προϋπολογισμού ο.ε. 2017  

5  Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ορίζεται για ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως
του συμβατικού ποσού από την υπογραφή της σχετικής ανάθεσης και σύμφωνα
πάντα  με  τους  όρους  της  υπ  αριθ  45/2017  Απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής

6  Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά
στοιχεία  που προβλέπονται  στο  άρθρο 200, Ν.4412/2016 και  την  ισχύουσα
νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από
το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ .Δ . (τιμολόγια πώλησης, αποδεικτικά φορολογικής και
ασφαλιστικής  ενημερότητας,  πρωτόκολλα  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής
παραλαβής κ.λ.π.)

7 Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή,
απρόσκοπτη  και  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  παροχή  των  προς
προμήθεια ειδών

Με εντολή Δημάρχου

Η Αντιδήμαρχος

Αγαθοκλέους Ακριτίδη
Αγγέλλα
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