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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  
 
 
 

    Η παξνχζα έθζεζε πξνυπνινγηζκνχ 21.166,08 € κε ην Φ.Π.Α. 6%, έρεη σο 
αληηθείκελν ηελ παξαγσγή θαη εθηχπσζε πεξηνδηθνχ γηα ηηο αλάγθεο 
επηθνηλσλίαο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ πνιηηψλ γηα έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο.( CPV 22000000-0 ), έληππν πιηθφ θαη ζπλαθή πξντφληα). 
    Σν πεξηνδηθφ ζα ηππσζεί ζε ραξηί Illustration 115gr, δηαζηάζεσλ 20 × 29 εθ 
θαη ζα απνηειείηαη απφ 16 ζειίδεο κε βηβιηνδεζία θαξθίηζα. Η εθηχπσζε ζα 
είλαη ζε ηεηξαρξσκία. 
    ην πεξηνδηθφ ζα παξνπζηάδεηαη ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηνπ δήκνπ 
Βφιβεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, πξνβιεκαηηζκνί, ηδέεο θαη πξνηάζεηο γηα 
ηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ αζιεηηζκφ, ηελ παηδεία, ην πεξηβάιινλ, ηε δεκφζηα πγεία, 
ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηα έξγα, ηνλ ηνπξηζκφ θαη γεληθά ζέκαηα πνπ 
ελδηαθέξνπλ ηνπο δεκφηεο κε θείκελα, άξζξα θαη θσηνγξαθίεο. 
     Η ζρεηηθή πίζησζε ζα θαιπθζεί απφ ιδίοςρ πόποςρ θαη ζα βαξχλεη ηνλ 
θσδηθφ εμφδσλ Κ.Α. 02.10.6615.0001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019, ζηνλ  νπνίν έρεη πξνβιεθηεί θαηάιιειν πνζφ .  
       Η ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε 
απεπζείαο αλάζεζε (άξζξν 118 ηνπ Ν.4412/2016), γηα ζχκβαζε θάησ ησλ 
νξίσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ βηβιίνπ Ι ηνπ Ν.4412/2016, κε θξηηήξην 
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 
ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 «Πξνκήζεηεο – Τπεξεζίεο – Μειέηεο» ηνπ 
Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114/Α΄/06): «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο», 
φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007 
(ΦΔΚ 42/Α΄/23-02-2007). 

2. Σελ παξ. 9 ηνπ άλσ άξζξνπ 209 ηνπ άλσ λφκνπ φπσο ηζρχεη κεηά ηελ 
παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππψζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνχ θαη 
Κνηλνηηθνχ Κψδηθα» ηνπ Ν.3731/2008 (ΦΔΚ 263/Α΄/23-12-08): 
«Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ 
ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» πνπ ηξνπνπνηήζεθε 
κε ηελ πεξ. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3. Σν άξζξν 58 «Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ» ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 
87/Α΄/07-06-2010):  «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 
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4. Σν άξζξν 130 «Σχπνο ζπκβάζεσλ» ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 
143/Α΄/28-06-2014): «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη 
Δπνπηείαο (ελζσκάησζε νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – Γεκφζην Λνγηζηηθφ 
θαη άιιεο δηαηάμεηο», πεξί ππνρξέσζεο θαηάξηηζεο έγγξαθνπ ηχπνπ 
ζχκβαζεο). 

5. Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/08-08-2016): «Γεκφζηεο πκβάζεηο 
Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)», φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

6. Σν άξζξν 22 ηνπ Ν.4441/2016 (ΦΔΚ 227/Α΄/06-12-2016): 
«Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο επηρεηξήζεσλ, άξζε 
θαλνληζηηθψλ εκπνδίσλ ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 
(Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4412/16)». 

7. Σελ ππ’ αξ. 57654/22-05-17 (ΦΔΚ 1781/Β΄/23-5-17) Απφθαζε 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο: «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο» πνπ εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 
38 ηνπ Ν. 4412/16. 

8. Σελ ππ’ αξ. 1191/14-03-17 ΚΤΑ (ΦΔΚ 969/Β΄/22-03-17): «Καζνξηζκφο 
ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη 
απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ 
ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ Ν. 
4412/2016 (Α΄147). 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018 (Κιεηζζέλεο) θαη ηδηαίηεξα ηνπ άξζξνπ 
203. 

 
     Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβάιιεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή 

ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 25 ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 19 πεξίπησζε 2 παξ. 1 ηνπ Βηβιίνπ Ι ηνπ 

Ν.4412/2016. 

      Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα φιε ηελ πνζφηεηα 

ησλ εηδψλ  πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ (άξζξν 59 ηνπ 

Ν. 4412/2016). 

       Γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο 

απνθαζίδεη ν Γήκαξρνο. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε πξνκήζεηα 

ππνρξενχηαη εληφο 20 εκεξψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο 

πξφζθιεζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο (άξζξν 

105 παξ. 4 & 5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

107 ηνπ Ν.4497/2017) πξνζθνκίδνληαο δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ηεο κε 

ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ ησλ παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. Η ζχκβαζε 

θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέιε. 

      Η εθηχπσζε ηνπ πεξηνδηθνχ θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ηεο εθάζηνηε ππφ 
εθηχπσζε πνζφηεηαο θαη ην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ζην νπνίν ζα γίλεηαη ε 
παξάδνζε ζα γίλεηαη θαηφπηλ εληνιήο θαη ππφδεημεο  ηεο ππεξεζίαο. 
Δθηηκάηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ζα εθδνζνχλ 12 ηεχρε 
ηνπ πεξηνδηθνχ, ην έληππν ζα παξαδίδεηαη ζε κεληαία βάζε κε ππνρξέσζε 
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παξάδνζεο αλά κήλα ηα 8.000 θχιια. Ο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν είλαη 
ππνρξεσκέλνο ν αλάδνρνο λα παξαδίδεη ην έληππν πιηθφ έηνηκν πξνο 
δηαλνκή, νξίδεηαη ζε έλα κήλα απφ ηελ παξαιαβή ηνπ πξνεγνχκελνπ 
εληχπνπ θαη ην πξψην ηεχρνο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδίδεη ην έληππν ηνπιάρηζην 
ηξεηο ψξεο πξν ηνπ ηέινπο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
δήκνπ θαη αθνχ εηδνπνηήζεη ηελ ππεξεζία κία ηνπιάρηζηνλ εκέξα πξν ηεο 
παξάδνζεο. 
    Ο ηίηινο ηνπ πεξηνδηθνχ ζα είλαη «ΒΟΛΒΗ», ελψ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

 Να παξαιακβάλεη ηελ ππάξρνπζα πξνο δεκνζίεπζε χιε ε νπνία 
αθνξά ηνλ δήκν απφ ην γξαθείν ηχπνπ ηνπ δήκνπ, ηεο νπνίαο ε 
θαηαρψξεζε ζην πεξηνδηθφ είλαη ππνρξεσηηθή. Σα δεκνζηνγξαθηθά 
θείκελα πνπ πξφθεηηαη λα δεκνζηεχζεη εθφζνλ δελ ηνπ παξαδνζνχλ 
απφ ηελ ππεξεζία, νθείιεη λα ηα ζέζεη ππ’ φςε ηεο πξνθεηκέλνπ λα 
ειεγρζνχλ. Οκνίσο θαη ην πξνζρέδην ηνπ πεξηνδηθνχ. 

 Να αλαιάβεη ηελ επεμεξγαζία θαη επηκέιεηα ηνπ πεξηνδηθνχ γεληθψο, 
φπσο θαη φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη κέρξη ηελ 
ηειηθή κνξθή ηνπ, είηε απηέο αλαθέξνληαη ζηελ χιε (επηινγή ζεκάησλ 
θαη δεκνζηνγξάθσλ ή ινηπψλ ζπλεξγαηψλ, πέξαλ ηεο χιεο ηνπ δήκνπ) 
είηε ζηελ παξαγσγή ηνπ πεξηνδηθνχ (ζειηδνπνίεζε, θηικ, εθηχπσζε, 
βηβιηνδεζία θι). 

 Να αλαιάβεη ηελ παξαγσγή δεκηνπξγηθνχ θαη εηδηθφηεξα ηελ 
ζηνηρεηνζεζία, ην ζρεδηαζκφ, ηε ζειηδνπνίεζε κε ειεθηξνληθά κέζα, ηε 
γξαθηζηηθή επηκέιεηα θαη ηελ ειεθηξνληθή επεμεξγαζία θσηνγξαθηψλ. 

 Να αλαιάβεη ηελ δεκνζηνγξαθηθή επηκέιεηα θαη εηδηθφηεξα ηε 
ζπγθέληξσζε πιηθνχ, ηε ζχληαμε θεηκέλσλ θαη ηελ παξαγσγή θαζέ. 

 Να αλαιάβεη ηε γισζζηθή επηκέιεηα θαη εηδηθφηεξα ηελ επηκέιεηα 
ζχληαμεο θαη νξζνγξαθίαο. 

 Να αλαιάβεη ην θσηνξεπνξηάδ θαη εηδηθφηεξα ηελ πξνκήζεηα 
θσηνγξαθηψλ ησλ δξάζεσλ, εθδειψζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ 
αθνξνχλ ην δήκνπ Βφιβεο. 

 Να αλαιάβεη ηελ εθηχπσζε ηνπ εληχπνπ θαη εηδηθφηεξα ηελ εθηχπσζε 
(κνληάδ, εθηχπσζε ζε θπιηλδξηθή ή επίπεδε ή θπιηλδξηθήο 
ακθίπιεπξεο βηβιηνδεζίαο (δίπισκα) θαη εηδηθέο εξγαζίεο. 

      

         Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξνθήζεη κέξνο ηεο ζπλνιηθά 
δεηνχκελεο πξνκήζεηαο θαη ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
αληαπνθξηζεί ζην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο ηνπ ζα ηνπ δεηεζεί. 
           Η νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εληχπσλ ζα γίλεη απφ 
ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ε νπνία έρεη νξηζηεί απφ ηελ  ππ’ αξ. 
259/2017   απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βφιβεο χζηεξα απφ 
καθξνζθνπηθφ έιεγρν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζή ηνπ θαη ηελ 
ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 200-
215 θαη 221 ηνπ Ν.4412/2016. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο θαιείηαη λα 
παξίζηαηαη  εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο ή εμνπζηνδνηεκέλνο 
εθπξφζσπφο ηνπ. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη ηα φζα νξίδνληαη ζηηο 
δηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο αγαζψλ ηνπ 
Ν.4412/2016. 
.   
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      Σνλ αλάδνρν βαξχλεη ε λφκηκε θξάηεζε ηνπ 4% (θφξνο πξνκεζεηψλ 

δεκνζίνπ). Δπίζεο παξαθξαηείηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ 

θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο 

0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (άξζξν 375 

παξάγξαθνο 7 ηνπ Ν.4412/2016) θαη 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ (ΚΤΑ 1191/14-03-

2017) επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, 

θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, θαζψο θαη 3,6% επί ησλ 

θξαηήζεσλ απηψλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο 

ππ΄αξ. 5143/05-12-2014 (ΦΔΚ 3335/Β΄/14) Απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γήκν. 

      Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο παξνχζεο ζα γίλεη κε 100% εμφθιεζε ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016 κε ηελ έθδνζε 

εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή ηηκνινγίνπ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζε 

εμήληα εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην 

αληίζηνηρν πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

        Γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 129 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

 
 
 

Διέρζεθε 
          Η Πξντζηακέλε Γ/λζεο 
        Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
 
               Αλαζηαζία Παζζά 
       ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ                                                           
          

 
ηαπξφο, 03/12/2018 

Η ζπληάμαζα 
 

Δπηπρία Κνχξηε 
  Π.Δ. Γηνηθεηηθνχ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ   Έθδνζε ελεκεξσηηθνχ πεξηνδηθνχ 

 ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ         Γήκνπ Βφιβεο                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ                                      

 
 

Δ Ν Γ Δ Ι Κ Σ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο    
 
 

 
α
/
α 

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΠΟΟΣΗ 

ΣΑ 
ΜΗΝΙΑΙΩ 

 
ΜΗΝΔ 

 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓ
Ο 
(€) 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 
       (€) 

1 

Πξνκήζεηα πεξηνδηθνχ «ΒΟΛΒΗ» 
(δεκηνπξγηθφ ηκήκα, δεκνζηνγξαθηθή 
επηκέιεηα, επηκέιεηα έθδνζεο, 
θσηνξεπνξηάδ) 
 

8.000 
έληππα 
/κήλα 

12 0,208 19.968,00 

      

      

ύνολο  καθαπήρ αξίαρ         19.968,00 

ΦΠΑ (6%)    1.198,08 

Γενικό ζύνολο δαπάνηρ      21.166,08 

                                     
Η ηηκή πξνέθπςε κεηά απφ έξεπλα πνπ έγηλε ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο γηα 
αληίζηνηρν είδνο πξνκήζεηαο. Ο Γήκνο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 
ππεξβεί ην ζχλνιν ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ πνζνηήησλ ελψ αληηζέησο ζε 
πεξίπησζε πνπ θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ππάξρνπλ πνζφηεηεο πνπ δελ 
έρνπλ απνξξνθεζεί απφ ην Γήκν, ηφηε γη’ απηέο, αλεμαξηήησο ππνινίπνπ, 
δηθαηνχηαη ν δήκνο λα κελ ηηο απνξξνθήζεη ρσξίο λα πξνθχπηεη θακία αμίσζε 
ή απαίηεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ. 

 
Διέρζεθε 

          Η Πξντζηακέλε Γ/λζεο 
        Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
 
           Αλαζηαζία Παζζά 
     ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ                                                           
          

 
ηαπξφο, 03/12/2018 

Η ζπληάμαζα 
 

Δπηπρία Κνχξηε 
  Π.Δ. Γηνηθεηηθνχ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ   

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ                                                  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ    

 

 

 

ΘΔΜΑ : Έθδνζε ελεκεξσηηθνχ 

πεξηνδηθνχ Γήκνπ Βφιβεο                        

   

 

 

 

Δ Ν Σ Τ Π Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  
Δπσλπκία Δπηρ/ζεο : ………………………………… 

Σει. Δπηθνηλσλίαο : ……………………………..Φαμ : ………………………….. 

ΑΦΜ: ……………………………..                          Γ.Ο.Τ.……………………… 

 
α
/
α 

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΠΟΟΣΗ 

ΣΑ 
ΜΗΝΙΑΙΩ 

 
ΜΗΝΔ 

 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓ
Ο 
(€) 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 
       (€) 

1 

Πξνκήζεηα πεξηνδηθνχ «ΒΟΛΒΗ» 
(δεκηνπξγηθφ ηκήκα, δεκνζηνγξαθηθή 
επηκέιεηα, επηκέιεηα έθδνζεο, 
θσηνξεπνξηάδ) 
 

8.000 
έληππα 
/κήλα 

12   

      

      

ύνολο  καθαπήρ αξίαρ          

ΦΠΑ (6%)     

Γενικό ζύνολο δαπάνηρ       
 

ηαπξφο,    ……/…./ 2018 

Ο πξνζθέξσλ 




