
 

 

                                                                                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Τρίκαλα  02/02/2022 
Νομός Τρικάλων 

ΔΔήήμμοοςς  ΤΤρριικκκκααίίωωνν        
Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα : Προμηθειών & Αποθηκών  
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18  

Τίτλος: 
Προμήθεια  φωτοτυπικού υλικού, υλικού 
εκτυπώσεων, τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων.  Ταχ. Κώδ.: 421 31  Τρίκαλα 

Πληροφορίες: Μαρίκα Εξάρχου 
Προϋπ/σμός:    5.000,00 €            ( με Φ.Π.Α.) 

Τηλέφωνο: 24313 51213 
E-mail: mexarchou@trikalacity.gr  CPV: 79521000-2  «Φωτοαντιγραφικές υπηρεσίες» 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
Ι .  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια διαφόρων τύπων φωτοτυπιών και 
ειδικών φωτοαντιγράφων, βιβλιοδεσιών σπιράλ και θερμοκολλήσεων κ.λ.π. για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου.  
 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και  θα βαρύνει 
τον Κ.Α.  10-6651  «Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων»  του προϋπολογισμού του Δήμου, 
οικον. έτους  2022 με το ποσό των 3.828,00 και  2023 με το ποσό των  1.172,00 € .  
 

Η προμήθεια θα γίνει με «απευθείας ανάθεση», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016                          

(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) και έως  του ποσού των  5.000,00 € συμπ/νου του ΦΠΑ. 

 

Οι ποσότητες του προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές, διότι δεν μπορεί να προβλεφθούν εκ των προτέρων 
οι ακριβείς ποσότητες των ειδών, που θα απαιτηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου, κατά τη διάρκεια του 
έτους. 

Ως εκ τούτου δύναται ο Δήμος να αυξομειώσει τις ποσότητες των ειδών, χωρίς να υπερβεί το ύψος του 
συμβατικού ποσού. 

Ενδέχεται επίσης να μην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες και κατά συνέπεια όλο το ποσό της σύμβασης. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 
Για την άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του Δήμου, για την κάλυψη αναγκών σε έκδοση 
φωτοτυπιών κ.λ.π., απαιτείται: 

1- Σε περίπτωση, που η έδρα του αναδόχου βρίσκεται σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου περίπου, από την 
έδρα του Δήμου, τότε ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου μεταβαίνει στο κατάστημα για την 
έκδοση των φωτοαντιγράφων κ.λ.π., προσκομίζοντας θεωρημένη την ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

2- Σε περίπτωση, που η έδρα του αναδόχου βρίσκεται σε ακτίνα μεγαλύτερης του ενός χιλιομέτρου 
περίπου, από την έδρα του Δήμου, τότε ο ανάδοχος οφείλει να μεταβαίνει στην αντίστοιχη 
υπηρεσία του Δήμου για την παραλαβή του υλικού προς φωτοτύπηση και στη συνέχεια οφείλει να 
παραδώσει ο ίδιος το φωτοαντιγραφικό υλικό στο Δήμο, εντός της ημέρας (ωράριο λειτουργίας 
υπηρεσίας) ή όπως συνεννοηθεί με την αρμόδια υπηρεσία.  
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Διάρκεια σύμβασης: 
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και για ένα (1) έτος ή μέχρι εξάντλησης του 
συμβατικού ποσού. 

Τρόπος Παραλαβής: 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το                                     
άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016. 

Τρόπος  Πληρωμής – Κρατήσεις:  
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά  την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση     
χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.  
 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.  Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Δήμο. 
 

 

ΙΙ.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α Περιγραφή  Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ m2  400 2,83 1.132,00 

2 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ m2  300 6,45 1.935,00 

3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Α4  ασπρόμαυρα σελ. 5.000 0,05 250,00 

4 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Α4  έγχρωμα σελ. 400 0,40 160,00 

5 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Β4 ασπρόμαυρα σελ. 100 0,04 4,00 

6 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Β4 έγχρωμα σελ. 100 0,32 32,00 

7 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Α3 ασπρόμαυρα σελ. 262 0,10 26,20 

8 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Α3 έγχρωμα σελ. 150 0,81 121,50 

9 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ (ΣΠΙΡΑΛ-ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗ)    
τεύχος 50-200 σελ. περίπου 

τεύχος 80 1,62 129,60 

10 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Α4 τεμ. 100 0,80 80,00 

11 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Α3 τεμ. 100 1,62 162,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 4.032,26 

Φ.Π.Α.  24% 967,74 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 5.000,00 

 

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα αγοράς. 
 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Η Συντάξασα 

 
 
 

Εξάρχου Μαρίκα 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος 

 
 
 

Ευθυμίου Παναγιώτα 
 


