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Προς κάθε ενδιαφερόμενο 
 
ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αναλωσίμων 
υλικών για τις λειτουργικές ανάγκες του Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού του 
Ιδρύματος για το έτος 2019-2020», με απευθείας ανάθεση, ποσού 2.240,00 € 
37800000-6]-Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας 
 
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. ΑΑΥ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 462/2019 
(αρ.πρωτ.5231/20.11.2019) (αδα: ΨΚ4Β4691ΗΩ-83Ο), προμήθεια αναλωσίμων 
υλικών για τις λειτουργικές ανάγκες του Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού του 
Ιδρύματος για το έτος 2019-2020. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και θα γίνει με τη διαδικασία απόφασης απευθείας ανάθεσης Προέδρου 
με κριτήριο κατακύρωσης με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφοράς αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού.  
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.240,00 € με τον Φ.ΠΑ 
24%. Τα είδη και το κόστος τους αναλύονται παρακάτω:  
 

α/α TEM Περιγραφή αντικειμένου M/M ΤΙΜΗ/ΤΕΜ 

Ενδεικτικό 
κόστος με ΦΠΑ 
24%  

1 10 Χαρτόνι fun flowers49,5 x 68 εκ.(300gr) τεμ 1,40 € 14,00 € 

2 10 
Χαρτόνι διπλής όψης με σχέδιο Πάσχα 49,5 x 68 
εκ.(300γρ) τεμ 1,40 € 14,00 € 

3 10 
Χαρτόνι πασχαλίτσα τριφυλλάκι- κόκκινο/λευκό πουά 
49,5 x 68 εκ.(300γρ) τεμ 1,40 € 14,00 € 

4 2 Χαρτόνια Σετ 13 μοτίβων romantic mix (50x70) 270gr τεμ 11,90 € 23,80 € 

5 10 
Χαρτόνια Μοτίβο ''christmas traditional'' 49,5 x 68 
εκ.(300γρ) τεμ 1,40 € 14,00 € 

6 2 Χάρτινες μπορντούρες σετ 3 τεμ (από 1m/τεμ) σετ 3 τεμ 3,90 € 7,80 € 



7 220 

Χαρτόνια κανσόν 70x100 (220γρ) (15x κόκκινο, 13x 
ροζ,10x  πορτοκαλί,25x γαλάζιο,13x μπλε,10xσκούρο 
μπλε,13x πράσινο,5xσκούρο πράσινο, 13x λαχανί,15x 
κίτρινο,13x γκρι ανοιχτό,25x άσπρο,10 x γκρι σκούρο, 
15x καφέ ανοιχτό,25x μπεζ) τεμ 0,85 € 187,00 € 

8 220 

Χαρτόνια κανσόν 50x70 (220γρ) (15x κόκκινο, 13x 
ροζ,10x  πορτοκαλί,25x γαλάζιο,13x μπλε,10xσκούρο 
μπλε,13x πράσινο,5xσκούρο πράσινο, 13x λαχανί,15x 
κίτρινο,13x γκρι ανοιχτό,25x άσπρο,10 x γκρι σκούρο, 
15x καφέ ανοιχτό,25x μπεζ) τεμ 0,30 € 66,00 € 

9 165 

Χαρτί γκοφρέ ρολάκι 50Χ250εκ (32γρ) (25x κόκκινο, 
20x πορτοκαλί,20x κίτρινο, 10x άσπρο, 10x μαύρο, 10x 
γαλάζιο, 20x πράσινο, 20x λαχανί, 10x γκρι, 
10xασήμι,10xκαφέ ανοιχτό) 

ρολάκι 50x250εκ 
(32γρ) 0,39 € 64,35 € 

10 60 
Χαρτί γλασέ 50x70εκ (10xάσπρο, 10x κόκκινο,10x 
πράσινο, 10x γαλάζιο, 10x καφέ, 10x ροζ) τεμ 0,25 € 15,00 € 

11 4 
Μεταξόχαρτα σετ 10 φύλλα 50χ76εκ (1 σετ από κάθε 
χρώμα :κόκκινο, κίτρινο,πράσινο,μπλε) 

σετ 10 φύλλα 
50x76 εκ 0,60 € 2,40 € 

12 2 
βελουτέ ρολό 70εκ/10μ  (από 1 τεμ σε κόκκινο σκούρο 
και γαλάζιο) ρολό 70εκ/10μ 16,80 € 33,60 € 

13 1 χαρτί χρωματιστό Α3-πακέτο 500φ 80γρ (ροζ) 
πακέτο 500φ 

80γρ 9,50 € 9,50 € 

14 6 

χαρτί χρωματιστό Α4-πακέτο 500φ 80γρ (1 πακέτο από 
κάθε χρώμα κόκκινο, πράσινο, λαχανί, γαλάζιο, μπλε 
ουρανού, ροζ) 

πακέτο 500φ 
80γρ 8,80 € 52,80 € 

15 2 
μπλοκ τσόχας 30χ20εκ 10 φύλλα σε διαφορετικά 
χρώματα 

μπλοκ 10 φύλλα 
σε διαφορετικά 

χρώματα 4,30 € 8,60 € 
16 10 χαρτόνια ασημένια διπλής όψης  50x70 τεμ 1,00 € 10,00 € 
17 10 χαρτόνια ασημένια μονής όψης  50x70 τεμ 0,75 € 7,50 € 
18 10 χαρτόνια χρυσά διπλής όψης  50x70 τεμ 1,00 € 10,00 € 
19 10 χαρτόνια χρυσά μονής όψης  50x70 τεμ 0,75 € 7,50 € 

20 5 
χαρτόνι photo print διπλής όψης ''έναστρος ουρανός'' 
49,5 x 68 εκ, 300gr τεμ 1,40 € 7,00 € 

21 5 
χαρτόνι photo print διπλής όψης ''μαργαρίτες'' 
49,5 x 68 εκ, 300gr τεμ 1,40 € 7,00 € 

22 5 
χαρτόνι photo print διπλής όψης ''vintage floral'' 49,5 x 
68 εκ, 300gr τεμ 1,40 € 7,00 € 

23 5 
χαρτόνι photo print διπλής όψης ''ουρανός σύννεφα'' 
49,5 x 68 εκ, 300gr τεμ 1,40 € 7,00 € 

24 5 
χαρτόνι photo print διπλής όψης ''τριανταφυλλάκια 
καρδούλες'' 49,5 x 68 εκ, 300gr τεμ 1,40 € 7,00 € 

25 1 ριζόχαρτο σετ 10 φύλλα Α4 βάρος 118γρ σετ 10 φύλλα  8,10 € 8,10 € 
26 1 ριζόχαρτο σετ 10 φύλλα 50x70 βάρος 35γρ σετ 10 φύλλα  3,90 € 3,90 € 

27 50 κόλλες UHU σωληνάρι 125ml 
σωληνάριο 125 

ml 4,10 € 205,00 € 
28 50 κόλλες UHUστικ (40γρ) στικ 40 γρ 3,00 € 150,00 € 



29 10 χαρτοταινίες (πάχος 50χιλ, μήκος 20m) τεμ 2,30 € 23,00 € 
30 10 ταινία συσκευασίας διάφανη 48χιλ/100μ τεμ 1,95 € 19,50 € 
31 10 σελοτέϊπ διαφανές μικρό τεμ 0,50 € 5,00 € 
32 5 κόλλα λευκή ATLAKOLL 1000gr μπουκάλι vinilik 1000gr μπουκάλι 5,60 € 28,00 € 
33 10 πηλός λευκός  DAS Giotto 1kg 1kg 3,70 € 37,00 € 
34 10 πηλός DAS Giotto terracotta 1kg 1kg 3,70 € 37,00 € 
35 5 μαρκαδόροι giotto χοντροί turbomaxi  (24 τεμ) set 24 τεμ 4,50 € 22,50 € 
36 5 Ανεξίτηλο μαρκαδοράκι staedler small μαύρο  τεμ 1,50 € 7,50 € 
37 2 μαρκαδοράκι λευκό Ανεξίτηλο τεμ 1,50 € 3,00 € 

38 1 
μαρκαδόροι giotto décor materials 12 χρώματα για 
ζωγραφική πάνω σε γυαλί,  πλαστικό, ξύλο κλπ set 12 τεμ 8,90 € 8,90 € 

39 1 Σετ μαρκαδόροι "Πέρλας" σε 6 χρώματα από 30 ml 
σετ 6 τεμ από 

30ml 9,10 € 9,10 € 
40 6 ημερολόγια βάσεων 9x12 τεμ 1,30 € 7,80 € 
41 140 ημερολόγια 12φυλλα (9x7cm) τεμ 0,30 € 42,00 € 

42 16 

τέμπερες 1lt giotto μπουκάλι μη τοξική που 
πλένεται εύκολα ( από 2 τεμάχια στο κάθε χρώμα : 
λαχανί, 
κίτρινο,πορτοκαλί,πράσινο,κόκκινο,καφέ,φουξ,σκούρο 
πράσινο) μπουκάλι 1lt 3,50 € 56,00 € 

43 4 
τέμπερες 300ml giotto μεταλλιζέ (από 2 τεμάχια σε 
κάθε χρώμα: ασημί και χρυσό) μπουκάλι 300ml 3,40 € 13,60 € 

44 4 τέμπερες 300ml giotto μεταλλιζέ  (χρώμα μπρονζέ) μπουκάλι 300ml 3,40 € 13,60 € 
45 2 πινέλα πλατιά σετ 15 τεμ set 15τεμ 6,90 € 13,80 € 
46 5 Σπρέι (από 5 τεμ σε χρώματα: άσπρο) τεμ 3,80 € 19,00 € 
47 6 Σπρέι (από 3 τεμ σε χρώματα:   ασημί,  μπλε) τεμ 3,80 € 22,80 € 

48 2 πιστόλι σιλικόνης για ράβδους 11,2χιλιοστά (55watt) τεμ 11,50 € 23,00 € 
49 50 ράβδοι σιλικόνης (300x11,2χιλ) τεμ 0,65 € 32,50 € 

50 4 πομ-πομ mix colour (10χιλ/120 τεμ) 
σακουλάκι 

120τεμ 1,80 € 7,20 € 

51 2 
πούλιες λουλουδάκια χρωματιστά χειροτεχνίας 
(500τεμ) κουτί με 500 τεμ 1,30 € 2,60 € 

52 2 πούλιες χρωματιστές (6χιλ/βάρος 15γρ/1400 τεμ) κουτί με 1400 τεμ 1,00 € 2,00 € 

53 1 πούλιες χρωματιστές χρυσό(6χιλ/βάρος 15γρ/1400 τεμ) κουτί με 1400 τεμ 1,10 € 1,10 € 

54 1 
πούλιες χρωματιστές ασημί (6χιλ/βάρος 15γρ/1400 
τεμ) κουτί με 1400 τεμ 1,10 € 1,10 € 

55 1 αυτοκόλλητα αφρώδη σε κουτί (400τεμ) κουτί με 400 τεμ 7,70 € 7,70 € 
56 1 ξύλινα διακοσμητικά Noel σετ45 τεμ (3εκ) σετ45 τεμ (3εκ) 3,90 € 3,90 € 

57 120 πασχαλίτσες ξύλινες μικρές αυτοκόλλητες (18x14χιλ) τεμ 0,16 € 19,20 € 
58 5 κουδουνάκια χρυσά (σε 2 μεγέθη /30τεμ) κουτί με 30 τεμ 1,30 € 6,50 € 
59 1 glitter αλατιέρα 250γρ χρυσόσκονη   3,80 € 3,80 € 
60 1 glitter αλατιέρα 250γρ ασημόσκονη   3,80 € 3,80 € 
61 1 glitter αλατιέρα 250γρ πολυχρωμόσκονη   3,80 € 3,80 € 



62 2 ματάκια mix (set 5 μεγέθη /500τεμ σε κουτάκια) 

set 5 μεγέθη 
/500τεμ σε 
κουτάκια 6,30 € 12,60 € 

63 2 
ξυλάκια παγωτού μικρά φυσικό 
χρώμα(113x10χιλιοστα/100τεμ) 

σακουλάκι 
100τεμ 1,10 € 2,20 € 

64 2 
ξυλάκια παγωτού μικρά 
χρωματιστά(113x10χιλιοστα/100τεμ) 

σακουλάκι 
100τεμ 1,30 € 2,60 € 

65 2 
ξυλάκια παγωτού μεγάλα φυσικό χρώμα (15cm-
19χιλιοστα/80τεμ) σακουλάκι 80τεμ 1,60 € 3,20 € 

66 2 
ξυλάκια παγωτού μεγάλα χρωματιστά (15cm-
19χιλιοστα/80τεμ) σακουλάκι 80τεμ 1,71 € 3,42 € 

67 5 φτερά απαλά  mix colour 7γρ σακουλάκι   1,10 € 5,50 € 
68 5 φτερά απαλά exotic 7γρ σακουλάκι 1,10 € 5,50 € 

69 2 κορδέλα pom pom 1xΛΕΥΚΟ+ 1 x  ΚΟΚΚΙΝΟ,  5χιλ 10m   5,54 € 11,08 € 
70 10 χόρτο χειροτεχνίας πράσινο (50γρ)   1,30 € 13,00 € 
71 3 ξυλάκια κανέλας 5εκ (σετ 10) set 10τεμ 1,20 € 3,60 € 
72 1 κορδέλα δαντελωτή off white 10χιλ X 10m   4,57 € 4,57 € 
73 2 κορδέλα σατέν κόκκινη 10χιλ (100m) τεμ 4,00 € 8,00 € 
74 5 ψαλίδι γραφείου 21,5   2,10 € 10,50 € 

75 1 
Γάντζοι μουσικών οργάνων (20 τεμάχια μονοί-διπλοί) 
για μουσικό πίνακα σετ 20 τεμ 16,13 € 16,13 € 

76 10 
Δίφυλλα πλαστικοποιησης  150 micro (λεπτά), Α3 
(100 τεμ) κουτί 100τεμ 14,44 € 144,40 € 

77 10 
Δίφυλλα πλαστικοποιησης  150 micro (λεπτά), Α4 
(100 τεμ) κουτί 100τεμ 8,90 € 89,00 € 

τεμ 1399 1.806,45 € 
0,24 € 

433,55 € 
2.240,00 € 

Ο προμηθευτής  βαρύνεται με κράτηση φόρου εισοδήματος  στο καθαρό ποσό της 
αξίας και κάθε τυχόν νόμιμη δαπάνη. Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει 
εφάπαξ μετά την έκδοση απόφασης προέδρου και υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
μέχρι 10/12/2019. Η ανάδοχος «εταιρεία» υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική 
και ασφαλιστική ενημερότητα κατά την είσπραξη χρημάτων από το ταμείο του 
Ιδρύματος 
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 21/11/2019 
μέχρι την 28/11/2019, στο γραφείο Προμηθειών του Ιδρύµατος, με φυσικό (οδός 
28ης Οκτωβρίου 99, Θεσσαλονίκη ) ή ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική διεύθυνση : 
a.chamourgiotaki@agios-stylianos.gr). 
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. 

Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των άρθρων 73 & 80 δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες 
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 



(2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του 
άρθρου 107 του Ν.4497/2017) (άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του 
άρθρου 107 του Ν.4497/2017) 

 

Η Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
Σπανού Ιωάννα 


