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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση προµήθειας ενηµερωτικού υλικού για την καλύτερη δυνατή 
ενηµέρωση των δηµοτών για τη ∆οµή του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου ∆ιρφύων- Μεσσαπίων. Η ίδρυση 
και λειτουργία των κοινωνικών δοµών του ∆ήµου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη 
της δηµοτικής και κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, µε στόχο την εφαρµογή προγραµµάτων και 
δράσεων για την προσθήκη της κοινωνικής συνοχής, του κοινωνικού αποκλεισµού, την ευαισθητοποίηση 
ατόµων και οµάδων πληθυσµού, καθώς και επιχειρήσεων µε στόχο τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα 
στήριξης των οικονοµικά αδύναµων κατοικιών.  

Με την υπ αριθµ: 959/07-02-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που αφορά την ένταξη 
της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου ∆ιρφύων- Μεσσαπίων (Α∆Α:ΨΘΒ7ΛΗ-3Ξ∆)» µε κωδ.: ΟΠΣ5002529 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».  

Η εν λόγω προµήθεια θεωρείται απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η διάχυση της ενηµέρωσης στην τοπική 
κοινωνία, η ενηµέρωση των δυνητικά ωφελούµενων της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης αλλά και η 
ενηµέρωση των φορέων µε τους οποίους θα υπάρξει συνεργασία και δικτύωση. 

Η διενέργεια του ανάθεσης και η εκτέλεση της σύµβασης γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις:
• Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών».
• Tου  Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας-Ενίσχυση της Συµµετοχής-Βελτίωση της οικονοµικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]. 

• Του N. 3463/2006 «∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-
2007) του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.

• Του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).

• Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 
των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις».

• Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 



γνωµοδότησης του ∆΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.- ∆απάνες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων  ΟΤΑ Α΄βαθµ.»

• Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθµίσεις».
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα ενηµερωτικά φυλλάδια αποτελούν την πλέον συνήθη µέθοδο πληροφόρησης των κατοίκων σχετικά µε 
τα οφέλη  και τις δράσεις της δοµής. Τα ενηµερωτικά φυλλάδια περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις 
διαδικασίες συµµετοχής των ωφελούµενων στις δράσεις, τους φορείς και τις υπηρεσίες δικτύωσης, τη 
χρηµατοδότηση της πράξης από την Ε.Ε. κ.α.

Στόχος της προβολής µέσω των αφισών, φυλλαδίων και banners  είναι: 
• Να διαµορφώσει τις συνθήκες, ώστε να υπάρχει η µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή ωφελούµενων που 

προέρχονται κυρίως από οµάδες που βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισµό ή απειλούνται από το 
βασικό αίτιο αυτής της κατάστασης είναι η αδυναµία επικοινωνίας και ενηµέρωσης τους  (εξαιτίας πχ 
χαµηλού µορφωτικού και οικονοµικού επιπέδου, κοινωνικού ρατσισµού κλτ).

• Να προβάλει τα οφέλη από την ίδρυση και λειτουργία του κέντρου κοινότητας.
• Να προβάλει τα αποτελέσµατα και τις καλές πρακτικές που θα προκύψουν από την εφαρµογή του 

προγράµµατος.  
• Να αναδείξει τη συµπληρωµατικότητα της πράξης, τόσο µε άλλες συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις 

όσο και µε άλλους φορείς και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας. 
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3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης στο ποσό των 1.822,80€  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και λοιπών 
φόρων και προέρχεται από επιχορήγηση του Π.Ε.Π. - Ε.Κ.Τ. “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”.

Α/Α Αντικείµενο
Αιτούµενη 
Ποσότητα

Τιµή 
Μονάδας 

Τιµή 
Χωρίς 
ΦΠΑ

ΦΠΑ 
24%

Τιµή µε 
ΦΠΑ

1
Ενηµερωτικά 

Φυλλάδια
15.000 0,04€ 600,00€ 144 744,00€

2
Ενηµερωτικές 

Αφίσες
300 0,5€ 150,00€ 36€ 186,00€

3 Βanners 6 120€ 720€ 172,80 892,80€
352,80 1822,80

Η παραπάνω δαπάνη κατανείµετε ως ακολούθως: 
• στον Κ.Α. 60-6431.001 “Έξοδα προβολής και ενηµέρωσης για την υλοποίηση της πράξης_Κέντρο 

Κοινότητας ∆ήµου ∆ιρφύων-Μεσσαπίων¨στον Αξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέµηση της φτώχιας-ΕΚΤ» του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας µε Κωδικό ΟΠΣ 5002529, 
ΚΩ∆ ΣΑΕΠ0561 ΕΣΠΑ 2014-2020” του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 µε τίτλο 
“Προµήθεια αφισών και δίπτυχων εντύπων για την προβολή και ενηµέρωση των δηµοτών για το 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ήµου ∆ιρφύων- Μεσσαπίων” και εγγεγραµµένη πίστωση 1822,80€.

Προµήθεια εντύπων για το Κέντρο Κοινότητας
• Εκτύπωση30,5Χ45,7 αφισών χαρτί velvet 115 gr/ τετραχρωµία/δηµιουργικό 300 τεµάχια
• Εκτύπωση ενηµερωτικών φυλλαδίων A4 δίπτυχο, χαρτί illustration 150 gr τετραχρωµία/ µε 

δηµιουργικό – µακέτα, 15.000 τεµάχια
• Banner σε αναλύση 150 dp και µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις ιστοσελίδες των δικαιούχων όπου 

υπάρχει αναφορά στη δράση των Κέντρων Κοινότητας.

Ειδικοί όροι

• Οι προµηθευτές υποχρεούνται να εκτελέσουν και να παραδώσουν επακριβώς τα είδη που αναφέρονται 
στην προσφορά που έχουν υποβάλλει βάσει της παρούσας µελέτης  (ενδεικτικό προϋπολογισµό και 
τεχνική περιγραφή).

• Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές 
δεν θα παραλαµβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προµηθευτή για 
αντικατάσταση, σε περίπτωση δε που ο προµηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωµατικό ή 
ακατάλληλο είδος ο ∆ήµος µας, θα προβεί σε όλες από το νόµο προβλεπόµενες ενέργειες.

• Τα τιµολόγια θα εκδίδονται µετά από συνεννόηση µε τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου και το κόστος θα 



καταβάλλεται µε την συµπλήρωση των απαιτούµενων διαδικασιών, από πλευράς του ∆ήµου σύµφωνα µε 
το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

Η σύναψη σύµβασης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά από την απευθείας ανάθεση και µε κριτήριο την 
οικονοµικότερη προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να καταθέσει προσφορά για ένα µόνο τµήµα της προσφοράς.
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο συγγραφής
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια φυλλαδίων, αφισών και banners ώστε να 
εξασφαλιστεί η διάχυση της ενηµέρωσης στην τοπική κοινωνία, των δυνητικά ωφελούµενων της 
συγχρηµατοδοτούµενης πράξης του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου ∆ιρφύων Μεσσαπίων αλλά και η 
ενηµέρωση των φορέων µε τους οποίους θα υπάρξει συνεργασία και δικτύωση. Η δαπάνη της προµήθειας 
θα ανέλθει στο ποσό των 1822,80€ συνυπολογιζόµενου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τοΝ  Κ.Α.Ε: 60-
6431.001 του τρέχοντος οικονοµικού έτους.

ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις:
• Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών».
• Tου  Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας-Ενίσχυση της Συµµετοχής-Βελτίωση της οικονοµικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]. 

• Του N. 3463/2006 «∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-
2007) του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.

• Του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).

• Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 
των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις».

• Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 
γνωµοδότησης του ∆΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.- ∆απάνες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων  ΟΤΑ Α΄βαθµ.»

• Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθµίσεις».

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαµηλότερη τιµή ανά είδος όπως περιγράφονται στη µελέτη σε συνάρτηση 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 3ο Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι:
-Η τεχνική έκθεση - Τεχνικές προδιαγραφές
-Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
-Η συγγραφή των υποχρεώσεων
-Ο προϋπολογισµός προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 4ο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν:
α) ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης µελέτης και συµφωνούν µε αυτούς και ότι είναι 
εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο και
β) ότι ως ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα παρακάτω έγγραφα τα οποία σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της µη συνδροµής 
των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2 :

• απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 



περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

• πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας και
• πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.

2. Οικονοµική προσφορά

ΑΡΘΡΟ 5ο Τιµές Προσφορών
Η οικονοµική προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα προµήθεια, θα 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης.

Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιµή µονάδας της προσφοράς του προµηθευτή για τα προς προµήθεια 
είδη θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι 
την πραγµατοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προµήθεια ειδών σύµφωνα µε ότι 
προβλέπεται στην παρούσα µελέτη.

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη 
στους όρους της σύµβασης. Ο υποψήφιος προµηθευτής µπορεί για την κατάθεση της οικονοµικής του 
προσφοράς, να χρησιµοποιήσει το έντυπο του προϋπολογισµού προσφοράς της παρούσας µελέτης.

ΑΡΘΡΟ 6ο Κρατήσεις-φόροι
Ο προµηθευτής υπόκειται σε όλους τους -βάσει των κείµενων διατάξεων- φόρους, τέλη και κρατήσεις πλην 
του ΦΠΑ που βαραίνει τον ∆ήµο.

ΑΡΘΡΟ 7ο Σύµβαση
Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, στην οποία ο ∆ήµος προσκαλεί τον 
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, σε διάστηµα ηµερών που θα αποφασίσει ο 
∆ήµος και πάντως εντός των προθεσµιών που ορίζει ο νόµος, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών
Ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα µέχρι τις 31/12/2019 από την υπογραφή 
της σύµβασης. Η παράδοση δύναται να γίνεται και τµηµατικά.  

ΑΡΘΡΟ 9ο Ποιότητα προϊόντων
Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη, η δε υπηρεσία κρατά το δικαίωµα να ακυρώσει την προµήθεια εάν τα 
προµηθευόµενα είδη δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Τα εν λόγω υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης 
ποιότητας και κατάλληλα για την σκοπούµενη χρήση. 

ΑΡΘΡΟ 10ο Παραλαβή
Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. Εάν κατά την 
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί 
να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωµαλιών.

ΑΡΘΡΟ 11ο Εκχώρηση
Ο προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση του ∆ήµου ∆ιρφύων- Μεσσαπίων.

ΑΡΘΡΟ 12ο Παράταση
Η υπογραφείσα σύµβαση που θα προκύψει από την παρούσα µελέτη δύναται να παραταθεί για χρονικό 
διάστηµα ίσο η µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα του 
άρθρου 206 του Ν. 4412/21016 και εφόσον συµφωνήσουν σε αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη.

ΑΡΘΡΟ 13ο Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προµήθειας θα επιλυθούν µε τις διατάξεις της 
ισχύουσας νοµοθεσίας ή στα αρµόδια ∆ικαστήρια.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ψαχνά, 20-03-2019
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