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Πράξη: «Έξοδα λειτουργίας για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου» [MIS 5002394]

                    
                       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

ΧΑΡΤΙ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ»

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών 
μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφικής ύλης, λοιπά υλικά 
γραφείου και παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού υλικού», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (Α.Μ. 44/2021).
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 73.610,20 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

                     CPV: 30125110-5 «Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας», 30197643-5 
«Φωτοαντιγραφικό χαρτί», 30192700-8 «Γραφική ύλη», 22110000-4 «Τυπωμένα βιβλία» και 37800000-6 «Είδη 

χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας»
Προσφορές γίνονται δεκτές από τους συμμετέχοντες για όλες τις ομάδες ή για όσες ομάδες επιθυμούν για το 
σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε ομάδας (επτά 07 ομάδες) για την «Προμήθεια υλικών 
μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφικής ύλης, λοιπά υλικά 
γραφείου και παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού υλικού». Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους 
πόρους και από την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου» με Κωδικό MIS 5002394 στο 
ΠΕΠ Αττικής οπού προβλέπονται επιλέξιμες λοιπές δαπάνες που αφορούν αναλώσιμα είδη, προμήθεια αγαθών, λοιπές 
λειτουργικές δαπάνες, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών π.χ. για καθαριότητα ή φύλαξη, δαπάνες δημοσιότητας κλπ., για 
την εύρυθμη λειτουργία και στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων του Κέντρου Κοινότητας. Οι λοιπές δαπάνες θα 
αποζημιωθούν ως κατ΄ αποκοπή ποσοστό 20% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφοι 2-4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1304/2013 και την Υ.Α. υπ.αρ.137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 
(ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018).
   
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου-
Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 06/08/2021 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 
10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον 
διαγωνισμό και αντιστοιχεί στο 1% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), 
με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ως κατωτέρω:
  

ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
(σε €)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(σε €)

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Τ.Κ.: 15234
Πληροφορίες: Αποστολοπούλου Αγγελική 
Τηλέφωνο: 213-20 23 846-848-843
Email: aggeliki.apostolopoulou@halandri.gr

                                                                   

                        
                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ:

   ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ                                                      
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ :
 ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
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Α
ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 5.944,00 59,44 Πενήντα εννιά ευρώ και 
σαράντα τέσσερα λεπτά 

Β ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 11.883,50 118,84 Εκατό δεκαοχτώ ευρώ και 
ογδόντα τέσσερα λεπτά

Γ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 20.003,17 200,03 Διακόσα ευρώ και  τρία λεπτά

Δ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 7.865,00 78,65 Εβδομήντα οχτώ ευρώ και 

εξήντα πέντε λεπτά

Ε ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 8.913,09 89,13 Ογδόντα εννιά ευρώ και 

δεκατρία λεπτά

ΣΤ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
& ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

3.110,55 31,11 Τριάντα ένα ευρώ και έντεκα 
λεπτά

Ζ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
& ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

1.643,76 16,44 Δεκαέξι ευρώ και σαράντα 
τέσσερα λεπτά

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α ΕΩΣ ΣΤ: 59.363,07 593,64 Πεντακόσια ενενήντα τρία ευρώ 
και εξήντα τέσσερα λεπτά

Τα τεύχη του διαγωνισμού και η διακήρυξη διατίθενται για ελεύθερη και άμεση πρόσβαση στην ιστοσελίδα του 
Δήμου https://www.chalandri.gr στη διαδρομή: https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-
2021 (Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-2023846-848-843).

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ». Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτήσεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                           ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

https://www.chalandri.gr/
https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2021
https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2021
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