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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Μεσολόγγι: 25 / 03 /2020 

         ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  Αρ.Πρωτ.: 556 

   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- 

       ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ       Προς   

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   Οικονομική Υπηρεσία 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Προμήθεια εντύπων εκτυπώσεων - βιβλίων υλικού Παιδικών σταθμών  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Πνευματικό – Κοινωνικό Αθλητικό κέντρο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :# 1.140,00 €# χωρίς Φ.Π.Α. 

Κ.Α. 15.6613 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάση της τιμής 

CPV : 22800000-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 

 Τεχνική Έκθεση 

 Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

 Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Μεσολόγγι:    25 / 3 /2020 

         ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ     

   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- 

       ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ          

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ    

 

 

Η ανάθεση αφορά την προμήθεια  «εντύπων εκτυπώσεων - βιβλίων υλικού Παιδικών σταθμών » για τις 

ανάγκες του Νομικού Προσώπου «Πνευματικό – Κοινωνικό, Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου» . Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας είναι ενδεικτικός και ανέρχεται στο ποσό των # 

1.400,00 #Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) και θα βαρύνει τον οικείο ΚΑ. 15.6613  του 

προϋπολογισμού του Νομικού του Προσώπου εξόδων 2020, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον 

παρακάτω πίνακα.  

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 

 

Ν.Π.Δ.Δ.- «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΑΦΜ 997483170,Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ:Α. ΡΑΖΗ-ΚΟΤΣΙΚΑ 12 30200 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 

 

Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό της δαπάνης και μπορούν να 

αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου 

Η προμήθεια θα είναι τμηματική, χωρίς καμιά επιπρόσθετη επιβάρυνση για το Νομικό 

Πρόσωπο. 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» 

 ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 

1 15.6613 

Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων 

1.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.400,00 
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε σημείο που θα 

υποδείξει το Νομικό Πρόσωπο. 

Οι τελικές ποσότητες για την προμήθεια εντύπων εκτυπώσεων – βιβλίων εισαγωγής και εξαγωγής  υλικού 

Παιδικών σταθμών που θα αναφέρονται στη σύμβαση θα καθοριστούν με βάση τις τότε ισχύουσες ανάγκες 

του Ν.Π. , όπως αυτές θα έχουν τότε προκύψει και ενδέχεται να διαφέρουν ως προς τις ενδεικτίκες ποσότητες 

της παρούσης. 

Υπάρχει σχετική πίστωση εγγεγραμμένη και εξασφαλισμένη στον προϋπολογισμό του Ν.Π., 

οικονομικού έτους 2020 με Κ.Α. 15.6613. 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

 

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια «Προμήθεια εντύπων εκτυπώσεων - 

βιβλίων εισαγωγής και εξαγωγής υλικού Παιδικών σταθμών » του Νομικού Προσώπου Πνευματικό – 

Κοινωνικό Αθλητικό κέντρο Δήμου Ιερας Πόλης Μεσολογγίου για χρονικό διάστημα ενός μήνα από 

την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοστήτων ή του συμβατικού 

τιμήματος.   

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Οι παιδικοί σταθμοί του Ν.Π. χρειάζονται να προμηθευτούν βιβλία εισαγωγής και εξαγωγής 

υλικού για την ανάγκη διαχείρισης της αποθήκης και τον έλεγχο των ποσοτήτων που παραλαμβάνουν 

και καταναλώνουν. Υπάρχουν δέκα (10) παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί στην δυναμικότητα του 

Ν.Π.. Η μέχρι τώρα εμπειρία έδειξε ότι πρέπει τα βιβλία που κυκλοφορούν έτοιμα και προτυπομένα στο 

εμπόριο δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες της ορθής παρακολούθησης και διαχείρισης των ποσοτήτων στην 

αποθήκη των δομών. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη γραμμογράφηση και πεδία που θα 

συμπληρώνονται από τους υπευθύνους. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η εκτύπωση των βιβλίων 

αυτών. Επίσης η εμπειρία έδειξε ότι κάθε δομή χρειάζεται περίπου έξι (6) βιβλία εισαγωγής και 

εξαγωγής υλικού. Επομένως συνολικά όλες οι δομές χρειάζονται 10χ6=60 βιβλία εισαγωγής και άλλα 

τόσα εξαγωγής υλικού διαστάσεων 21 χ 29 μονόχρωμης εκτύπωσης σε διπλότυπο καρμπονιζε χαρτί για 

να μπορούν να δίνουν το ένα αντίτυπο για έλεγχο στην κεντρική δομή.    

 

Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα. 

Θα πρέπει να τηρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας. 
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια: «Προμήθεια εντύπων εκτυπώσεων - 

βιβλίων υλικού Παιδικών σταθμών » 

 

Άρθρο 1ο :Αντικείμενο 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια «Προμήθεια εντύπων εκτυπώσεων – βιβλίων 

εισαγωγη΄ς και εξαγωγής υλικού Παιδικών σταθμών » για τις ανάγκες του. Πνευματικού – Κοινωνικού 

Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για χρονικό διάστημα ενός μηνά ή μέχρι την 

εξάντληση των ποσοτήτων ή του συμβατικού τιμήματος όπως αυτά προβλέπονται στην σύμβαση, όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή.. 

Ο διαγωνισμός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Αναλυτικότερα:  

 

Άρθρο 2ο :Ισχύουσες διατάξεις 

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

ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 

(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 

διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1,  

5. 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»,  

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» 

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,2 

                                                           
 
 



6 

 

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

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. 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”, 

10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 

Εσωτερικών 

12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

13. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 

66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, 

οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον 

καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς».  

14. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

15. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  

17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

18. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

19. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης» 

20. 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 που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

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 
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φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Άρθρο 3ο :Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση ή όποιο άλλο 

τρόπο προκρυθεί από την αναθέτουσα αρχή που είναι το Ν.Π., µε τους όρους που καθορίζει ο 

Πρόεδρος,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 4412/2016 και µε κριτήριο κατακύρωσης η πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής στο σύνολο . 

 

Άρθρο 4ο :Συµβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

Α) Τεχνική Έκθεση 

Β) Τεχνικές Προδιαγραφές 

Γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Δ) Αναλυτικός Ενδεικτικός Πίνακας 

Ε) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

Άρθρο 5ο Δημοσίευση 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης   θα καταχωρήθει στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στην έδρα του Ν.Π.  

Η προκήρυξη   θα καταχωρήθει στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) :  www.messolonghi.gov.gr  στην διαδρομή : ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ►ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙστις …./…../……. 

 

 

Άρθρο 6ο:Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας 

Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών  θα γίνεται σε χώρους που θα υποδείξει  το 

Ν.Π..σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 

Ο  χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την παραγγελία. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή. 

 

Άρθρο 7ο: Εκχώρηση της σύµβασης 

Εκχώρηση της σύµβασης σε τρίτο και υποκατάσταση του αναδόχου στα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση δεν είναι δυνατή εκτός των περιπτώσεων υπεργολαβίας 

των άρθρων 58 και 131 του Ν 4412/16. 

 

Άρθρο 8ο: Κρατήσεις 

Στη συµβατική αξία της προµήθειας , εκτός του Φ.Π.Α γίνεται παρακράτηση φόρου 

εισοδήµατος  σε ποσοστό 4%. 

Τον Οικονομικό Φορέα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, φόρους, τέλη κατά το χρόνο του 

διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών καθώς και 

http://www.messolonghi.gov.gr/
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κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο καιμε τον τρόπο που προβλέπεται στην 

παρούσα προκήρυξη.  

 

Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωµής 

Η αμοιβή του Οικονομικού Φορέα θα καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση στην υπηρεσία 

των ποσοτήτων και των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η καταβολή θα γίνει, με την 

προσκόμιση των νομίμωνπαραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την 

πληρωμή του αναδόχου,μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.  

 

Άρθρο 10ο : Παράδοση – Παραλαβή 

 

Ο Οικονομικός Φορεάς  υποχρεούται να παραδώσει το είδος  με αλλεπάλληλες παραδόσεις, 

ανάλογα με τις ανάγκες της  υπηρεσίας σε διάστημα το πολύ ενός μήνα από την  υπογραφή της 

σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση αυτής.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει εντός τριών  (3) ημερολογιακών ημερών από την 

έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση 

των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία επί του εδάφους. 

Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που πιθανόν γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του 

ή άλλου μέχρι της παράδοσης αυτών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 

το υλικό. 

Το Ν.Π. δεν υποχρεούται στην εξάντληση είτε των ποσοτήτων είτε της πίστωσης της µελέτης. 

Επίσης σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι ποσότητες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, µετά 

από ειδοποίηση της Υπηρεσίας, δεν θα γίνει καµία αλλαγή στην τιµή µονάδας (τιµή προσφοράς) µετά 

την κύρωση του διαγωνισµού και µε την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα 

παραγγελθούν δεν θα υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού.  

 

Άρθρο 11ο:Λοιπές εγγυήσεις 

1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο Οικονομικός Φορέας  θα εγγυηθεί ότι τα 

προσφερόμεναείδη θα είναι σύμφωνα με τη μελέτη.  

2. Το Ν.Π.  διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του παρόχου.  

 

Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.  
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4.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Προμήθεια εντύπων εκτυπώσεων - βιβλίων υλικού Παιδικών σταθμών για τις Ανάγκες του Ν.Π. 

 

ΚΑ: 15.6613 

 

 

Α/Α 

 

CPV 

ΕΙΔΟΣ  

Μ/Μ 

ΕΝΔ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ € 

(ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

 

1. 
22800000-8 

Προμήθεια εντύπων 

εκτυπώσεων - βιβλίων 

εισαγωγής υλικού Παιδικών 

σταθμών 

 

ΤΜΧ 60 9,50 570,00 

 

1. 
22800000-8 

Προμήθεια εντύπων 

εκτυπώσεων - βιβλίων 

εισαγωγής υλικού Παιδικών 

σταθμών 

 

ΤΜΧ 60 9,50 570,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1140,00 

Φ.Π.Α. 24 % 273,60 

Σύνολο 1413,60 

 

 

Μεσολόγγι 25 - 3 -2020 

 

 

Θεωρήθηκε 

 

Η προϊσταμένη 

 

 

       

 

 

ΝΤάνουΤιμόκλεια 

 

 

 

 


