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Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» 

 

Ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. σας προσκαλεί έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθη-

κε και ισχύει, να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια γραφικής ύλης, προϋπολο-

γισμού 3.626,00€ προ Φ.Π.Α. και 4.496,24€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%). 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη ανα-

γκών των  Τμημάτων του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. για το έτος 2022.  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Άρθρο 1ο : Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Το κόστος για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 

#4.496,24#€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Συγκεκριμένα το ύψος της προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης για την προμήθεια παρουσιάζεται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες: 

❖ ΚΑ: 15.6612.0001 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» 

 

    

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ» 
(Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.) 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

 

  
 
 
 

Χολαργός, 19-08-2022 
 Αριθμ. Πρωτ: 3311 

 

 
  
ΠΡΟΣ:  

 
 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
 
 
Τμήμα: 

 
 
Διοικητικού - Οικονομικού 

Ταχ/κή Δ/νση: Αγαμέμνονος 4 
Τ.Κ.: 155 61 Χολαργός   
Τηλέφωνο: 210-6531778 
e-mail: dokmepa@gmail.com 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α  

Φ.Π.Α. 
(24%) 

ΑΞΙΑ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  

1 
Φωτοτυπικό χαρτί Α4, 
80gr, λευκό (500 φύλλα) 

ΤΕΜΑΧΙΟ  500 4,00 € 2.000,00 € 480,00 € 2.480,00 € 

2  

Διαχωριστικά χάρτινα Α4 
(συσκευασία 10 τμχ.-
διάφορα χρώματα) 

ΤΕΜΑΧΙΟ  20 0,70 € 14,00 € 3,36 € 17,36 € 

   520  2.014,00 € 483,36 € 2.497,36 € 
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❖ ΚΑ: 15.6614.0001 «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
(24%) 

ΑΞΙΑ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

1 Πλαστικοποιητής για Α3 ΤΕΜΑΧΙΟ  1 70,00 € 70,00 € 16,80 € 86,80 € 

2 Πλαστικοποιητής για Α4 ΤΕΜΑΧΙΟ  1 50,00 € 50,00 € 12,00 € 62,00 € 

3 
Πίνακας ανακοινώσεων 
φελλού 60x90cm (μεταλ-
λικό πλαίσιο αλουμινίου) 

ΤΕΜΑΧΙΟ  2 17,00 € 34,00 € 8,16 € 42,16 € 

4 
Πίνακας λευκός μαγνητι-
κός κρεμαστός 60X90cm 

ΤΕΜΑΧΙΟ  2 36,00 € 72,00 € 17,28 € 89,28 € 

5 
Μαγνητάκια για πίνακα 
μαρκαδόρου (συσκευα-
σία των 10 τεμαχίων) 

ΤΕΜΑΧΙΟ  2 6,00 € 12,00 € 2,88 € 14,88 € 

6 
Επιτραπέζια βάση οθό-
νης υπολογιστή  

ΤΕΜΑΧΙΟ  5 25,00 € 125,00 € 30,00 € 155,00 € 

7 
Χαρτοθήκη συρμάτινη 
διπλή  

ΤΕΜΑΧΙΟ  3 9,00 € 27,00 € 6,48 € 33,48 € 

8 
Διακορευτής- περφορα-
τέρ μεταλλικός σκελετός 
(5X10cm) 2 τρύπες  

ΤΕΜΑΧΙΟ  6 7,00 € 42,00 € 10,08 € 52,08 € 

9 
Διακορευτής - περφορα-
τέρ 2 θέσεων 60 φύλλων 

ΤΕΜΑΧΙΟ  2 30,00 € 60,00 € 14,40 € 74,40 € 

10 
Αριθμομηχανή γραφείου 
(οθόνη 8 ή 10 ψηφίων) 
ηλιακό/μπαταρία 

ΤΕΜΑΧΙΟ  5 8,00 € 40,00 € 9,60 € 49,60 € 

11 
Συρραπτικό μεγάλο  
(24/6) 

ΤΕΜΑΧΙΟ  10 10,00 € 100,00 € 24,00 € 124,00 € 

12 Συρραπτικό μικρό (Νο64) ΤΕΜΑΧΙΟ  10 8,00 € 80,00 € 19,20 € 99,20 € 

13 
Μολυβοθήκη συρμάτινη 
στρογγυλή  

ΤΕΜΑΧΙΟ  20 3,00 € 60,00 € 14,40 € 74,40 € 

14 
Φύλλα πλαστικοποίησης 
Α4 των 100 gr (100 τμχ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ  2 7,50 € 15,00 € 3,60 € 18,60 € 

15 
Στυλό υγρής μελάνης 
0.7mm τύπου Hi-
Techpoint - μπλε 

ΤΕΜΑΧΙΟ  30 1,30 € 39,00 € 9,36 € 48,36 € 

16 
Στυλό διαρκείας 0,7mm 
μπλε 

ΤΕΜΑΧΙΟ  150 0,80 € 120,00 € 28,80 € 148,80 € 

17 
Στυλό διαρκείας 0,7mm 
πράσινο  

ΤΕΜΑΧΙΟ  10 0,80 € 8,00 € 1,92 € 9,92 € 

18 
Μηνιαίο πλάνο (35x50) 
έτους 2023 

ΤΕΜΑΧΙΟ  15 2,80 € 42,00 € 10,08 € 52,08 € 

19 
Ντοσιέ με έλασμα για 
χαρτί, τύπου Leitz (διά-
φορα χρώματα) 

ΤΕΜΑΧΙΟ  100 0,15 € 15,00 € 3,60 € 18,60 € 

20 
Ημερολόγιο ημεροδεί-
κτης γραφείου έτους 
2023 (8,5X12cm) 

ΤΕΜΑΧΙΟ  10 0,90 € 9,00 € 2,16 € 11,16 € 

21 
Ημερολόγιο έτους 2023 
ημερήσιο σπιράλ 
(17X24cm) 

ΤΕΜΑΧΙΟ  20 3,90 € 78,00 € 18,72 € 96,72 € 
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22 
Ημερήσιο ημερολόγιο 
έτους 2023 ατζέντα 
(15X21cm) 

ΤΕΜΑΧΙΟ  6 3,50 € 21,00 € 5,04 € 26,04 € 

23 

Ετικέτες αυτοκόλλητες 
λευκές 105X42,3mm 
(συσκευασία 100 φύλ-
λων)  

ΤΕΜΑΧΙΟ  10 6,50 € 65,00 € 15,60 € 80,60 € 

24 
Διορθωτική ταινία 
(5mmX6m) 

ΤΕΜΑΧΙΟ  100 0,80 € 80,00 € 19,20 € 99,20 € 

25 
Σουμέν γραφείου δίφυλ-
λο 35x47cm δερμάτινο 
μαύρο 

ΤΕΜΑΧΙΟ  1 25,00 € 25,00 € 6,00 € 31,00 € 

26 Mouse Pad 220mm ΤΕΜΑΧΙΟ  10 1,50 € 15,00 € 3,60 € 18,60 € 

27 
Κουτί αποθήκευσης με 
καπάκι χάρτινο  

ΤΕΜΑΧΙΟ  77 4,00 € 308,00 € 73,92 € 381,92 € 

   610  1.612,00 € 386,88 € 1.998,88 € 
 

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των #3.626,00#€ με επί πλέον δαπάνη για 

Φ.Π.Α. (24% ) το ποσό των #870,24#€, ήτοι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα #4.496,24#€. Θα βαρύ-

νει την πίστωση α) υπό τον Κ.Α. 15.6612.0001 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» του οικονομικού έτους 2022 με το ποσό των #2.497,36#€ και β) υπό τον Κ.Α. 

15.6614.0001 και τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» του οικονομικού έτους 2022 με το 

ποσό των #1.998,88#€. 

Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που μπορεί να απαι-

τηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκαιρη παράδοση των ανωτέρω ειδών στο νομικό πρόσωπο, 

συμπεριλαμβανομένων και εξόδων αλληλογραφίας, εξόδων μετακίνησης, ασφάλισης, αμοιβής, δια-

μονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών που θα απασχολήσει κ.ά. 

Σημειώνεται ότι δεκτές γίνονται μόνο οι προσφορές που αφορούν στο σύνολο των ειδών. Οι προ-

σφορές που αναγράφουν τιμή είδους μεγαλύτερη από την τιμή του ίδιου είδους στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό, γίνονται δεκτές, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της προσφοράς δεν είναι μεγαλύ-

τερο από το αντίστοιχο σύνολο του προϋπολογισμού. 

Άρθρο 2ο: Τεχνικές προδιαγραφές 

 Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από κάθε κρυπτό και φανερό ελάτ-

τωμα, να ανταποκρίνονται από κάθε πλευρά στη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται 

και να αντιστοιχούν  πλήρως στον τύπο και στα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στους 

ανωτέρω πίνακες. 

 

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 
(24%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α.  

15.6612.0001 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 
ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» 

2.014,00 € 483,36 € 2.497,36 € 

15.6614.0001 «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» 1.612,00 € 386,88 € 1.998,88 € 

  3.626,00 € 870,24 € 4.496,24 € 
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Ειδικότερα, το φωτοτυπικό χαρτί μεγέθους Α4 θα πρέπει είναι κατάλληλο ώστε να μη δημιουργηθεί 

το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, των εκτυπωτών (laser 

και inject) και των συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) των Τμημάτων του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., τόσο βραχυ-

πρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Για το σκοπό αυτό οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για το 

χαρτί ορίζονται ως εξής: 

• Nα είναι απαλλαγμένο από υγρασία ή χνούδι 

• Να είναι σε συσκευασία των πέντε πακέτων με περιεκτικότητα ανά πακέτο 500 φύλλων, διαστά-

σεων 21Χ29cm, μονόφυλλο και κατάλληλο για την απ’ ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτότυπου 

και από τις δύο όψεις. Κάθε δεσμίδα να είναι περιτυλιγμένη με αδιάβροχο υλικό για την προφύ-

λαξη του υλικού από την υγρασία του περιβάλλοντος  και να αναγράφονται με τρόπο ευκρινή και 

ανεξίτηλο: το είδος του χαρτιού, το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή, οι διαστάσεις 

των φύλλων, ο αριθμός τους, το βάρος (gr/m2) 

• Κάθε πέντε (5) δεσμίδες να είναι συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια καταλλήλως σφραγισμένα και 

δεμένα για την προστασία, την ασφαλή μεταφορά και την αποθήκευσή τους. 

• Η ποιότητα του χαρτιού να μην επηρεάζεται από το χρονικό διάστημα αποθήκευσής του, κάτω 

από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες.  

• Το σχήμα του φύλλου θα είναι παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου δεν θα παρουσιάζουν 

γραμμώσεις (γρέζια) κάθε δε φύλλο θα αποχωρίζεται με ευχέρεια από την δεσμίδα. Η επιφάνεια 

των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές κακώσεις, όπως πτυχές, 

αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα από τα μηχανήματα, να μην 

αφήνει χνούδι, η δε κοπή του να είναι εντελώς λεία.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ κατόπιν συλλογής 

οικονομικών προσφορών.  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Σε σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής:  

Α) γραπτή προσφορά, στην οποία θα αποτυπώνεται η προσφερόμενη τιμή 

     και 

Β) τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να 

αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με 

εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 30.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

Κείμενο για την υπεύθυνη δήλωση: Δηλώνω ότι δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους ακόλουθους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73, 
παρ. 1 του Ν.4412/2016, ούτε έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 
προσώπου, το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού 
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Υπογραφή: ο Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας (περίπτωση νομικού προσώπου) ή το φυσικό 
πρόσωπο (περίπτωση φυσικού προσώπου). 
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Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Παρασκευή 26/08/2022 και 

ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού του Νομικού Προσώ-

που επί της οδού Αγαμέμνονος αρ. 4 στον Χολαργό, 2ος ορ., σε κλειστό σφραγισμένο φάκε-

λο ο οποίος θα αναγράφει: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ». 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ 
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