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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓIΑΣ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                              ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                     

                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.:43/14-03-2022 

 
Θέμα: «Απευθείας Ανάθεση προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών 

των υπηρεσιών του Δήμου» 

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 41/2022 

Ο Δήμαρχος Αγιάς 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

4. Tις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 

του Ν.4555/2018 (Α’133) 

6. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των παραπάνω ειδών  

7. Την υπ’ αριθμ. 487/αριθμ. Πρωτ.87194/11.12.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

Θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του αρ. 160 «Διάρκεια της ισχύος του 

προϋπολογισμού» του ν.3463/2006 από τους δήμους και της παρ. 10 του αρ. 78 του ν. 

4172/2013 από τις περιφέρειες». 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των παρακάτω ειδών  

9. Το υπ’ αριθ. 1867/28-02-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010124293 2022-03-01) πρωτογενές- τεκμηριωμένο 

αίτημα του Τμήματος Προμηθειών 

10. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ: 

10.6612.01 

11.  α)Την υπ’ αριθ. 222/01-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΗΜΩΩ6Ι-ΩΘΙ) και β)τη 

βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 

πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 222 

12. Την υπ΄αριθ. 1894/01-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010124304 2022-03-01)Πρόσκληση του Δήμου μας  

13.  Τις υποβληθείσες προσφορές μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
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Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη των 

αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της προμήθειας ως εξής:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε 

δεσμίδες) 

Τιμή 

μονάδας 

χωρίς φπα 

ΑΞΙΑ 

1.  
Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 80gr 
(δεσμίδες)* 
 
Είδος: Χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπικά 
μηχανήματα υψηλής ταχύτητας, εκτυπωτές 
(Laser, Inkjet) και συσκευές 
τηλεομοιοτυπίας (φαξ). 
Διαστάσεις: Α4 (210 x 297mm) και Α3 (420 x 
297 mm) 
Βάρος: 80gr/m² 
Πάχος – Πυκνότητα: 100 +/- 4% 
Επιφάνεια: Ματ επεξεργασμένη, χωρίς 
κηλίδες, στίγματα ή ραβδώσεις 
Σύσταση: Από χημικό πολτό 100% 
Χρώμα: Λευκό, (μόνο δύο δεσμίδες 
πορτοκαλί) 
Ανθεκτικότητα σε υγρασία: έως 65% 
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1.584,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.584,00 

ΦΠΑ 24% 380,16 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.964,16 

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στον παραπάνω πίνακα 

στην Σκάνδαλου Γ. Αγλαΐα «Βιβλιοχαρτοπωλείο – Είδη Δώρων», Α.Φ.Μ.: 071852181, ΔΟΥ: 

ΛΆΡΙΣΑΣ, με στοιχεία επικοινωνίας, έδρα: Αγιά – Λάρισας, Τ.Κ.: 400 03, τηλ.: 24940 24154, 

έναντι του ποσού των 1.964,16, με Φ.Π.Α. 24%, ως την χαμηλότερη μετά την λήψη δύο (2) 

προσφορών κατόπιν πρόσκλησής μας. 

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον 

προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει 

τον Κ.Α.: 10.6612.01 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) εργασίμων  

ημερών. 

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την 

υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

                                                      

 

                                                         Ο Δήμαρχος Αγιάς 

 

                                                          Γκουντάρας Αντώνης 
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