
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

‹‹Προμήθεια γραφικής  ύλης, εντύπων 
και πολλαπλών εκτυπώσεων  υπηρεσιών 
Δήμου -έντυπου και εποπτικού υλικού 
βρεφονηπιακών σταθμών & ειδών 
δημιουργικής απασχόλησης υπηρεσιών 
Πολιτισμού και Αθλησης›› και 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ αναλωσίμων υλικών 
μηχανογράφησης
οικ. Έτους 2021-2022

Α.Μ.:  33/2021

ΠΡΟΥΠ. : 50.528,74€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  την προμήθεια γραφικής  ύλης, εντύπων και πολλαπλών εκτυπώσεων 
εποπτικού υλικού και ειδών δημιουργικής απασχόλησης  που  χρειάζονται,   για  να  καλυφθούν,  
οι  ανάγκες  του  Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού , των βρεφονηπιακών σταθμών  και των 
υπηρεσιών Πολιτισμού και Άθλησης για το έτος 2021-2022 καθώς και την προμήθεια  αναλωσίμων
υλικών μηχανογράφησης (τόνερ, μελάνια , μελανοταινίες κλπ)

Η περιγραφή – προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών φαίνονται στον 
Προϋπολογισμό.

Ο  συνολικός  χρόνος  της  προμήθειας   ορίζεται   από  την  υπογραφή  της  Σύμβασης  έως  12
ημερολογιακούς μήνες  .

Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής
αξίας , χωρίς τον Φ.Π.Α. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με προσκόμιση τιμολογίου μετά το
πέρας τμήματος ή ολόκληρης της προμήθειας και θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις. 

  
Η αξία της προμήθειας ανέρχεται  στο ποσό των  50.528,74€ (στο ποσό συμπεριλαμβάνεται  ο
ΦΠΑ24%) και θα καλυφθεί  από τον προϋπολογισμό του Δήμου για κάθε οικονομικό έτος,  στον
οποίο  έχει  γραφτεί  με  τους  εξής  κωδικούς   απόδοσης:

ΟΜΑΔΑ Α: «10.6612.0001», εκτιμώμενης αξίας 12.383,70 € πλέον ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ Β: «10.6613.0001», εκτιμώμενης αξίας 7.006,60 € πλέον ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ Γ: «15.6613.0001», εκτιμώμενης αξίας 5.664,06 € πλέον ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ Δ: «60.6614.0001», εκτιμώμενης αξίας 12.383,7 € πλέον ΦΠΑ



ΟΜΑΔΑ Ε: «15.6654.0003», εκτιμώμενης αξίας 3.224,92 € πλέον ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: «10.6612.0002», εκτιμώμενης αξίας 1.200,00 € πλέον ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ Ζ: «Κ.Α. 10.6613.0002» εκτιμώμενης αξίας 8.063,00 € πλέον ΦΠΑ

 E  πισημαίνεται  ότι η ΟΜΑΔΑ Ζ εκτιμώμενης αξιας 8.063,00 πλέον ΦΠΑ , θα υλοποιηθεί   σύμφωνα
με τη διάταξη της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ 10 του Ν.4412/2016 για την κάλυψη των άμεσων
αναγκών των Υπηρεσιών.

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  15/4/2021
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