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ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 

υλικά γραφείων Ν.Π.Δ.Δ. 

  
Κ.Α. :   15.6612.0001(Προμήθεια γραφικής ύλης) 

15.6612.0002 (Προμήθεια ειδών ζωγραφικής) 
15.6613.0001(Προμήθεια χαρτιού) 
15.6613.0002(Προμήθεια αναλωσίμων μελάνια) 
15.6613.0003(Προμήθεια εντύπων 
μηχανογράφησης) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Με την παρούσα τεχνική μελέτη προβλέπεται η προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών 

γραφείων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Ν.Π. 

Συγκεκριμένα θα προβούμε στην προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων υλικών (μελανιών) 

φωτοτυπικών μηχανημάτων, Η/Υ, φαξ, ειδών ζωγραφικής για τα εργαστήρια τέχνης και καρτών 

μηχανογράφησης του Ν.Π. 

Τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατασκευασμένα από υλικά ανθεκτικά, μη τοξικά, ασφαλή και 

ακίνδυνα, φιλικά με το περιβάλλον, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τις σχετικές 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρουν το σήμα CE. 

Όσον αφορά τα αναλώσιμα υλικά (μελάνια) των φωτοτυπικών μηχανημάτων, Η/Υ και φαξ, θα 

πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να τηρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας. Επιβάλλεται να 

φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνηση τους στην 

Ελλάδα. Επίσης θα πρέπει να είναι αυθεντικά (γνήσια) παραγόμενα από τους κατασκευαστές των 

αντίστοιχών μηχανημάτων που διαθέτει το Ν.Π., και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κυκλοφορούν νόμιμα 

στην Ελληνική αγορά. Επίσης η ημερομηνία λήξης των προσφερόμενων ειδών (μελάνια) δεν πρέπει να 

είναι μικρότερη του ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής τους από το Ν.Π. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Προέδρου σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 

τιμή ανά ομάδα ειδών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μια ή και για περισσότερες 

ομάδες ή και για το σύνολο των ομάδων. Για κάθε μια από τις ομάδες που θα δοθεί προσφορά θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται απαραιτήτως όλα τα είδη της προσφερόμενης ομάδας. Η προμήθεια των ποσοτήτων των 

ειδών της κάθε ομάδας θεωρείται ενιαία και οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος αυτών δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

Το συνολικό κόστος της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των €8.529,19 συμπεριλαμβανομένου και του 

ΦΠΑ 23%  και θα βαρύνει τους Κ.Α. 15.6612.0001(Προμήθεια γραφικής ύλης), 15.6612.0002 (Προμήθεια 

ειδών ζωγραφικής),15.6613.0001 (Προμήθεια χαρτιού), 15.6613.0002(Προμήθεια αναλωσίμων μελάνια), 

15.6613.0003(προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Νομικού 

Προσώπου, οικονομικού έτους 2016. 

Οι τιμές ελήφθησαν από το εμπόριο. 

 

 

            Ηλιούπολη 19/2/2016 

Θεωρήθηκε                   Η Συντάξασα  

Η Δ/ντρια  

 

       Στέλλα Μαλατζή                  Πολυξένη Παπαδοπούλου  
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου του Ν.Π. 

 

Άρθρο 2 

Ισχύουσες διατάξεις. 

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. 

Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. του εν ισχύ  Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 

Το συνολικό κόστος της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των €8.529,19 συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 

23%  και θα βαρύνει τους Κ.Α. 15.6612.0001(Προμήθεια γραφικής ύλης), 15.6612.0002 (Προμήθεια ειδών 

ζωγραφικής),15.6613.0001 (Προμήθεια χαρτιού), 15.6613.0002(Προμήθεια αναλωσίμων μελάνια), 

15.6613.0003(προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Νομικού 

Προσώπου, οικονομικού έτους 2016. 

 

Άρθρο 3 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση Προέδρου με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

 

Άρθρο 4 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 

α) Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές προδιαγραφές 

β) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

γ) Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από: 

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

 α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 β) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της 

προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς. 

 

Άρθρο 6 

Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή 

του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

 

 



 

Άρθρο 7 

Τόπος παράδοσης 

Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική και θα γίνει στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης  στη 

συμβολή των οδών Μεσσηνίας και Δαμασκηνού σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 8 

Παραλαβή 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει τμηματικά από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 9 

Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των ειδών 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 τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 10 

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 

 

 

 
 

            Ηλιούπολη 19/2/2016 

Θεωρήθηκε                   Η Συντάξασα  

Η Δ/ντρια  
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