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ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση της 
προμήθειας χαρτιού φωτοτυπικού Α4 για τις ανάγκες του Ιδρύματος για το έτος 
2018» 

 
Το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός», σύµφωνα µε το άρθρο 
118 του Ν. 4412/2016 για απευθείας αναθέσεις προτίθεται να πραγματοποιήσει 
σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 139/2018 απόφαση ∆.Σ., προμήθειας χαρτιού 
φωτοτυπικού Α4 για τις ανάγκες του Ιδρύματος για το έτος 2018, με την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάση τιμής. Η 
δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα 
οχτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών(1.478,70 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
 
 
Αναλυτικά ως εξής:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ - 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.) 

1 Δεσμίδες χαρτί φωτοτυπικό Α4 δεσμίδα 
500Φ. (80 g/m2) 

450 2,65 € 1.192,50 € 

Φ.Π.Α. 24 %    286,20 € 
 1.478,70 € 

 
 
 
Ο προμηθευτής  βαρύνεται με κράτηση φόρου εισοδήματος  στο καθαρό ποσό της 
αξίας και κάθε τυχόν νόμιμη δαπάνη 

Η παραπάνω πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του 
∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου, https://www.agios-stylianos.gr/ σύµφωνα µε τον ισχύοντα 
νόµο 4412/2016.  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους από την 22/05/2018 
μέχρι την 29/05/2018, στο γραφείο Προμηθειών του Ιδρύµατος, με φυσικό (οδός 



28ης Οκτωβρίου 99, Θεσσαλονίκη ) ή ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική διεύθυνση : 
agstyl1@otenet.gr). 
Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 
παρακαλούμε, οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα. 

Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Ιδρύματος, (αρμόδια υπάλληλος 
Χαμουργιωτάκη Αργυρώ) τηλ 2310-941777 µε εσωτερικό 21, κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες. 

 
 
 

Η Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 
 
 
 
 
 

Γναρδέλλη Μελποµένη 
 


