
1  

  

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού  

Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΔΗΜOΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

  
ΤΙΤΛΟΣ: Εκτύπωση των πληροφοριακών εντύπων της 

επιχείρησης για τα έτη  2020-2021 
  Α/Α: 1/2020 

  ΠΡΟΫΠ: 32.752,00 €  (ΜΕ ΦΠΑ 24%) 

  ΚΑ: 10.6615.0001 

   CPV: 79810000-5 

    

 

 

 

Αριθ. Μελέτης:                      1/2020 
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Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού  

Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων  

  
  

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)  

Μελέτη : «Εκτύπωση των πληροφοριακών εντύπων της 

επιχείρησης για τα έτη  2020-2021».  

  

Κ.Α. 10.6615.0001 

 

  

  

Ταχ. Διεύθυνση  : Βεκιαρέλη 11  

Ταχ. Κώδικας     : 152 37  

Πληροφορίες      : κ. Αναστασίου Αρετή  

Τηλέφωνο          : 210 6822217  

Εmail : anastasiou@dikefips.gr   

  

                                                  

Α.Μ.:  1/2020  

CPV: 79810000-5 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.752,00 €  με Φ.Π.Α.  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ    

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
  
     Το ΝΠΙΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ» , 

που προήλθε από την συγχώνευση των αντίστοιχων ΝΠ των πρώην Δήμων που αποτέλεσαν 

τον νέο Καλλικρατικό Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού, ασκεί αρμοδιότητες κοινωνικής 

πολιτικής, πολιτισμού, αθλητισμού, έρευνες, αναπτυξιακά προγράμματα, που ασκούσαν 

μέχρι την θεσμοθέτηση της νέας δομής των Δήμων , τα αντίστοιχα ΝΠΙΔ των πρώην  

Δήμων Φιλοθέης, Ψυχικού & Ν. Ψυχικού. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το νέο ΝΠ 

υλοποιεί δραστηριότητες που καλύπτουν το σύνολο του αριθμού των κατοίκων της 

διευρυμένης πλέον διοικητικής περιφέρειας του  Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. 

 

Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ» για την 

προώθηση, ανάδειξη και προβολή του συνόλου των δράσεων της, των σύμφωνων με τη 

συστατική της πράξη, με σκοπό την ενημέρωση και τη συμμετοχή των δημοτών καθώς και 

την προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας του Δήμου, εκδίδει μεταξύ άλλων τα 

πληροφοριακά  έντυπα «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» και  «ΕΝ ΔΗΜΩ».  

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτύπωση των δύο (2) πληροφοριακών εντύπων της 

επιχείρησης «ΠΑΡΑΘΥΡΟ»« και «ΕΝ ΔΗΜΩ» για το έτος 2020.  

Από την περιγραφή του αντικειμένου προκύπτει ότι η σύμβαση εμπίπτει στην παράγραφο 

8 του άρθρου 2 του Ν.4412/16, διότι πρόκειται για σύμβαση προμήθειας. 

      

  

mailto:anastasiou@dikefips.gr
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Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού  

Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων  

  
  

  

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 32.752,00 €  

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , και θα βαρύνει  

 Ειδικότερα εκτιμάται ότι, η δαπάνη έως το συνολικό ποσό των 26.880,00€, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% & 6% θα απορροφηθεί εντός του τρέχοντος έτους και 

θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6615.0001 με τίτλο «Εκτυπώσεις ενημερωτικών εντύπων της 

επιχείρησης» προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 .  

    Το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης, ύψους 5.872,00 €, που θα αφορά την εκτύπωση δύο (2) 

τευχών του πληροφοριακού εντύπου «ΕΝ ΔΗΜΩ» και ενός (1) τεύχους του 

πληροφοριακού εντύπου «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» θα βαρύνει αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού 

της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. οικονομικού έτους 2021. 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε βάση τους όρους 

που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης στη σχετική Διακήρυξη.  

  

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 79810000-5 

                                                                                                                                                                          

    Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 

ΦΠΑ 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 
Παραγωγή πληροφοριακού 

εντύπου «ΕΝ ΔΗΜΩ» 

 

 

10 

 

1.000,00 

 

10.000,00 

 

24% 

 

12.400,00 € 

2 
Παραγωγή πληροφοριακού 

εντύπου «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» 

 

 

6 

 

3.200,00 

 

19.200,00 

 

6% 

 

20.352,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ   29.200,00 

(χωρίς ΦΠΑ) 

 32.752,00 € 

(με ΦΠΑ) 
  

 Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον παραπάνω ενδεικτικό προϋπολογισμό εκτιμήθηκαν μετά από 

έρευνα αγοράς στο ελεύθερο εμπόριο και από τις τιμές της ίδιας προμήθειας Ο.Ε. 2018. Οι 

ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες της 

επιχείρησης.  

       

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
  

          Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η ανάθεση για την παραγωγή πληροφοριακών 

επικοινωνιακών εντύπων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης –Ψυχικού για τα έτη  

2020-2021.   
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              Η ΔΗΚΕΦΙΨ, στα πλαίσια των ενεργειών της που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο σχέδιο 

δράσης της για επικοινωνία με τους Δημότες και την προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας του 

Δήμου, αναθέτει στoν ανάδοχο:  

              Την παραγωγή πληροφοριακών επικοινωνιακών εντύπων της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Φιλοθέης –Ψυχικού για τα έτη  2020-2021 και συγκεκριμένα:  

 

 

 

Α. Την παραγωγή εντύπου (στο εξής «Παράθυρο» ή «Παράθυρο στο Δήμο») με σύνολο έξι (6) 

τευχών.  

 

              Για κάθε τεύχος, ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει από την ΔΗΚΕΦΙΨ τα τελικά ηλεκτρονικά 

αρχεία  και προχωρεί στην παραγωγή και την παράδοση εντός του προβλεπόμενου χρόνου και στο 

χώρο που θα του υποδεικνύεται, 16.000 αντιτύπων του εντύπου «Παράθυρο»  με τις  προδιαγραφές 

που αναφέρονται παρακάτω και συσκευασμένα ανά τεμάχιο σε σακούλα.  

              Στη σακούλα συσκευασίας, θα μπορούν να φιλοξενηθούν ένα ή περισσότερα ένθετα, που θα 

πρέπει να παραδίνονται εγκαίρως από τους ενδιαφερόμενους  

       

      Τη διανομή του εντύπου αναλαμβάνει η ΔΗΚΕΦΙΨ με δικά της μέσα.  

   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 23x33cm  

ΣΕΛΙΔΕΣ 24 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 4χρωμία 

ΧΑΡΤΙ velvet 90g 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Καρφίτσα  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ σε σακούλα ή με συρρίκνωση 

 

Χρόνος παράδοσης από την παραλαβή των αρχείων: τέσσερις  (4) έως πέντε (5)  εργάσιμες ημέρες σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις.  

Επισημαίνεται ότι ο όρος της έγκαιρης παράδοσης στον καθορισμένο χρόνο, είναι ουσιώδης και η μη 

συμμόρφωση σε αυτόν, αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς ή καταγγελίας της σύμβασης. 

     

B. Την παραγωγή εντύπου ενημερωτικού εντύπου για το πρόγραμμα εκδηλώσεων του δήμου (στο 

εξής «ΕΝ ΔΗΜΩ»), με σύνολο δέκα (10) τευχών.  

 

Για κάθε τεύχος, ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει από την ΔΗΚΕΦΙΨ τα τελικά ηλεκτρονικά αρχεία  και 

θα προχωρεί στην παραγωγή και την παράδοση εντός του προβλεπόμενου χρόνου και στο χώρο που 

θα του υποδεικνύεται, 16.000 αντιτύπων του εντύπου «ΕΝ ΔΗΜΩ»  με τις  προδιαγραφές που 

αναφέρονται παρακάτω.  

Τη διανομή του εντύπου αναλαμβάνει η ΔΗΚΕΦΙΨ με δικά της μέσα.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΕΝ ΔΗΜΩ» 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 10,5 Χ 28 cm   

ΣΕΛΙΔΕΣ 16  

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 4χρωμία 

ΧΑΡΤΙ velvet 90 gr 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Καρφίτσα  

 

            Χρόνος παράδοσης από την παραλαβή των αρχείων: τρείς (3) έως τέσσερις (4)  εργάσιμες 

ημέρες σε εξαιρετικές περιπτώσεις.  

            Επισημαίνεται ότι ο όρος της έγκαιρης παράδοσης στον καθορισμένο χρόνο, είναι ουσιώδης και 

η μη συμμόρφωση σε αυτόν, αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς ή καταγγελίας της 

σύμβασης. 

 

 

            Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα ανατεθούν στον ανάδοχο με τη διαδικασία του συνοπτικού 

µειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά που θα 

συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών.  

 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε συνοπτικό διαγωνισµό µε βάση τους όρους που καθορίζει 

το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης στη σχετική Διακήρυξη. 

  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

  
ΑΡΘΡΟ 1Ο  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

      Η παρούσα Συγγραφή αφορά στην παραγωγή εκτύπωσης των δύο (2) πληροφοριακών εντύπων της 

επιχείρησης.  

  

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

  

       Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:   

1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147)   

2. του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)   

3. του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114)   

4. του ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις» (Α' 68) σε συνδυασμό με το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016   

5. του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992  

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,   
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6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».   

7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και  

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» καθώς και τις διατάξεις της ΥΑ  

57654/2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης».   

8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις».   

9. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»   

10. του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»   

11. του Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”   

12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”   

13. του ν.4555/2018 (Α΄133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη 

και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»   

14. της Διακήρυξης της παρούσας προμήθειας και των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών 

κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα 

στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 

εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, 

Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, 

έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την 

έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν 

αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.  

ΑΡΘΡΟ 3Ο  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ   

  

       Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση προμήθεια, είναι τα 

αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών 

καθορίζεται ως κατωτέρω:   

  

1. Η σύµβαση ανάθεσης της προμήθειας.   

2. Η Διακήρυξη της προμήθειας.   

3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.    

4. Το τιμολόγιο προσφοράς του Αναδόχου.  

5. Η  Συγγραφή  των Υποχρεώσεων.  

6. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός της Μελέτης.   

7. Τα λοιπά στοιχεία της Μελέτης.    
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ΑΡΘΡΟ 4Ο ΤΡΟΠΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ -  ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

       Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε δηµόσιο μειοδοτικό διαγωνισµό σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις και τους όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης και θα έχει διάρκεια 

ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού 

ποσού, με δυνατότητα παράτασής της.  

        Η οικονομική προσφορά του προµηθευτή, που θα αναλάβει τελικά την παρούσα προµήθεια, θα αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η προσφερόμενη τιµή του 

κάθε είδους θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή 

µέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης καθενός από τα προς προμήθεια είδη σύµφωνα µε ότι 

προβλέπεται στην παρούσα µελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης.  

        Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας τον κυρίως φάκελο της 

προσφοράς   σύμφωνα με τις προβλέψεις της Διακήρυξης που θα περιέχει 

• Χωριστό σφραγισμένο Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και 

θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με τη Διακήρυξη και με το άρθρο 17 της 

παρούσας Μελέτης.  

• Χωριστό σφραγισμένο Φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για όλα τα προς προμήθεια είδη 

της παρούσας Μελέτης όπως περιγράφεται στο άρθρο 7ο της Συγγραφής Υποχρεώσεων και τις 

λοιπές προβλέψεις της Διακήρυξης  

• Χωριστό σφραγισμένο Φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με συμπληρωμένο το 

έντυπο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της παρούσας Μελέτης για όλα τα προς 

προμήθεια είδη   

   Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής στο 

σύνολο των ειδών που προβλέπει η παρούσα Μελέτη εφόσον πληρούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές και 

η ικανοποίηση των προβλέψεων της ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ της Μελέτης και της Διακήρυξης.  

ΑΡΘΡΟ 5Ο ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα εκατόν 

ογδόντα (180) ημερών, που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, 

καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.   

2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 

αρχική διάρκεια, ήτοι εξήντα (60) ημέρες.   

ΑΡΘΡΟ 6Ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

   

     Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη.  

  

ΑΡΘΡΟ 7Ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.   

  

7.1.  Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».   
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Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων  

  
  

  

7.2.  Η  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει :  

7.2.1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι όλα τα προσφερόμενα από αυτούς είδη είναι 

σύμφωνα με τις προβλέψεις των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ της παρούσας Μελέτης.   

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

  

      Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες στο σύνολο της διάρκειας 

παροχής της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν αναθεωρούνται κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή κατά τη 

διάρκεια παράτασής της.  

  

ΑΡΘΡΟ 9ο  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

  

       Χρόνος παράδοσης από την παραλαβή των αρχείων: τρείς (3) έως τέσσερις (4)  εργάσιμες ημέρες σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις.  

ΑΡΘΡΟ 10Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

  

        Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, την σχετική 

μελέτη και από Επιτροπή η οποία προβλέπεται στο άρθρο 221 του ως άνω Νόμου.  

  

       Η παραλαβή των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις διατάξεις του άρθρου 206 και 208 του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 11Ο  ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  

  

       Παρατάσεις προθεσμιών δίνονται στον Ανάδοχο είτε με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής και 

εφόσον συμφωνεί ο Προμηθευτής είτε μετά από σχετικό αίτημα του Προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου και σύμφωνα με τις περαιτέρω προβλέψεις του 

άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.   

  

ΑΡΘΡΟ 12ο  ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

  

       Εφ' όσον η ποιότητα των ειδών της προμήθειας δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύµβασης, ο 

Ανάδοχος-Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει αν η επιχείρηση το θεωρεί απαραίτητο 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.   

  

ΑΡΘΡΟ 13ο  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

      α.  Ο Ανάδοχος - Προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.   

       β.   Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 14ο  ΣΥΜΒΑΣΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

      Μετά την έγκριση του αποτελέσματος ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να υπογράψει σχετική σύμβαση με 

την αναθέτουσα αρχή, για την προμήθεια της οποίας ανακηρύχθηκε ανάδοχος.  Σύμφωνα  με  το  νόμο  

υποχρεούται να προσέλθει  μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από την ημερομηνία κοινοποίησης σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 13 της 

παρούσης εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.  

      Η σύμβαση θα ισχύσει από την ημερομηνία υπογραφής της για ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του 

συμβατικού ποσού, με δυνατότητα παράτασής της.   

  

ΑΡΘΡΟ  15ο  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

  

       Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική 

σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και 

από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν.   

       Η από μέρους του τελευταίου μειοδότη αθέτηση όρου της Διακήρυξης και της υπογραφείσας σύμβασης 

ή η μη πλήρης συμμόρφωσή του προς τους όρους αυτών παρέχει στην επιχείρηση το δικαίωμα να επιβάλλει 

κυρώσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

  

AΡΘΡΟ  16Ο   ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

  

       Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα των μέσων και του προσωπικού στο σύνολο τους βαρύνουν τον Ανάδοχο 

- Προμηθευτή, ως και κάθε εργοδοτική εισφορά.  

       Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο Εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του 

προσωπικού του Αναδόχου-Προμηθευτή καθώς επίσης και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται 

από το προσωπικό και τα μέσα του Αναδόχου, σε τρίτους, σε ξένη ιδιοκτησία, σε έργα του Δημοσίου, Δήμων 

και Κοινοτήτων και σε κάθε φύσης κοινωφελή έργα.  

   

ΑΡΘΡΟ 17Ο  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

  

      Οι διαφορές που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

Διατάξεις του Ν. 4412/2016.    

  

ΑΡΘΡΟ 18Ο  ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

       Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού.         

                            Φιλοθέη 31/1/2020 

 

                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Παυλίνα- Βασιλική Πανταζή                                                       Αρετή Αναστασίου     

                               Πρόεδρος Δ.Σ.                                                                       Δ.Ε.1 Διοικητικού                     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)  

Μελέτη : «Εκτύπωση των πληροφοριακών εντύπων της 

επιχείρησης για τα έτη  2020-2021».  

  

Κ.Α. 10.6615.0001 

 

  

  

Ταχ. Διεύθυνση  : Βεκιαρέλη 11  

Ταχ. Κώδικας     : 152 37  

Πληροφορίες      : κ. Αναστασίου Αρετή  

Τηλέφωνο          : 210 6822217  

Εmail : anastasiou@dikefips.gr   

  

                                                  

Α.Μ.:  1/2020  

CPV: 79810000-5  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.752,00 €  με Φ.Π.Α.  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ    

  

    

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
  

Έντυπα Αντίτυπ

α 

Τε

ύχη 

ΤΙΜΗ                                 
ανά τίτλο &ανά 

τεύχος           (χωρίς 

φπα) 

ΦΠΑ 
% 

ΤΙΜΗ                                 
ανά τίτλο& ανάτεύχος                             

(με φπα) 

Συνολική Τιμή 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική Τιμή   (με ΦΠΑ) 

"ΠΑΡΑΘΥΡΟ" 16.000 6 ……,00 € 6,00% ……..,00 € ……..,00 € ……..,00 €  

   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

"ΕΝ ΔΗΜΩ" 16.000 10 ……,00 € 24,00
% 

……,00 € ……,00 € ……,00 €  

   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

Σύνολο Προσφοράς     ……,00 € ……,00 €  

      ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

ποσοστό έκπτωσης που αφορά το σύνολο της προσφερόμενης τιμής συγκρινόμενο προς τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό του έργου. 
…,…% 

 

 

  

Ψυχικό, …./…./ 2020  

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ   

(υπογραφή και σφραγίδα)  

mailto:anastasiou@dikefips.gr

