
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ &  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια ειδών προβολής δραστηριοτήτων του ΝΠ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2017 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 877,92 € συμπ. Φ.Π.Α. 
CPV: 22140000-3 Ενημερωτικά έντυπα 
  

   

 

ΜΕΛΕΤΗ 

Προμήθεια ειδών προβολής δράστηριοτήτων  

του  Ν.Π.Δ.Δ.  Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/ 2017 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 708,00 € 

ΦΠΑ 24%: 169,92 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 877,92 € 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06/09/2017 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06/09/2017 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΛΙΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια ειδών προβολής δραστηριοτήτων τουτου Οργανισμού Κοινωνικής           
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Πεντέλης. 

Με την προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών θα επικοινωνηθεί αποτελεσματικότερα η διοργάνωση των            
δραστηριοτήτων  του ΝΠΔΔ. του έτους 2017. 

Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο το                 
συνολικό κόστος. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, ο σχεδιασμός και η μεταφορά των ειδών 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους. 

Η δαπάνη προμήθειας προϋπολογίζεται μέχρι το όριο ποσού δαπάνης προμήθειας, όπως αυτό ισχύει             
εκάστοτε από την κείμενη νομοθεσία, με απευθείας ανάθεση και βαρύνει τον Κ.Α. 00-6431.002             
“ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ” του προϋπολογισμού ο.ε. 2017.           
με πίστωση 877,92 €  

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06/09/2017 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06/09/2017 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σκοπός και αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ο καθορισμός προδιαγραφών της παρούσας            

προμήθειας, που αφορά την προμήθεια ειδών προβολής δραστηριοτήτων του Ν.Π. «Οργανισμός           

Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης» και πιο συγκεκριμένα: 

● τριακόσιες (300) έγχρωμες αφίσες μεγέθους Α3+ 

● έξι (6) πακέτα των 1000 έγχρωμων φυλλαδίων μεγέθους Α5 

Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο τη                 

συνολική τιμή. 

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 877,92 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.              

(24%). 

Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, ενώ απαγορεύεται η αποστολή και η παραλαβή                

ελαττωματικών ειδών. 

Όλα τα είδη θα έχουν τουλάχιστον τις ιδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στην περιγραφή εκάστου              

είδους στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας. 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06/09/2017 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06/09/2017 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  
(Ελάχιστα χαρακτηριστικά) CPV TEMAXIA 

TIMH 
TEMAXIOY 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α 

1 Αφίσες 
Μέγεθος Α3+ 22140000-3  300 0,80 € 240,00 € 

2 
Φυλλάδια 
1000  φυλλάδια μεγέθους  Α5 150 γρ 22140000-3  6 78,00 € 468,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 708,00 € 

Φ.Π.Α. 24 % 169,92 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 877,92 € 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06/09/2017 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06/09/2017 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΛΙΟΣ 


