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                    ΜΕΛΕΤΗ 
 
             ΕΡΓΟ: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»  
 
 
                                       

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
3.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
4.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ           :   43.061,00    €     

Φ.Π.Α.                                       :    9.904,03   €     

ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ               :   52.965,03 €     
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                    
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και λοιπά 
υλικά γραφείων  για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς.  
Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε βάση πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ Υπουργική Απόφαση 
11389/1989) και τις διατάξεις του Ν.3463/2006 άρθρο 209 παρ. 9 (Νέος ∆ηµοτικός & 
Κοινοτικός Κώδικας)  
Όλα τα υπό προµήθεια είδη θα είναι επώνυµα, άριστης ποιότητας από αυτά που 
κυκλοφορούν στο εµπόριο ,σύµφωνα µε τις αγρονοµικές διατάξεις και θα πληρούν τις 
εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές. 
Αν τα υλικά αποδειχθούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει το δικαίωµα 
να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθµισµένης ποιότητας, κατά την 
εκτίµηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.   
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλονιάς  έχει το δικαίωµα να αυξοµειώσει 
µονοµερώς χωρίς αποζηµίωση ή αύξηση των τιµών, τις υπό προµήθεια ποσότητες. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
∆εν επιτρέπεται µεταγενέστερη αύξηση των τιµών µονάδας και η προµήθεια δεν 
υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιµών µονάδας. 
Σαν χρόνος οριστικής παραλαβής ορίζεται το χρονικό διάστηµα του ενός (1) µήνα 
από την παραλαβή των υλικών. 
Κριτήριο επιλογής είναι µόνο η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. 
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει τα υλικά σύµφωνα µε την  
επιθυµία της υπηρεσίας ολικά ή τµηµατικά. Στην περίπτωση των τµηµατικών 
παραδόσεων τα υλικά θα παραδίδονται άµεσα µετά από την ειδοποίηση και την 
διέλευση εύλογης προθεσµίας σε χώρο που επιθυµεί η υπηρεσία. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην εκτέλεση της προµήθειας αµέσως µετά την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι ενός έτους   ή 
µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση 
νέου διαγωνισµού για το 2016.                          .  
Ο ∆ήµος Κεφαλονιάς διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει µονοµερώς τη σύµβαση 
έως το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισµού ανάλογα µε τις ανάγκες και µέχρι την 
ανάδειξη νέου µειοδότη για το επόµενο έτος. 
Σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή να προµηθεύσει τα υλικά ή παρατηρηθούν 
καθυστερήσεις στην παράδοσή τους το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να 
διαλύσει τη σύµβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή.   
Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραµµένη στα Ελληνικά και να είναι 
καθαρογραµµένη, να µην έχει ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις, σε 
αντίθετη περίπτωση θα απορρίπτεται. 
Ο προµηθευτής υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του νόµιµους φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που ισχύουν την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 
Η δηµοπρατούσα αρχή δεν φέρει ευθύνη ούτε για το περιεχόµενο του φακέλου 
προσφοράς, ούτε και για οποιαδήποτε καθυστέρηση υποβολής αυτού. 



Μετά την παράδοση των υλικών στην αρµόδια επιτροπή ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής θα υποβληθούν τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής. 
Οι πληρωµές θα γίνονται µετά την έκδοση του σχετικού εντάλµατος. Για τις 
διοικητικές προσφυγές ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η προµήθεια πραγµατοποιείται σύµφωνα µε: 
-Την υπ΄αριθ. 11389/ΦΕΚ185 Β΄/23-3-1993 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης-ΕΚΠΟΤΑ» 
-Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
-Το Ν. 3852/10/ΦΕΚ 87 

Α/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
Η συνολική δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 52.965,03  € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
Για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς  η προβλεπόµενη δαπάνη  ανέρχεται στο ποσό των 
52.965,03  € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ , θα βαρύνει τον  προϋπολογισµό του 
οικονοµικού έτους  2015  και τους παρακάτω κωδικούς   
  10.6612 ποσό 38.000,00 
  15.6612 ποσό 3.000,00 
  30.6612 ποσό 5.000,00 
  40.6612 ποσό 7.000,00 
   για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης  και για ένα έτος   ή 
µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση 
νέου διαγωνισµού για το 2016. 
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε τη διαδικασία πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές.   
     
 
                                                                                            Αργοστόλι  01/09/2015 
 

                                                                                                 Ο Συντάξας                

               Παγουλάτος Κωνσταντίνος  
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                  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ           
 
 
     Είδος Υλικού                                            Μον.     Ποσότ.    τιµή µον.     Ολική 

1  Χαρτί Α4 δεσµίδα 500 φύλλα Α΄ Ποιότητας 
80 gr 

πακέ
τα 

 4.000,00    3,75 15.000,00 

2. Χαρτί Α3 δεσµίδα 500φύλλα Α΄ ποιότητας  
80 gr 

τεµ     80    8,90  712,00 

3. Φάκελος  αλληλογραφίας Α3  
(κιβώτιο250τεµ) 

>>       20  42,00    840,00 

4. Φάκελος αλληλογραφίας Α5(κιβώτιο 250 τεµ) >>      30  13,00   390,00 
5. Φάκελος αλληλογραφίας Α4  (κιβώτιο250  

τεµ) 
>>      20  19,00   380,00 

6. Φάκελα µε λάστιχο Α4 πρεσπάν >>  2.500  0,65 1.625,00 
7. Φακέλους µε κορδόνια µικρούς >>     300  1,45   435,00 
8. Φάκελος µε αυτιά (πακέτο 50 τεµ) >>      10 14,30   143,00 
9. Κλασέρ Α4 skag ( 8x32) >>  1500   2,20 3.300,00 
10. Στυλό ALL  write ΜΠΛΕ- ΚΟΚΚΙΝΟ-

ΜΑΎΡΟ (κουτί 50 τεµαχίων) 

τεµ     80 9,50   760,00 

11. Συραπτικά τανάλια  >>     100  1,40     140,00 
12. Σύρµατα συραπτικών (κουτί 10 

τεµαχίων) 6/4 2000/64 
>>     40  2,65   106,00 

13. Σύρµατα συραπτικών (κουτί 10 
τεµαχίων) 24/6 χιλιοστά 

>>   200  4,30   860,00 

14. ∆ιορθωτικά ποντίκια ταινία >>   500  1,70   850,00 
15. ∆ιορθωτικό µπουκαλάκι  >>   1000  0,65   650,00 
16. Μελάνια  ταµπόν >>     100  0,65    65,00 
17. Λάστιχα σακουλάκι 100 gr kg     50  0,90    45,00 
18. Μολύβια (κουτί 12 τεµ) τεµ     40 11,00  440,00 
19. Σελοτέιπ  (ΚΟΥΤΊ 10 ΤΕΜ) >>     40 4,30  172,00 
20. Ταµπόν >>     40 1,40    56,00 
21. ∆ιαγραµµιστές (κουτί 10 τεµ)   >>     20 7,50   150,00 
22. Ζελατίνες µε τρύπες Α4 (πακέτο 100τεµ) >>   100 3,30   330,00 
23. Ντοσιέ κουτί µε λάστιχο Νο8 FIBER >>   500 2,20   1.100,00 
24. Ντοσιέ κουτί µε λάστιχο Νο5 FIBER >>   100 2,20   220,00 



25 BOX FILE κοφτό χάρτινο >>   200 0,95   190,00 
26. Ντοσιέ κοφτό σκληρό   >>   300 2,35   705,00 
27. Συνδετήρες Ν4 >>   500 0,25  125,00 
28. Συνδετήρες Ν5 >>   500 0,55  275,00 
29 Συνδετήρες Ν7 >>   250 1,05  262,50 
30 ∆ιακορευτής µικρός >>     30 3,90  117,00 
31 Συνδετήρες Ν3 >>   500 0,55  275,00 
32 Κύβος  >>   300 1,90 570,00 
33 Καρφίτσες  >>   200 1,40 280,00 
34 Χαρτάκια κίτρινα αυτοκόλλητα 

τετράγωνα κύβος 400 φύλλων                               
>>   300 1,60   480,00 

35 Φωτοαντίγραφα Α4 ενχ/µες  >>  1500  0,45   675,00 
36 Φωτοαντίγραφα Α3 ενχ/µες  >>  200  1,00   200,00 
37 Πλαστικοποιήσεις  >>  200  2,35   470,00 
38 Βιβλιοδεσίες  >>  300  3,35   1.005,00 
39 Φωτοτυπίες σχεδίων σε χαρτί τετ/κο  

µέτρο 
>> 4.950 τ.µ 1,75 8.662,50 

                                                                    
                                                                          Σύνολο προµήθειας:     43.061,00       
                                                                          ΦΠΑ 23%:                     9.904,03 
                                                                       Απαιτούµενη πίστωση:   52.965,03 
 
 
                                                                                               Αργοστόλι    01/09/2015 
Θεωρήθηκε 
Ο Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών  
 
 
Παυλάτος Γεράσιµος                                      Συντάξας                                             
            
                                         Παγουλάτος Κωνσταντίνος  
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                              ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
                 Είδος Υλικού                                Μον.     Ποσότ.          τιµή µον.       Μερική   

1  Χαρτί Α4 δεσµίδα 500 φύλλα Α΄ Ποιότητας 
80 gr 

πακέ

τα 
 4.000   

2. Χαρτί Α3 δεσµίδα 500φύλλα Α΄ ποιότητας  
80 gr 

τεµ     80   

3. Φάκελος  αλληλογραφίας Α3  (κιβώτιο250τεµ) >>       20   
4. Φάκελος αλληλογραφίας Α5(κιβώτιο 250 τεµ) >>      30   
5. Φάκελος αλληλογραφίας Α4  (κιβώτιο250  τεµ) >>      20   
6. Φάκελα µε λάστιχο Α4 πρεσπάν >>  2.500   
7. Φακέλους µε κορδόνια µικρούς >>     300   
8. Φάκελος µε αυτιά (πακέτο 50 τεµ) >>      10   
9. Κλασέρ Α4 skag (8χ32) >>  1.500   
10. Στυλό ALL  write ΜΠΛΕ- ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΑΎΡΟ 

(κουτί 50 τεµαχίων) 

τεµ     80   

11. Συραπτικά τανάλια  >>     100   
12. Σύρµατα συραπτικών (κουτί 10 

τεµαχίων) 6/4 2000/64 
>>     40   

13. Σύρµατα συραπτικών (κουτί 10 
τεµαχίων) 24/6 χιλιοστά 

>>     200   

14. ∆ιορθωτικά ποντίκια ταινία >>     500   
15. ∆ιορθωτικό µπουκαλάκι  >>   1.000   
16. Μελάνια  ταµπόν >>     100   
17. Λάστιχα σακουλάκι 100 gr kg     50   
18. Μολύβια (κουτί 12 τεµ) τεµ     40   
19. Σελοτέιπ   (ΚΟΥΤΊ 10 ΤΕΜ) >>     40   
20. Ταµπόν >>     40   
21. ∆ιαγραµµιστές (κουτί 10 τεµ)   >>     20   
22. Ζελατίνες µε τρύπες Α4 (πακέτο 100τεµ) >>    100   
23. Ντοσιέ κουτί µε λάστιχο Νο8 FIBER >>    500   
24. Ντοσιέ κουτί µε λάστιχο Νο5 FIBER >>    100   
25. BOX FILE κοφτό χάρτινο >>   200   
26. Ντοσιέ κοφτό σκληρό   >>   300   
27. Συνδετήρες Ν4 >>   500   
28. Συνδετήρες Ν5 >>   500   
29. Συνδετήρες Ν7 >>   250   
30 ∆ιακορευτής µικρός >>   30   
31. Συνδετήρες Ν3 >> 500   
32. Κύβος  >>   300   
33. Καρφίτσες  >>   200   
34. Χαρτάκια κίτρινα αυτοκόλλητα τετράγωνα >>   300   



κύβος 400 φύλλων                                
35. Φωτοαντίγραφα Α4 ενχ/µες  >>  1.500   
36. Φωτοαντίγραφα Α3 ενχ/µες  >>  200   
37. Πλαστικοποιήσεις  >>  200   
38. Βιβλιοδεσίες  >>  300   
39. Φωτοτυπίες σχεδίων σε χαρτί τετ/κο  µέτρο >> 4.950 

τ.µ 
  

    Άθροισµα 
δαπάνης 

 

    ΦΠΑ 23%  

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΦΟΡΑΣ 

 

                                                                    
 
 
 
 
 
                                                  
                                                                                               Ο προσφέρων 
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∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
                                                                                                                   
 
 
 
 
  
 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
       Άρθρο 1ο 

Το παρόν τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων αφορά τους συµβατικούς όρους,  της 
µελέτης θα εκτελεστεί υπό του αναδειχθησοµένου αναδόχου για το έργο : 
<<Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων >> προϋπολογισµού: 
52.965,03 ευρώ µε ΦΠΑ. 
 
      Άρθρο 2ο   
 Η εκτέλεση της προµήθειας  θα γίνει σύµφωνα µε  < πρόχειρο διαγωνισµό> όπως 
ορίζεται στην υπ΄αριθµ. 11389/1993  Υπουργικής απόφασης (περί ενιαίου 
κανονισµού προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης) [ΕΚΠΟΤΑ] και του 
ν.3463/2006 άρθρο209 παρ. 9όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
     Άρθρο 3ο 
Τα υλικά  υπό προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητα και θα πληρούν τις 
εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές. 
Αν τα  υλικά αποδειχθούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει το δικαίωµα 
να τα απορρίψει ή να επιβάλει περικοπή λόγω υποβαθµισµένης ποιότητας, κατά την 
εκτίµηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας 
Το ∆ηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλονιάς έχει το δικαίωµα να αυξοµειώσει 
µονοµερώς χωρίς αποζηµίωση ή αύξηση των τιµών, τις υπό προµήθεια ποσότητες.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
∆εν επιτρέπεται µεταγενέστερη αύξηση των τιµών µονάδας και η προµήθεια δεν 
υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιµών µονάδας. 
Η παράδοση των υλικών θα είναι τµηµατική  και θα µεταφερθούν στην αποθήκη του 
∆ήµου ή  στον τόπο των εργασιών και σύµφωνα µε την επιθυµία της υπηρεσίας.    
    
  Άρθρο 4ο 

 H προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό προσφοράς. 
     
 Άρθρο 5ο 
Σαν χρόνος οριστικής παραλαβής ορίζεται το χρονικό διάστηµα του ενός (1) µήνα  
από την παραλαβή των υλικών. 
    
   Άρθρο 6ο  
Κριτήριο επιλογής είναι µόνο η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 



    Άρθρο 7ο 
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει τα υλικά σύµφωνα µε την 
επιθυµία της υπηρεσίας ολικά η τµηµατικά  Στην περίπτωση των τµηµατικών 
παραδόσεων τα υλικά θα παραδίδονται άµεσα µετά από την ειδοποίηση και την 
διέλευση εύλογης προθεσµίας.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην εκτέλεση της προµήθειας αµέσως µετά την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για ένα έτος 
ή µέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύµβασης.   Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να 
παρατείνει µονοµερώς τη σύµβαση έως το 20% ύψος του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού ανάλογα µε τις ανάγκες και µέχρι την ανάδειξη νέου µειοδότη για το 
επόµενο έτος. 
Σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή να προµηθεύσει τα υλικά ή παρατηρηθούν 
καθυστερήσεις στην παράδοση τους το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα  να 
διαλύσει την σύµβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή.         
   Άρθρο 8ο 

Η προσφορά των διαγωνιζοµένων µπορεί να αναγραφεί σε οποιοδήποτε έντυπο αλλά 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και το έντυπο που έχει εκδώσει η Υπηρεσία του ∆ήµου για 
το σκοπό αυτό (έντυπο Οικονοµικής προσφοράς). 
Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραµµένη στα Ελληνικά να είναι καθαρογραµµένη να 
µην έχει ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις σε αντίθετη περίπτωση θα 
αππορίπτεται.  
   Άρθρο  9ο  
Ο προµηθευτής υπόκειται σ΄όλους ανεξαιρέτως τους νόµιµους φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που ισχύουν την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.  
   Άρθρο 10ο  
Η  δηµοπρατούσα αρχή δεν φέρει ευθύνη  ούτε για το περιεχόµενο του φακέλου 
προσφοράς, ούτε και για οποιαδήποτε καθυστέρηση υποβολής αυτού.  
∆εν θα παραληφθούν προσφορές εκπρόθεσµες ούτε και αν η καθυστέρηση 
υποβολής τους αποδίδεται σε λόγους ανωτέρας βίας. 
   Άρθρο 11ο 

Μετά την παράδοση  των υλικών στην αρµόδια επιτροπή ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής θα υποβληθούν τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής.  
Τον προµηθευτή βαρύνουν πάσης φύσεως τέλη, φόροι κρατήσεις κλπ. 
Οι πληρωµές θα γίνονται µετά την έκδοση του σχετικού εντάλµατος.  Για  τις 
διοικητικές προσφυγές ισχύουν οι διατάξεις του  άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ    
  Άρθρο 12ο   
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν µέχρι και µία (1) ηµερολογιακή ηµέρα 
πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, σχετικές πληροφορίες 
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