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ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΚΟ.Δ.Ε.Π. 

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ) υλοποιεί δράσεις που έχουν ως σκοπό την 

προαγωγή του κοινωφελούς της χαρακτήρα, με την υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και 

γενικότερα των κατοίκων του Δήμου Πειραιά. Στόχος της είναι η μέριμνα για όλα τα κοινωνικά 

προβλήματα των δημοτών της πόλης, ανεξαρτήτως ηλικίας και κοινωνικής κατάστασης. Μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνεται η φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με αδυναμία μετακίνησης, η περίθαλψη και 

φαρμακευτική υποστήριξη των ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων, η υποστήριξη ατόμων με  

αναπηρία, η σίτιση, ένδυση και υλιστική συνδρομή απόρων και αστέγων, η φροντίδα για την 

ενημέρωση του κοινού σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, υγείας και πρόληψης, καθώς και η εν 

γένει εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην μέριμνα και υποστήριξη του ιδιαίτερα 

ευπαθούς πληθυσμού. 

Η ΚΟΔΕΠ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ως όργανο κοινωφελούς δημόσιου σκοπού, 

λειτουργεί εδώ και χρόνια σταθερές δομές (επισιτιστικά προγράμματα, κοινωνικό φαρμακείο, 

κοινωνική ντουλάπα, κοινωνικό φροντιστήριο, κ.α.) ενώ ταυτόχρονα υλοποίει δράσεις κοινής 

ωφέλειας παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες, τόσο μέσω του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών και 

Προγραμμάτων, όσο και στο πλαίσιο χρηματοδοτικών μέσω, είτε κρατικών / θεσμικών είτε διεθνών / 

ευρωπαϊκών, όπως τα προγράμματα «ΕΣΤΙΑ Ι» και «ΕΣΤΙΑ ΙΙ» με την υποστήριξη UNHCR, τα 

προγράμματα «Εστία & Εργασία Ι» και «Εστία και Εργασία ΙΙ» με χρηματοδότηση από το Υπουργείο 

Εργασίας, το πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ 2021» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Μετανάστευσης και Ασύλου 

του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, κλπ. 

Οι ωφελούμενοι της ΚΟ.Δ.Ε.Π. ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού, όπως άποροι, 

ανασφάλιστοι, άστεγοι, άνεργοι, ηλικιωμένοι, μητέρες και παιδιά, χαμηλοσυνταξιούχοι, ρομά κλπ. Η 

επιλογή των ωφελούμενων ανά πρόγραμμα, βασίζεται σε συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά 

κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται στους οδηγούς υλοποίησης των προγραμμάτων καθώς και με 

μοριοδότηση ευαλωτότητας η οποία πραγματοποιείται από την ΚΟ.Δ.Ε.Π.. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Το αντικείμενο του Υποέργου αφορά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων κοινωνικής 

ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων, μέσω της μεθοδολογικής και 

λειτουργικής ενοποίησης των παρεμβάσεων, του συντονισμού και της παρακολούθησης των δράσεων 

κοινωνικής συνοχής που συντελούνται στο Δήμο Πειραιά, τόσο από τον ίδιο το Δήμο, όσο και από 

άλλους φορείς και κοινωνικά δίκτυα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και 

Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus».  

Η Πράξη εμπίπτει  στην Πρόσκληση: PIR018, Κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. Αναπτ.: 1092, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 

4234, πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», 

στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας 

και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με τίτλο: «Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής 

Ένταξης, της Καταπολέμησης της Φτώχειας και των Διακρίσεων, μέσω της Μεθοδολογικής και 

Λειτουργικής Ενοποίησης των Παρεμβάσεων Κοινωνικής Ένταξης στην Πόλη του Πειραιά σε ένα Ενιαίο, 

Ιεραρχημένο και Ομογενοποιημένο Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης», με ΑΔΑ: 

Ω7ΙΣΩΞΥ-ΠΥΗ, στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 

2014 - 2020». 

Το Υποέργο περιλαμβάνει τρία (3) πακέτα εργασίας, με στόχο την αποτελεσματική επίτευξη των 

στόχων της οικείας Πρόσκλησης. Η δημιουργία του «Δικτύου Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής 

Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με τη μοντελοποίηση του Μηχανισμού 

σχεδιασμού κοινωνικών παρεμβάσεων, έχει ως σκοπό να καταγράψει σε βάθος τις ανάγκες του 

πληθυσμού, τόσο μακροχρόνιες όσο και έκτακτες (π.χ. αυξημένη άφιξη προσφύγων και αιτούντων 

άσυλο στο λιμάνι, ενίσχυση των κοινωνικά και οικονομικά αδύναμων απέναντι σε έκτακτες 

καταστάσεις, όπως η πανδημία COVID-19, πλημμύρες, κλπ., ενίσχυση των παιδιών και εφήβων των 

ευπαθών ομάδων, υποστήριξη των αστέγων και ηλικιωμένων, κ.α.).  

Οι επιμέρους δράσεις και ενέργειες  της Πράξης  που προβλέπεται να υλοποιηθούν για την επίτευξη 

των ανωτέρω στόχων περιλαμβάνουν δύο διακριτές ομάδες εργασιών που αφορούν α) δαπάνες για τη 

δημιουργία ψηφιακών και άλλων υποστηρικτικών εργαλείων, στοχευμένων μελετών και ερευνών, 

δράσεων δημοσιότητας, δικτύωσης, κ.α. και β) δαπάνες που αφορούν  σε παρεμβάσεις πρόληψης και 

υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης στον Δήμο Πειραιά, μέσα από την υλοποίηση καινοτόμων 

κοινωνικών παρεμβάσεων. 
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: " Οργάνωση & Λειτουργία του Μηχανισμού / 

Συντονισμός Πράξης " 

Το εν λόγω πακέτο εργασίας αφορά στο συντονισμό, την παρακολούθηση, τη διοικητική και 

οικονομική διαχείριση και την επιστημονική υποστήριξη του Υποέργου. Αποτελεί ένα οριζόντιο Π.Ε. 

που υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του υποέργου, με τη συμμετοχή του συνόλου του τακτικού 

προσωπικού του Δικαιούχου, καθώς και νέου έκτακτου επιστημονικού προσωπικού. Ο Υπεύθυνος 

έργου συνεπικουρούμενος από τον Υπεύθυνο Ποιότητας (τακτικό προσωπικό της ΚΟΔΕΠ) συντονίζουν, 

εποπτεύουν και ελέγχουν το σύνολο των δράσεων σε συνεργασία πάντα με τη λοιπή ομάδα έργου. 

Σχεδιάζουν από κοινού με το επιστημονικό προσωπικό τα μοντέλα παρέμβασης, τις κοινωνικές 

δράσεις, καθημερινής συνεργασία και εβδομαδιαίες ομάδες εργασίας για την συνεχή καταγραφή και 

αποτύπωση των αναγκών των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του Δήμου Πειραιά.  

Η ομάδα του Μηχανισμού παρεμβάσεων είναι σε εγρήγορση με σκοπό να εντοπίζει άμεσα και 

αποτελεσματικά τις ελλείψεις σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες, και μέσω συντονισμένης task force 

να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις προσφέροντας ουσιαστικές και βιώσιμες λύσεις. Η ΚΟΔΕΠ μέσα 

από την Πράξη ενισχύει την υφιστάμενη  δυναμικότητα και τεχνογνωσία της, καθώς και τη δυναμική 

του Δήμου Πειραιά, ώστε να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των κατοίκων του 

Πειραιά, με έμφαση στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Μέσω της λειτουργίας του Μηχανισμού 

εξυπηρετούνται οι παρακάτω στόχοι:  

• Σχεδιασμός, παρακολούθηση,  συντονισμός  και αξιολόγηση της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 

Πειραιά,  ως ενιαίου φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής, τόσο σε χωρικό επίπεδο, όσο και στο 

πλαίσιο του ρόλου του ως Μητροπολιτικού  Κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, σε 

εναρμόνιση με τους στόχους τόσο της Περιφερειακής όσο και της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής 

Ένταξης. 

• Εντοπισμός, καταγραφή, κατανόηση και  προτεραιοποίηση των κοινωνικών δεδομένων, συνθηκών 

και αναγκών, σε τοπικό επίπεδο, παρακολούθηση και έγκαιρη επέμβαση σε αυτά. 

• Έγκαιρη αναγνώριση των ομάδων του πληθυσμού που κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση 

ευαλωτότητας. 
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• Αναζήτηση ή  δημιουργία και  εφαρμογή στοχευμένων εργαλείων και δράσεων ταχείας 

παρέμβασης, που θα λειτουργούν προληπτικά, για την αποτροπή της εισόδου στο φάσμα της 

φτώχειας. 

• Υποστήριξη των Εθνικών και Περιφερειακών μηχανισμών και πολιτικών σχετικά με την κοινωνική 

ένταξη και την απασχόληση. 

• Κάλυψη του κενού πρόσβασης των ωφελούμενων στην πληροφόρηση και τις υπηρεσίες 

προώθησης της κοινωνικής συνοχής και του κενού δικτύωσης των εμπλεκόμενων φορέων παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών για  τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. 

• Εφαρμογή πιλοτικών (σε χωρικό ή/και σε θεματικό πεδίο) καινοτομικών παρεμβάσεων 

καταπολέμησης της φτώχειας κι εμβάθυνσης της κοινωνικής συνοχής. 

• Μόχλευση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα, ευρωπαϊκά προγράμματα και Ταμεία και δημόσιους 

φορείς. 

 

Ο εν λόγω Μηχανισμός λειτουργεί στη βάση του υφιστάμενου συστήματος οργάνωσης και διοίκησης 

της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου.  

Οι σχόχοι και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα:  

• Ο συντονισμός, η παρακολούθηση, η διοικητική και οικονομική διαχείριση και η επιστημονική 

υποστήριξη του συνολικού έργου. 

• Η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων 

πληθυσμών. 

• Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

• Η βελτίωση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.  

• Ο περιορισμός των διακρίσεων που υφίστανται οι ευάλωτες ομάδες στην καθημερινή τους 

διαβίωση.   

 

Οι επί μέρους ενέργειες και εργασίες που περιλαμβάνονται στο Π.Ε.1 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• Συντονισμός, οργάνωση και διαχείριση Υποέργου και Πράξης 

• Διαμόρφωση και τήρηση φακέλων Πράξης 

• Διαχείριση συμβάσεων 

• Επικοινωνία με αναδόχους, λοιπούς φορείς και ΕΦΔ 
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• Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου Υποέργου και Πράξης 

• Πιστοποίηση οικονομικού αντικειμένου Υποέργου και Πράξης 

• Υλοποίηση του Υποέργου 

• Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την στελέχωση 

της ομάδας (δημοσίευση πρόσκλησης, συλλογή αιτήσεων, αξιολόγηση & βαθμολόγηση αιτήσεων 

βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, ανάρτηση των πινάκων και σχετικού πρακτικού με δικαίωμα 

ένστασης, Έλεγχος γνησιότητας τυπικών προσόντων, πρόσληψη προσωπικού, αναγγελία 

πρόσληψης, σύμβαση, κλπ.) 

• Εφαρμογή διαδικασιών για την επιλογή των ωφελούμενων των παρεμβάσεων (άποροι, 

ανασφάλιστοι, άστεγοι, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες), σύμφωνα πάντα με 

εξειδικευμένα κριτήρια και εφαρμογή ειδικής διαδικασίας μοριοδότησης της ευαλωτότητας των 

δυνητικά ωφελούμενων, σε συμμόρφωση με τον ειδικό όρο, όπως αυτός προβλέπεται στο ΣΔΕ, 

ήτοι: «Στις περιπτώσεις πράξεων, όπου η  υλοποίηση των οποίων περιλαμβάνει την επιλογή 

φορέων ή/και φυσικών προσώπων από τον δικαιούχο στη βάση πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, ο δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει έγκριση από  τον ΕΦ πριν την 

οριστικοποίησή της και για οποιαδήποτε σημαντική τροποποίησή της εφόσον, κατά την ένταξη της 

πράξης, δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα στοιχεία (π.χ. περιγραφή διαδικασίας επιλογής, 

κριτήρια με τα οποία η επιλογή αυτή θα πραγματοποιηθεί, κλπ). να μπει μέσα ο όρος του ΣΔΕ 

μοριοδότηση δυνητικά ωφελούμενων» 

• Εργασίες και Παρακολούθηση του Μηχανισμού (Κανονισμός λειτουργίας, υποδοχή και 

εξυπηρέτηση ωφελούμενων, καταχώρηση των αναγκαίων στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων, μετά από έγγραφη συγκατάθεση από τον ωφελούμενο), συλλογή δημογραφικών 

στοιχείων και συλλογή αναλυτικού ιστορικού και καταγραφή αναγκών 

• Ομάδες εργασίας και ομάδες συντονισμού για τη βέλτιστη ανταπόκριση και μοντελοποίηση των 

κοινωνικών παρεμβάσεων 

• Δράσεις Δημοσιότητας και Δικτύωσης (Υλοποίηση των Σχεδίων Δικτύωσης και Δημοσιότητας για την 

γνωστοποίηση της λειτουργίας του Social Innovation Piraeus στους δυνητικά ωφελούμενους και 

στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας, την 

προσέλκυση εθελοντών, ατόμων και συλλογικών φορέων και τη διασύνδεση και συνεργασία με τις 

λοιπές κοινωνικές του Δήμου Πειραιά για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών).  
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• Σχεδιασμός και συντονισμός διαβούλευσης με  Υπουργεία, την Περιφέρεια, τοπικούς 

παραγωγικούς φορείς σε συνέργειες τοπικού και περιφερειακού επιπέδου, με στόχο την 

κεφαλαιοποίηση των παρεμβάσεων του έργου, και την ενίσχυση της δυνατότητας διαμόρφωσης 

εθνικών, περιφερειακών  και τοπικών πολιτικών, στηρίζοντας παρεμβάσεις κοινωνικής συνοχής.  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την τεκμηρίωση της ανάγκης για την εκτέλεση προμήθειας βάσει των 

διατάξεων του Ν. 4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για την προμήθεια   

διαφημιστικού υλικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης.  

Η ανάγκη για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας, προκύπτει στο πλαίσιο της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 

21SYMV008730814 2021-06-08 του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο ‘’Δράσεις Δημοσιότητας & 

Δικτύωσης πράξης’’ για το Παραδοτέο 2, το οποίο αφορά στην Διοργάνωση Ημερίδας το Σεπτέμβριο 

του 2021. 

Προκειμένου να υλοποιηθούν άρτια τα επιμέρους παραδοτέα του Παραδοτέου  με τίτλο «Δράσεις 

Δημοσιότητας & Δικτύωσης πράξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1», και πιο συγκεκριμένα η Διοργάνωση  

ημερίδας απαιτείται η προμήθεια διαφημιστικού υλικού για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της 

κοινότητας, την προσέλκυση εθελοντών, ατόμων και συλλογικών φορέων και τη διασύνδεση και 

συνεργασία με τις λοιπές κοινωνικές δομές του Δήμου Πειραιά για την παροχή ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών  όπου θα οδηγήσει στην καλύτερη δυνατή διαφήμιση του έργου και την ορθή οργάνωση 

της ημερίδας για τους παραπάνω λόγους κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 

«Διαφημιστικό Υλικό» 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο 

Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 (ΣΑΕ: ΕΠ0851, ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 

2020ΕΠ08510086), αιτούμαστε προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟ.Δ.Ε.Π. την 

έγκριση προμηθειών στο πλαίσιο των επιλέξιμων έμμεσων δαπανών της Πράξης με τίτλο: «Δίκτυο 

Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus». Πιο 

συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Παραδοτέου  με  τίτλο «Δράσεις Δημοσιότητας & Δικτύωσης πράξης στο 

πλαίσιο του Υποέργου 1», και πιο συγκεκριμένα η Διοργάνωση  ημερίδας.  
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• Πρόθεση σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής 

προσφορών για την Προμήθεια Διαφημιστικού Υλικού, CPV 22462000-6, συνολικού 

προϋπολογισμού 10.070,00 € πλέον ΦΠΑ 24% .  

 

Με βάσει την από 01.06.2020  με Α.Π.:632  σελ. 10  Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 

1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation 

Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 της Πράξης  «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής 

Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», στο το πλαίσιο των έμμεσων δαπανών 

του Υποέργου κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας.  

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Για τους σκοπούς του προϋπολογισμού του κόστους προμήθειας διαφημιστικού υλικού, ακολουθεί ο 

σχετικός κατάλογος με τα αντίστοιχα κόστη, μετά από έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε τον 

Σεπτέμβριο του 2021 τιμών που ζητήθηκαν μέσω διαδικτύου και παρουσιάζεται αναλυτικά στο 

Παράρτημα Α της παρούσης.  

 

Οι παρακάτω ποσότητες προσδιορίστηκαν με βάσει το Παραδοτέο του αναδόχου της Σύμβασης 

«Εκπόνηση Επικοινωνιακού Πλάνου» και δη το κεφάλαιο 4.2. «Επικοινωνιακά εργαλεία Υποδομής», τα 

οποία επισυνάπτονται στο φάκελο «Δημιουργικά υλικού προβολής» 
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Πίνακας 1 – Περιγραφή προτεινόμενης προμήθειας διαφημιστικού υλικού βάσει 

πραγματοποιηθείσας έρευνας αγοράς  

 

Συνολικό κόστος προμήθειας: 12.486,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

1 Φυλλάδιο Πράξης Σε χαρτί 135gr. Colorplan Ice white γρ 4χρωμη εκτύπωση με βερνίκι μέγεθος Α4 2τυχο ΤΕΜΑΧΙΟ 20000                     850,00 €     1.054,00 € 

2
Φυλλάδιο 

Ωφελούμενων
Σε χαρτί 135gr Colorplan Ice white 4χρωμη εκτύπωση με βερνίκι μέγεθος Α5 ΤΕΜΑΧΙΟ 10000                     500,00 €        620,00 € 

3
Φυλλάδιο 

Επιχειρήσεων
Σε χαρτί 135gr Colorplan Ice white 4χρωμη εκτύπωση με βερνίκι μέγεθος Α5 ΤΕΜΑΧΙΟ 5000                     250,00 €        310,00 € 

4 Φυλλάδιο Εθελοντών Σε χαρτί 135gr Colorplan Ice white 4χρωμη εκτύπωση με βερνίκι μέγεθος Α5 ΤΕΜΑΧΙΟ 8000                     400,00 €        496,00 € 

5 Οδηγός Επιβίωσης 
Pocket Size  Α5 56+4 Α5 σε χαρτί colorplan ice white 150 με βερνίκι και εξώφυλλο 300 με 

βερνίκι πλαστικοποίηση 4χρωμη εκτύπωση και βιβλιοδεσία ραφτό κολλητό
ΤΕΜΑΧΙΟ 5400                 7.500,00 €     9.300,00 € 

6 Αφίσες Σε χαρτί A4 σε χαρτί colorplan 270gr ΤΕΜΑΧΙΟ 800                     250,00 €        310,00 € 

7 Αντζέντα Εκδήλωσης Σε χαρτί 200 γρ  4χρωμη εκτύπωση ΤΕΜΑΧΙΟ 60                     160,00 €        198,40 € 

8 Banner Roll Up 85X200 4χρωμη εκτύπωση ΤΕΜΑΧΙΟ 2                     160,00 €        198,40 € 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

Φ.Π.Α
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Πραγματοποίηση διαδικασίας δημοσίευσης πρόθεσης σύναψης σύμβασης υποβολής προσφορών για 

την επιλογή Αναδόχου / Προμηθευτή για την προμήθεια διαφημιστικού υλικού, με CPV 22462000-6 

συνολικού προϋπολογισμού 12.486,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

Η εν λόγω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 1: «Οργάνωση & 

Λειτουργία του Μηχανισμού / Συντονισμός Πράξης» του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης 

Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 

της Πράξης  «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social 

Innovation Piraeus», μέσω των έμμεσων δαπανών του έργου. 

Η παρούσα προμήθεια πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα στο πλαίσιο της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 

21SYMV008730814 2021-06-08 του Συνοπτικού Διαγωνισμού  με τίτλο ‘’Δράσεις Δημοσιότητας & 

Δικτύωσης πράξης’’ για το Παραδοτέο 2  που το αφορά την Διοργάνωση Ημερίδας  το Σεπτέμβριο του 

2021. 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αιτούμαστε την έγκριση της προμήθειας διαφημιστικού υλικού, με CPV 22462000-6 συνολικού 

προϋπολογισμού 12.486,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 

του Άρθρου 118 του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

 

Έλεγχος τεκμηρίωσης – Αναγκαιότητας Προμήθειας 

Νικήτας Κανάκης – Υπεύθυνος Πράξης 

.......................................................... 

(υπογραφή) 
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Παράρτημα Α 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α ΤΕΜΑΧΙΑ

1 Φυλλάδιο Πράξης Σε χαρτί 135gr. Colorplan Ice white γρ 4χρωμη εκτύπωση με βερνίκι μέγεθος Α4 2τυχο ΤΕΜΑΧΙΟ 20000                     850,00 €     1.054,00 € ΝΑΙ                850,00 €             1.054,00 € 20000                  860,00 €                            1.066,40 € 20000                  875,00 €              1.085,00 € 20000

2
Φυλλάδιο 

Ωφελούμενων
Σε χαρτί 135gr Colorplan Ice white 4χρωμη εκτύπωση με βερνίκι μέγεθος Α5 ΤΕΜΑΧΙΟ 10000                     500,00 €        620,00 € ΝΑΙ                500,00 €                620,00 € 10000                  510,00 €                               632,40 € 10000                  530,00 €                  657,20 € 10000

3
Φυλλάδιο 

Επιχειρήσεων
Σε χαρτί 135gr Colorplan Ice white 4χρωμη εκτύπωση με βερνίκι μέγεθος Α5 ΤΕΜΑΧΙΟ 5000                     250,00 €        310,00 € ΝΑΙ                250,00 €                310,00 € 5000                  270,00 €                               334,80 € 5000                  275,00 €                  341,00 € 5000

4 Φυλλάδιο Εθελοντών Σε χαρτί 135gr Colorplan Ice white 4χρωμη εκτύπωση με βερνίκι μέγεθος Α5 ΤΕΜΑΧΙΟ 8000                     400,00 €        496,00 € ΝΑΙ                400,00 €                496,00 € 8000                  420,00 €                               520,80 € 8000                  425,00 €                  527,00 € 8000

5 Οδηγός Επιβίωσης 
Pocket Size  Α5 56+4 Α5 σε χαρτί colorplan ice white 150 με βερνίκι και εξώφυλλο 300 με 

βερνίκι πλαστικοποίηση 4χρωμη εκτύπωση και βιβλιοδεσία ραφτό κολλητό
ΤΕΜΑΧΙΟ 5400                 7.500,00 €     9.300,00 € ΝΑΙ             7.500,00 €             9.300,00 € 5400               7.600,00 €                            9.424,00 € 5400              7.650,00 €              9.486,00 € 5400

6 Αφίσες Σε χαρτί A4 σε χαρτί colorplan 270gr ΤΕΜΑΧΙΟ 800                     250,00 €        310,00 € ΝΑΙ                250,00 €                310,00 € 800                  255,00 €                               316,20 € 800                  300,00 €                  372,00 € 800

7 Αντζέντα Εκδήλωσης Σε χαρτί 200 γρ  4χρωμη εκτύπωση ΤΕΜΑΧΙΟ 60                     160,00 €        198,40 € ΝΑΙ                160,00 €                198,40 € 60                  180,00 €                               223,20 € 60                  190,00 €                  235,60 € 60

8 Banner Roll Up 85X200 4χρωμη εκτύπωση ΤΕΜΑΧΙΟ 2                     160,00 €        198,40 € ΝΑΙ                160,00 €                198,40 € 2                  165,00 €                               204,60 € 2                  182,00 €                  225,68 € 2

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (άνευ ΦΠΑ 24%)

ΦΠΑ, 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

12.486,80 €                                                              

10.070,00 €                                                              

2.416,80 €                                                                 

Α ΓΒ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

Φ.Π.Α
ΑΠΑΝΤΗΣΗ


