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 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ     

    Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                               

    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                             ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                             ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                             ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                                                                                                                         ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 12587125871258712587    

Πληροφορίες : Χινίσογλου Δ.                                                                                                                                                                                                                                                ΚΑΒΑΛΑ, ΚΑΒΑΛΑ, ΚΑΒΑΛΑ, ΚΑΒΑΛΑ, 11111111----04040404----2019201920192019    

    Τηλ: 2510  451482Τηλ: 2510  451482Τηλ: 2510  451482Τηλ: 2510  451482    

        

                                                                                                                

                                                                                                                 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ    
 

 

 

                               «Προμήθεια διαφόρων υλικών και ειδών διακόσμησης» 

 

            

  

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 4.993,484.993,484.993,484.993,48    €€€€     συμπεριλαμβανόμενου τον Φ.Π.Α. 24% 

 

 

 

CPV 39298500-2 Διακοσμητικά είδη 

CPV 39294000-9 Συσκευές και εξοπλισμός για επίδειξη 
 

ΚΑ 00.6443.0005ΚΑ 00.6443.0005ΚΑ 00.6443.0005ΚΑ 00.6443.0005  «Προμήθεια υλικών διακόσμησης» 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019    
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    ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ    ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ     

    Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                               

    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                             ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                             ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                             ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                                                                                                                      

 Πληροφορίες : Χινίσογλου Δ.                                                             

    ΤΤΤΤηλ: 25ηλ: 25ηλ: 25ηλ: 2510  45148210  45148210  45148210  451482    

    
                                                                                            
    

    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ––––    ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ     
 

 

Η παρούσα έκθεση αφορά την προμήθεια διαφόρων ειδών και υλικών διακόσμησης που είναι 

απαραίτητα  για την υλοποίηση των διοργανώσεων συνεδρίων και λοιπών πολιτιστικών, αθλητικών και 

κοινωνικών εκδηλώσεων.    

Η προμήθεια διαφόρων ειδών και υλικών διακόσμησης  συμπεριλαμβάνει είδη και υλικά , τα οποία 

είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση των διοργανώσεων συνεδρίων και λοιπών πολιτιστικών, 

αθλητικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, οι οποίες απαιτούν τόσο διάφορα αναλώσιμα υλικά όσο και είδη 

τα οποία να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Οι διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Καβάλας λαμβάνουν 

χώρα τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους, οπότε η έκθεση πληροφοριακού υλικού και η 

προβολή των μπάνερ ενημερωτικού περιεχομένου καθίσταται τις περισσότερες φορές σχεδόν απαραίτητη. 

 Ο Δήμος Καβάλας διεξάγει τις εκδηλώσεις του σε διάφορους χώρους ανάλογα με την φύση των 

εκδηλώσεων με αποτέλεσμα να χρειάζεται να προσαρμόζεται στους αντίστοιχους χώρους σύμφωνα με τις 

ανάγκες της εκάστοτε εκδήλωσής. Η προσαρμογή αυτή απαιτεί εξειδικευμένο υλικό διακόσμησης. Η 

προμήθεια αυτών των υλικών γίνεται από προμηθευτές, οι οποίοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο είδος 

εμπορίας τέτοιων ειδών και υλικών όπως και από κατασκευαστές τέτοιων ειδών, καθώς απαιτείται η 

σχεδίαση των λογοτύπων του Δήμου Καβάλας.   

 

Η κάλυψη των προς προμήθεια υλικών θα είναι μέχρι 31/12/2019 από την υπογραφή της σύμβασης.  
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    ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ     

    Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                               

    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                             ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                             ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                             ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                                                                                                                             

    Πληροφορίες : Χινίσογλου Δ.                                                                                                                                                                                                                                                    

    Τηλ: 2510  451482Τηλ: 2510  451482Τηλ: 2510  451482Τηλ: 2510  451482    

        

 

 

                                                                                                                                            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α    ΠΕΡΙΠΕΡΙΠΕΡΙΠΕΡΙΓΡΑΦΗΓΡΑΦΗΓΡΑΦΗΓΡΑΦΗ    ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ            ΤΕΜ.ΤΕΜ.ΤΕΜ.ΤΕΜ.    
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ     ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ     ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ     ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ     

ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ24%ΦΠΑ24%ΦΠΑ24%ΦΠΑ24%    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ24%ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ24%ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ24%ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ24%    

1111    

Αυτοκόλλητο κρεμαστάρι πλαστικό για 

κρέμασμα αφισών από το ταβάνι   

• 0,21mm με αντοχή σε μέγιστο φορτίο  

έως 250γρ (100τεμ/ πακέτο) 

•  0,40mm με αντοχή σε μέγιστο φορτίο  

έως 500γρ (100τεμ/ πακέτο) 

 

100 9,00€ 900,00€ 

2222    Βάση επιτραπέζια ξύλινη 3 θέσεων  30 8,00€ 240,00 

3333    Βάση επιτραπέζια ξύλινη 3 θέσεων 30 5,00€  150,00 

4444    

Πτυσσόμενη βάση banner σε ρολό 80εκ*2μ 

περιστρεφόμενος κύλινδρος που τυλίγει το 

ποστερ σε ρολό. Μιας όψηςΜιας όψηςΜιας όψηςΜιας όψης και με τσάντα 

μεταφοράς.  

2 250,00 500,00 

5555    

Πτυσσόμενη βάση banner σε ρολό 80εκ*2μ 

περιστρεφόμενος κύλινδρος που τυλίγει το 

ποστερ σε ρολό. Διπλής Διπλής Διπλής Διπλής     όψηςόψηςόψηςόψης και με τσάντα 

μεταφοράς. 

2 300,00 600,00 

6666    

Επιδαπεδιο σταντ αναλόγιο, ακρυλικό με 

βαριά βάση ασφάλειας για να μην πέφτει. Με 

λογότυπο του Δήμου Καβάλας.   

500mm*980mm 

1 500.00 500,00 

7777    

Quick banner μιας όψης με βάση στήριξης και 

φωτισμό, με μέγιστο ύψος 2μ.  

• 60* 200εκ  

• 90*200εκ  

• 100*200εκ  

Συμπεριλαμβανομένων και τις τσάντες 

μετακινήσεων  

1 

1 

1 

108€ 

113€ 

115€ 

336,00 

8888    
Πίνακας παρουσίασης με μπλοκ σεμιναρίων  

70*100εκ  
4 100 400,00 
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9999    Σταντ ακρυλικό 6,5εκ* 15εκ 30 2,00 60,00 

10101010    

Εξαρτήματα τοποθέτησης για κορνίζες και 

posters 

1. Βεντούζες στήριξης για τζαμί  

2. Αλυσίδα στήριξης 5μ  

3. Συρμάτινο σχοινί 5μ 

4. Βάση μεταλλική inox για ταβάνι ή 

τοίχο σε συνδυασμό με συρμάτινο 

σχοινί ή αλυσίδα  

1. 50 

2. 10 

3. 10 

4. 50 

 

1. 0,14€ 

2. 2,20€ 

3. 1,20€ 

4. 6,00€ 

 

1. 7€ 

2. 22€ 

3. 12€ 

4. 300€ 

 

Αρχικό Αρχικό Αρχικό Αρχικό ΣύνολοΣύνολοΣύνολοΣύνολο    4.027,00 € 

                                                                                                                                                          Φ.Π.Α. 24% Φ.Π.Α. 24% Φ.Π.Α. 24% Φ.Π.Α. 24%     966,48 € 

Γενικό Σύνολο με Φ.Π.Α. Γενικό Σύνολο με Φ.Π.Α. Γενικό Σύνολο με Φ.Π.Α. Γενικό Σύνολο με Φ.Π.Α.     4.993,4.993,4.993,4.993,48484848    €€€€    

 

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) και του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη ανέρχεται στο πόσο των 4.993,4.993,4.993,4.993,48484848€ 

συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Καβάλας οικ. 

έτους 2019:  

• ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ 00.6443.000500.6443.000500.6443.000500.6443.0005  «Προμήθεια υλικών διακόσμησης»  

 

 Ο Δήμος δεν υποχρεούται να αναλώσει όλο το ποσό του προϋπολογισμούΟ Δήμος δεν υποχρεούται να αναλώσει όλο το ποσό του προϋπολογισμούΟ Δήμος δεν υποχρεούται να αναλώσει όλο το ποσό του προϋπολογισμούΟ Δήμος δεν υποχρεούται να αναλώσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού. . . .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ο  

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ Δ. 

 

Η  

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

 

ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ Δ. 

Ο  

Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. 
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    ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ     

    Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                               

    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                             ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                             ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                             ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                                                                                                                         

    Πληροφορίες : Χινίσογλου Δ.                                                                                                                                                                                                                                                    

    Τηλ: 2510  451482Τηλ: 2510  451482Τηλ: 2510  451482Τηλ: 2510  451482    

    

    

    

ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ----    ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    
 

 Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1ΟΟΟΟ        Αντικείμενο της προμήθειαςΑντικείμενο της προμήθειαςΑντικείμενο της προμήθειαςΑντικείμενο της προμήθειας                

Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάδειξη προμηθευτή διαφόρων ειδών και υλικών 

διακόσμησης που είναι απαραίτητα  για την υλοποίηση των διοργανώσεων συνεδρίων και λοιπών 

πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.    

Όπου σ’ αυτή τη συγγραφή αναφέρεται η λέξη «εργοδότης» εννοείται ο Δήμος Καβάλας και όπου 

«ανάδοχος» ή «προμηθευτής» εννοείται ο ανάδοχος που θα αναλάβει την προμήθεια. 

Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 2ΟΟΟΟ        Ισχύουσα νομοθεσίαΙσχύουσα νομοθεσίαΙσχύουσα νομοθεσίαΙσχύουσα νομοθεσία  

Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν οι παρακάτω νόμοι και διατάξεις: 

α) Ν. 3463/2006 Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. 

β) Ν. 3852/2010 

γ) Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 3Άρθρο 3Άρθρο 3Άρθρο 3ΟΟΟΟ            Συμβατικά στοιχείαΣυμβατικά στοιχείαΣυμβατικά στοιχείαΣυμβατικά στοιχεία    της προμήθειαςτης προμήθειαςτης προμήθειαςτης προμήθειας: 

1. Τεχνική Έκθεση - Περιγραφή.  

2. Προσμέτρηση – Ενδεικτικός προϋπολογισμός.  

4. Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Άρθρο 4Άρθρο 4Άρθρο 4Άρθρο 4ΟΟΟΟ            Οικονομική ΠροσφοράΟικονομική ΠροσφοράΟικονομική ΠροσφοράΟικονομική Προσφορά 

Η τιμή των υλικών θα περιέχουν όλες τις επιβαρύνσεις των εργασιών αποσυναρμολόγησης και 

συναρμολόγησης, καθώς και της μεταφοράς και παράδοσης  χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας. 

Άρθρο 5Άρθρο 5Άρθρο 5Άρθρο 5ΟΟΟΟ            Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειαςΤρόπος εκτέλεσης της προμήθειαςΤρόπος εκτέλεσης της προμήθειαςΤρόπος εκτέλεσης της προμήθειας        

Η προμήθεια των διαφόρων ειδών και υλικών διακόσμησης που είναι απαραίτητα  για την υλοποίηση των 

διοργανώσεων συνεδρίων και λοιπών πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών εκδηλώσεων θα 

ολοκληρωθεί τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν και σε συνεργασία με τα αντίστοιχα 

τμήματα του Δήμου Καβάλας.  
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Άρθρο 6Άρθρο 6Άρθρο 6Άρθρο 6ΟΟΟΟ            Κριτήριο κατακύρωσης Κριτήριο κατακύρωσης Κριτήριο κατακύρωσης Κριτήριο κατακύρωσης     

Η Κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών.  

Άρθρο 7Άρθρο 7Άρθρο 7Άρθρο 7ΟΟΟΟ            Σύμβαση Σύμβαση Σύμβαση Σύμβαση     

Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην 

προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην νομοθεσία.   

Άρθρο 8Άρθρο 8Άρθρο 8Άρθρο 8ΟΟΟΟ         Διάρκεια της Σύμβασης Διάρκεια της Σύμβασης Διάρκεια της Σύμβασης Διάρκεια της Σύμβασης    

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως το τέλος του τρέχοντος έτους.   

ΆρθροΆρθροΆρθροΆρθρο    9999ΟΟΟΟ    Πληρωμές προμηθευτήΠληρωμές προμηθευτήΠληρωμές προμηθευτήΠληρωμές προμηθευτή                    

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία των υλικών πού παραδίδονται και θα 

βεβαιώνονται από το αρμόδιο όργανο ή επιτροπή παραλαβής και θα προωθούνται στο λογιστήριο για 

έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. 

Άρθρο 10Άρθρο 10Άρθρο 10Άρθρο 10ΟΟΟΟ            Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντωνΦύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντωνΦύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντωνΦύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων            

Ο ανάδοχος προμηθευτής, δηλαδή ο προμηθευτής των ειδών στον Δήμο, δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί 

να προμηθεύσει κάποιο είδος για το οποίο κατέθεσε προσφορά. (είτε λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών ή 

θεομηνιών, είτε λόγω έκτακτων αναγκών, ταραχών, κλπ). Τα είδη αναφέρονται αναλυτικά μέσα στην 

μελέτη.       

Άρθρο  11Άρθρο  11Άρθρο  11Άρθρο  11ΟΟΟΟ        Αναθεώρηση τιμώνΑναθεώρηση τιμώνΑναθεώρηση τιμώνΑναθεώρηση τιμών - Αναπροσαρμογή επέκΑναπροσαρμογή επέκΑναπροσαρμογή επέκΑναπροσαρμογή επέκταση της προμήθειας ταση της προμήθειας ταση της προμήθειας ταση της προμήθειας         

Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης της προμήθειας αυτής και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. Για την προμήθεια αυτή δεν 

είναι δυνατόν να υπολογιστεί αναπροσαρμογή τιμής ή αύξηση των τεμαχίων πέραν απ’ αυτά πού 

προβλέπονται στο ενδεικτικό τιμολόγιο της μελέτης αυτής. 

Άρθρο 12Άρθρο 12Άρθρο 12Άρθρο 12ΟΟΟΟ        Χρόνος & τόπος παράδοσηςΧρόνος & τόπος παράδοσηςΧρόνος & τόπος παράδοσηςΧρόνος & τόπος παράδοσης    ----        Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ––––    Υπέρβαση προθεσμίαςΥπέρβαση προθεσμίαςΥπέρβαση προθεσμίαςΥπέρβαση προθεσμίας    

Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που εκτελεί - επιβλέπει την 

προμήθεια και με την επιτροπή παραλαβής του Δήμου Καβάλας. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της 

προμήθειας ορίζεται έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Στον προμηθευτή των ειδών δεν αναγνωρίζεται 

παράταση της πιο πάνω προθεσμίας, εκτός επείγοντος λόγου, ειδικά αιτιολογημένου.   

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί - επιβλέπει την προμήθεια 

για την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει, τουλάχιστον (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.  
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Πάντως ο εργοδότης διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία.   

ΆΡΘΡΟ ΆΡΘΡΟ ΆΡΘΡΟ ΆΡΘΡΟ 13131313ΟΟΟΟ            Τόπος παράδοσηςΤόπος παράδοσηςΤόπος παράδοσηςΤόπος παράδοσης    

Τόπος παράδοσης ορίζονται οι Γενικές αποθήκες του Δήμου Καβάλας. Η τιμή των υλικών θα περιέχουν όλες 

τις επιβαρύνσεις εργασιών, μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας. 

Άρθρο  14Άρθρο  14Άρθρο  14Άρθρο  14ΟΟΟΟ    ----Γενικά     Γενικά     Γενικά     Γενικά         

Για όποια διαφορά και ασάφεια των αναγραφόμενων στην μελέτη υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στις 

διατάξεις και νομοθεσίες πού αναφέρονται παραπάνω. Για όποια τυχόν διαφορά ήθελε προκύψει αρμόδια 

είναι τα Δικαστήρια Καβάλας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ Δ. 

 

Η  

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

 

ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ Δ. 

Ο  

Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. 
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Σφραγίδα Σφραγίδα Σφραγίδα Σφραγίδα ––––    υπογραυπογραυπογραυπογραφή φή φή φή                 

    

    

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
 

 

 

Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ            ΤΕΜ.ΤΕΜ.ΤΕΜ.ΤΕΜ.    
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ     ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ     ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ     ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ     

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ24%ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ24%ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ24%ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ24%    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ24%ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ24%ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ24%ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ24%    

1111    

Αυτοκόλλητο κρεμαστάρι πλαστικό για 

κρέμασμα αφισών από το ταβάνι   

• 0,21mm με αντοχή σε μέγιστο φορτίο  

έως 250γρ (100τεμ/ πακέτο) 

•  0,40mm με αντοχή σε μέγιστο φορτίο  

έως 500γρ (100τεμ/ πακέτο) 

 

100   

2222    Βάση επιτραπέζια ξύλινη 3 θέσεων  30   

3333    Βάση επιτραπέζια ξύλινη 3 θέσεων 30   

4444    

Πτυσσόμενη βάση banner σε ρολό 80εκ*2μ 

περιστρεφόμενος κύλινδρος που τυλίγει το 

ποστερ σε ρολό. Μιας όψηςΜιας όψηςΜιας όψηςΜιας όψης και με τσάντα 

μεταφοράς.  

2   

5555    

Πτυσσόμενη βάση banner σε ρολό 80εκ*2μ 

περιστρεφόμενος κύλινδρος που τυλίγει το 

ποστερ σε ρολό. Διπλής Διπλής Διπλής Διπλής     όψηςόψηςόψηςόψης και με τσάντα 

μεταφοράς. 

2   

6666    

Επιδαπεδιο σταντ αναλόγιο, ακρυλικό με 

βαριά βάση ασφάλειας για να μην πέφτει. Με 

λογότυπο του Δήμου Καβάλας.   

500mm*980mm 

1   

7777    

Quick banner μιας όψης με βάση στήριξης και 

φωτισμό, με μέγιστο ύψος 2μ.  

• 60* 200εκ  

• 90*200εκ  

• 100*200εκ  

Συμπεριλαμβανομένων και τις τσάντες 

μετακινήσεων  

1 

1 

1 
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8888    
Πίνακας παρουσίασης με μπλοκ σεμιναρίων  

70*100εκ  
4   

9999    Σταντ ακρυλικό 6,5εκ* 15εκ 30   

10101010    

Εξαρτήματα τοποθέτησης για κορνίζες και 

posters 

1. Βεντούζες στήριξης για τζαμί  

2. Αλυσίδα στήριξης 5μ  

3. Συρμάτινο σχοινί 5μ 

4. Βάση μεταλλική inox για ταβάνι ή 

τοίχο σε συνδυασμό με συρμάτινο 

σχοινί ή αλυσίδα  

1. 50 

2. 10 

3. 10 

4. 50 

 

  

Αρχικό ΣύνολοΑρχικό ΣύνολοΑρχικό ΣύνολοΑρχικό Σύνολο     

                                                                                                                                                          Φ.Π.Α. 24% Φ.Π.Α. 24% Φ.Π.Α. 24% Φ.Π.Α. 24%      

Γενικό Σύνολο με Φ.Π.Α. (Γενικό Σύνολο με Φ.Π.Α. (Γενικό Σύνολο με Φ.Π.Α. (Γενικό Σύνολο με Φ.Π.Α. (€)€)€)€)        

 

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                …………………………………………………………..                                                                                     …………………………………………………………..                                                                                     …………………………………………………………..                                                                                     …………………………………………………………..                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (Τόπος και ημερομηνία)  

    

    

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..…….…………………………………………………………..…….…………………………………………………………..…….…………………………………………………………..    

(Ονοματεπώνυμο υπογράφων και σφραγίδα επιχείρησης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


