
                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                 Σίνδος, 31 Μαρτίου 2022 
Διεύθυνση Οικονομικών ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 409  
Υπηρεσιών ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 6031
Τμήμα Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης
Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1,
                     57400 Σίνδος.
Πληροφορίες: Σταματίου Ιωάννης
Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 548)
Fax:  2310-586-849
E-mail: i.stamatiou@dimosdelta.gr 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια
φωτοτυπικών  μηχανημάτων  2022»,  προϋπολογισμού  24.998,40 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
4) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021.
5) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016. 
7) Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης προμήθειας.
8) Τα από τις 24-02-2022 έγγραφα σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης & Τ.Π.Ε..
9) Την  υπ’  αριθμ.:  382/5732/28-03-2022  προηγούμενη  απόφασή  μας,  η  οποία

καταχωρήθηκε  με  α/α  124 στο  Μητρώο Δεσμεύσεων με ΑΑ Βεβ.:  145,  με  την οποία
εγκρίθηκε  η  δαπάνη  και  διατέθηκε  πίστωση  ύψους  €  24.998,40 από  τον  Κ.Α.
02.70.7131.005. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε  τη  διενέργεια  της  προμήθειας  «Προμήθεια  φωτοτυπικών  μηχανημάτων
2022»,  προϋπολογισμού  20.160,00  ευρώ  χωρίς  Φ.Π.Α.,  ήτοι  24.998,40  ευρώ
συμπεριλαμβανόμενου  Φ.Π.Α.  24%,  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  και  κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα της σύμβασης (Τεχνικές προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
– Γενικοί και Ειδικοί Όροι) της προμήθειας «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 2022»,
τα οποία επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσης.
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Η ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

           

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                  ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
              ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  & Τ.Π.Ε  

      

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   24.998,40 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022  : 02.70.7131.005 (25.000,00 €)

ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.Δ  2022 ________________

CPV  :  30121100-4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνικές προδιαγραφές
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
3. Γενικοί και ειδικοί όροι
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ :   «Προμήθεια Φωτοτυπικών 
Μηχανημάτων 2022»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   : 24.998,40 €
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

της προς Ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας  :

Αναθέτουσα Αρχή Δήμος Δέλτα

Τίτλος  Δημόσιας Σύμβασης Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων 2022

Φορέας για τον οποίο προορίζεται η
προμήθεια

Δήμος Δέλτα

Τόπος παράδοσης υλικών Δήμος Δέλτα

NUTS (Γεωγραφική περιοχή)  ΕL 522

Είδος σύμβασης Προμήθεια  

Κωδικοί CPV :   30121100-4

Είδος διαδικασίας Απ’ ευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου     

Προϋπολογισμός 24.998,40€ ( ΜΕ  Φ.Π.Α)  

Χρηματοδότηση του έργου Ίδιοι Πόροι

Κωδικός Ε.Π.Δ :  ___________

Κωδ. Πρ/μου 2022 :  02.70.7131.005

Διαθέσιμο ποσό 2022: 25.000€

Χρόνος ισχύος σύμβασης Από την υπογραφή της σύμβασης και για 3 μήνες   ή
μέχρι ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου.

Θεσμικό Πλαίσιο Ν.4412/2016
N.4782/2021
Ν.3463/2006 (άρθρο 209)
Ν 3852/2010

Αρμόδια Υπηρεσία Αυτ/ Τμ. Π.Ο και Τ.Π.Ε.

Συντάκτης Μελέτης Καζλάρης Ιωάννης
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                  ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
              ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  & Τ.Π.Ε  

Ι.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α . ΓΕΝΙΚΑ

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στην  προμήθεια  έξι  (6)  φωτοτυπικών  μηχανημάτων  τα  οποία  θα
χρησιμοποιηθούν στις παρακάτω υπηρεσίες, σε αντικατάσταση των παλαιότερων μηχανημάτων των οποίων
η  συντήρηση  είναι  είτε  οικονομικά  ασύμφορη  για  τον  Δήμο  Δέλτα  είτε  δεν  υπάρχουν  διαθέσιμα
ανταλλακτικά λόγω παλαιότητας των μηχανημάτων:

1. Κτήριο  Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών,  στο  Τμήμα  Δημοτολογίου  /  Ληξιαρχείου,
αντικατάσταση  του  υπάρχοντος  φωτοτυπικού  με  καινούριο.  Το  παλαιό  φωτοτυπικό  θα
τοποθετηθεί στην Δημαρχιακό κτήριο της Δημοτικής Ενότητας Αξιού για την εξυπηρέτηση του
ΚΕΠ που στεγάζεται εκεί.

2. Κτήριο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στο Ταμείο, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος
φωτοτυπικού που βρίσκεται εκεί το οποίο θα αποσυρθεί/επισκευαστεί (Rex Rotary MP2501L).

3. Κτήριο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στο ΤΑΠ, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος
φωτοτυπικού που βρίσκεται εκεί το οποίο θα αποσυρθεί.

4. Κτήριο  Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών,  για  την  εξυπηρέτηση  του  γραφείου
προσωπικού, του Τμήματος Πρωτοκόλλου και του Γραφείου Προμηθειών. 

5. Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Δέλτα.
6. Αποθήκη Όρχου Ν. Μαγνησίας.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα για το Οικονομικό Έτος 2022 και
συγκεκριμένα  από  τον  Κ.Α  02.70.7131.005  «Προμήθεια  φωτοτυπικών  μηχανημάτων  2022»  ποσού
25.000,00€.

Η προμήθεια  θα ανατεθεί βάσει  των διατάξεων του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τον Ν.4782/2021
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υπό προμήθεια φωτοτυπικά μηχανήματα χωρίζονται σε τέσσερις επιμέρους κατηγορίες σε σχέση
με τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν, ήτοι:

Τύπου Α:

Σύντομη  περιγραφή:  ψηφιακό  ασπρόμαυρο  φωτοαντιγραφικό  μηχάνημα,  με  δυνατότητα
εκτύπωσης σε χαρτί μεγίστου μεγέθους Α3, σαρωτής Α3 με δυνατότητες δικτύωσης, το οποίο περιλαμβάνει
τα παρακάτω:

Ασπρόμαυρος αντιγραφέας (copier)
Ασπρόμαυρος εκτυπωτής δικτύου (printer)
Έγχρωμος σαρωτής

Ασπρόμαυρο Α3 με λειτουργίες φωτοαντιγραφικό, εκτύπωσης, έγχρωμη σάρωσης (ταχύτητα από
τον αυτόματο τροφοδότη 45 Α4 το λεπτό ασπρόμαυρες & 45 Α4 το λεπτό έγχρωμες). 

 Ταχύτητα εκτύπωσης/αντιγραφής από 22 σελ./λεπτό.
 Χρήση πολυμερισμένου γραφίτη. 
 Δύο δίσκοι χαρτιού των 500 φύλλων (2 Χ 500 φύλλα)
 Δίσκος by pass 100 φύλλων
 Βάρος χαρτιού 60 – 220 gr. 
 Μνήμη 2,048 GB
 Σκληρός δίσκος 250 GB
 Κάρτα δικτύου : Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
 USB 2.0. 
 Αυτόματος τροφοδότης διπλής όψης 100 Α4
 Αυτόματη διπλή όψη
 Εργοστασιακή βάση
 Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης 1.800 Χ 600 dpi 
 Έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών.

Τύπου Β:

Σύντομη  περιγραφή:  ψηφιακό  ασπρόμαυρο  φωτοαντιγραφικό  μηχάνημα,  με  δυνατότητα
εκτύπωσης σε χαρτί μεγίστου μεγέθους Α3, σαρωτής Α3 με δυνατότητες δικτύωσης, το οποίο περιλαμβάνει
τα παρακάτω:

Ασπρόμαυρος/έγχρωμος αντιγραφέας (copier)
Ασπρόμαυρος/έγχρωμος εκτυπωτής δικτύου (printer)
Έγχρωμος σαρωτής

10)Ασπρόμαυρο & Έγχρωμο Α3 με λειτουργίες φωτοαντιγραφικό, εκτύπωσης, έγχρωμη σάρωσης
11)Ταχύτητα από τον αυτόματο τροφοδότη : 55 Α4 το λεπτό ασπρόμαυρες & 55 Α4 το λεπτό έγχρωμες. 
12)Ταχύτητα εκτύπωσης/αντιγραφής από 25 σελ./λεπτό. 
13)Χρήση πολυμερισμένου γραφίτη. 
14)Δύο δίσκοι χαρτιού των 500 φύλλων (2 Χ 500 φύλλα)
15)Δίσκος by pass 100 φύλλων
16)Βάρος χαρτιού 60 – 256 gr. 
17)Μνήμη 2 GB
18)Σκληρός δίσκος 250 GB
19)Κάρτα δικτύου : Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
20)USB 2.0. 
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21)Αυτόματος τροφοδότης διπλής όψης 100 Α4
22)Αυτόματη διπλή όψη
23)Εργοστασιακή βάση
24)Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης 1.800 Χ 600 dpi
25)Έγχρωμη οθόνη αφής 7 Inc.

Τύπου Γ:

Σύντομη  περιγραφή:  ψηφιακό  ασπρόμαυρο  φωτοαντιγραφικό  μηχάνημα,  με  δυνατότητα
εκτύπωσης σε χαρτί μεγίστου μεγέθους Α3, σαρωτής Α3 με δυνατότητες δικτύωσης, το οποίο περιλαμβάνει
τα παρακάτω:

Ασπρόμαυρος αντιγραφέας (copier)
Ασπρόμαυρος εκτυπωτής δικτύου (printer)
Έγχρωμος σαρωτής

Ασπρόμαυρο Α3 με λειτουργίες φωτοαντιγραφικό, εκτύπωσης, έγχρωμη σάρωσης (ταχύτητα από
τον αυτόματο τροφοδότη : 100 Α4 το λεπτό ασπρόμαυρες & 100 Α4 το λεπτό έγχρωμες). 

 Ταχύτητα εκτύπωσης/αντιγραφής από 30 σελ./λεπτό. 
 Με πολυμερισμένο γραφίτη. 
 Δύο δίσκοι χαρτιού των 500 φύλλων (2 Χ 500 φύλλα)
 Δίσκος by pass 150 φύλλων
 Βάρος χαρτιού 60 – 300 γραμμάρια. 
 Μνήμη 2,048 GB
 Σκληρός δίσκος 250 GB
 Κάρτα δικτύου : Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
 USB 2.0. 
 Αυτόματος τροφοδότης διπλής όψης 100 Α4
 Αυτόματη διπλή όψη
 Εργοστασιακή βάση. 
 Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης 1.800 Χ 600 dpi. 
 Έγχρωμη οθόνη αφής 10,1 ιντσών.

Τύπου Δ:

Σύντομη  περιγραφή:  ψηφιακό  ασπρόμαυρο  φωτοαντιγραφικό  μηχάνημα,  με  δυνατότητα
εκτύπωσης σε χαρτί μεγίστου μεγέθους Α3, σαρωτής Α3 με δυνατότητες δικτύωσης, το οποίο περιλαμβάνει
τα παρακάτω:

Ασπρόμαυρος αντιγραφέας (copier)
Ασπρόμαυρος εκτυπωτής δικτύου (printer)
Έγχρωμος σαρωτής

Ασπρόμαυρο Α3 με λειτουργίες φωτοαντιγραφικό, εκτύπωσης, έγχρωμη σάρωσης (ταχύτητα από
τον αυτόματο τροφοδότη : 100 Α4 το λεπτό ασπρόμαυρες & 100 Α4 το λεπτό έγχρωμες). 

Ταχύτητα εκτύπωσης/αντιγραφής από 36 σελ./λεπτό. 
Με πολυμερισμένο γραφίτη*. 
Δύο δίσκοι χαρτιού των 500 φύλλων (2 Χ 500 φύλλα)
Δίσκος by pass 150 φύλλων
Βάρος χαρτιού 60 – 300 gr. 
Μνήμη 2,048 GB
Σκληρός δίσκος 250 GB
Κάρτα δικτύου : Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
USB 2.0. 
Αυτόματος τροφοδότης διπλής όψης 100 Α4
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Αυτόματη διπλή όψη
Εργοστασιακή βάση.
Ανάλυση εκτύπωσης 1.800 Χ 600 dpi. 
Έγχρωμη οθόνη αφής 10,1 Inc.

Όλα τα υπό προμήθεια φωτοαντιγραφικά μηχανήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούν πολυμερισμένο
γραφίτη  Simitri HD,  διότι  οι  κόκκοι  του  πολυμερισμένου  είναι  σημαντικά  μικρότεροι  σε  μέγεθος,  με
αποτέλεσμα να απαιτείται μικρότερη ποσότητα σε σύγκριση με τον κοινοποιημένο γραφίτη και έτσι  να
καταναλώνονται  λιγότεροι  φυσικοί  πόροι.  Επιπρόσθετα,  ο  πολυμερισμένος  γραφίτης  Simitri HD απαιτεί
χαμηλότερη  θερμοκρασία  τήξης.  Αυτά  τα  δύο  χαρακτηριστικά  συνεισφέρουν  πολύ  στη  μείωση  της
χρησιμοποιούμενης ενέργειας και τη σχετική εκπομπή CO2.

                    Συντάχθηκε, 24.02.2022     Θεωρήθηκε, 24.02.2022

Καζλάρης Ιωάννης Κασιμίδου Τάνια
              Μηχανικός Πληροφορικής Αν. Προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Π.Ο & Τ.Π.Ε.
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                  ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
              ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  & Τ.Π.Ε  

ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η  συνολική  αμοιβή  της  προς  ανάθεση  προμήθειας  προεκτιμάται  στο  ποσό  των  24.998,40  €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
      

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ

1 Φωτοτυπικό μηχάνημα τύπου Α 2.200,00 € 1 2.200,00 €

2 Φωτοτυπικό μηχάνημα τύπου Β 3.200,00 € 1 3.200,00 €

3 Φωτοτυπικό μηχάνημα τύπου Γ 3.600,00 € 3 10.800,00 €

4 Φωτοτυπικό μηχάνημα τύπου Δ 3.960,00 € 1 3.960,00 €

ΣΥΝΟΛΟ  20.160,00 €

ΦΠΑ 24%  4.838,40 €

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ  24.998,40 €

                    Συντάχθηκε, 24.02.2022     Θεωρήθηκε, 24.02.2022

Καζλάρης Ιωάννης Κασιμίδου Τάνια
              Μηχανικός Πληροφορικής Αν. Προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Π.Ο & Τ.Π.Ε.
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                  ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
              ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  & Τ.Π.Ε  

Ι  V  . Γενικοί και Ειδικοί Όροι  

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων, η εγκατάστασή τους και η
τοποθέτησή τους στις υπηρεσίες του Δήμου Δέλτα, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση. Η προσφορά
του Αναδόχου θα πρέπει να αφορά στο σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού και όχι σε μεμονωμένους
τύπους φωτοτυπικών όπως αυτοί αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της προμήθειας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’ /2016) «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
4) του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α’/2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία

5) του  Ν.  4555/2018  (ΦΕΚ  133  Α’  /2018)  «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  -  Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  -  Βελτίωση  της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]

6) του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α’/1.4.2019) «Εναρμόνιση…..»
7) του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184Α’/2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση…. και άλλες διατάξεις»
8) του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες»
9) Του Ν.  4270/2014 (Α'  143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και  εποπτείας (ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
10) της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
11) Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

σίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
   ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
   οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

13) του  Γενικού  Κανονισμού  GDPR  (General  Data  Protection  Regulation  General  Data  Protection
Regulation) - «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
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Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Σύμβαση

β. Οικονομική προσφορά

γ. Προϋπολογισμός μελέτης

δ. Γενικοί όροι 

ε. Τεχνική περιγραφή – Μελέτη

Άρθρο 4ο: Προϋπολογισμός σύμβασης 

Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  (προϋπολογισμός)  ανέρχεται  σε  είκοσι  τέσσερις  χιλιάδες
εννιακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (24.998,40€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%
που  έχει  προβλεφθεί  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Δέλτα  για  το  2022  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
02.70.7131.005 (25.000,00€).

Οι τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα αγοράς.

Άρθρο 5ο: Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία της
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης  για να υπογράψει τη σύμβαση.

Άρθρο 6ο:   Διάρκεια Σύμβασης- Φάσεις υλοποίησης

 Η διάρκεια της σύμβασης είναι  από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι τρεις (3)  μήνες ή μέχρι
ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση των υπό προμήθεια φωτοτυπικών
μηχανημάτων  στο  υπάρχον  πληροφοριακό  σύστημα  του  Δήμου  Δέλτα  μετά  από  την  λήψη  έγγραφης
πρόσκλησης  από τον υπεύθυνο του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου.  

Άρθρο 7ο: Παράδοση και παραλαβή υλικών

Τα υπό προμήθεια  φωτοτυπικά μηχανήματα  θα παραδοθούν  στην  Αποθήκη του  Δήμου Δέλτα στην  Ν.
Μαγνησία.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
κείμενη νομοθεσία.
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  την  αρμόδια  επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  της
συγκεκριμένης προμήθειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Άρθρο 8ο: Τρόπος πληρωμής- Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή των
υπό προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, και αφού συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει η
κείμενη  νομοθεσία  και  εφόσον  η  επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  δεν  διαπιστώσει  κανένα
πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των ειδών.
Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιβαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη,
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Ο ΦΠΑ επιβαρύνει το Δήμο.
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Άρθρο 9ο:  Αναθεώρηση τιμών 

Για τα προς προμήθεια είδη η τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του προμηθευτή είναι
σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο
σε αναθεώρηση.

Άρθρο 10ο:  Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης  

Για τα προσφερόμενα προς προμήθεια φωτοτυπικά μηχανήματα, μετά την οριστική παραλαβή τους, θα
παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 21 του Ν.4782/2021, η αξία
της  οποίας  θα  ανέρχεται  σε  ποσοστό  4%  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης,  μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.
Μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, ξεκινά η περίοδος ελάχιστης
συντήρησης - εγγύησης, για ένα (1) έτος, χωρίς κόστος για το Δήμο.

 Η παρεχόμενη ως άνω εγγύηση περιλαμβάνει :

• Την εγκατάσταση του μηχανήματος

• Την εκπαίδευση των χειριστών του μηχανήματος από ειδικευμένους τεχνικούς της εταιρίας  μας
κατά την εγκατάσταση και την δωρεάν παροχή εμβόλιμων πληροφοριών εκπαίδευσης των χειριστών του
μηχανήματος 

• Την δωρεάν επανορθωτική συντήρηση.

• Την δωρεάν προληπτική ή κατασταλτική  συντήρηση. 

• Την δωρεάν παροχή οιωνδήποτε ανταλλακτικών χρειάζονται αντικατάσταση εκτός των αναλωσίμων
υλικών (γραφίτης, τύμπανο, σίδηρος, φούρνος, κτλ).

• Την δωρεάν παροχή νέων πιθανώς τεχνολογικών βελτιώσεων του μηχανήματος μετά την αρχική
εγκατάσταση

Άρθρο 11ο:  Πλημμελής κατασκευή 

Ο προμηθευτής  εγγυάται  με  την  υπογραφή της  σύμβασης,  ότι  τα  υπό προμήθεια  φωτοτυπικά
μηχανήματα με τα οποία θα προμηθεύσει τον Δήμο Δέλτα, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους
των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς.
Ο Δήμος Δέλτα διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει, ότι παραβιάζονται οι
παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εάν το υπό προμήθεια λογισμικό δεν πληροί τους όρους της
σύμβασης  ή  παρουσιάζει  δυσλειτουργίες  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  προβεί  σε  όλες  τις
απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργικότητάς τους, χωρίς την οποιαδήποτε
επιπλέον επιβάρυνση για τον Δήμο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις . 

Άρθρο 12ο:  Ποινικές ρήτρες-έκπτωση του αναδόχου 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας μπορεί
να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κ.λπ.,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .
Σε  κάθε  περίπτωση  και  σε  οποιαδήποτε  σημείο  της  εξέλιξης  της  προμήθειας,  εάν  η  Επιτροπή
Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  διαπιστώνει  μη  συμμορφώσεις  με  τους  όρους  της  Σύμβασης  και  τις
τιθέμενες  προδιαγραφές,  ενημερώνει  εγγράφως  τον  Ανάδοχο,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  προβεί  σε
διορθωτικές ενέργειες δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων.
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Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου,
παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η Επιτροπή
Παραλαβής μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.

Άρθρο 13ο: Ανωτέρα Βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και
επιδείχθηκε  η ανάλογη σύνεση.  Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας  βίας  είναι  :  εξαιρετικά και  απρόβλεπτα
φυσικά  γεγονότα,  πυρκαγιά  που  οφείλεται  σε  φυσικό  γεγονός  ή  σε  περιστάσεις  για  τις  οποίες  ο
εντολοδόχος  ή  ο  εντολέας  είναι  ανυπαίτιοι,  αιφνιδιαστική  απεργία  προσωπικού,  πόλεμος,  ατύχημα,
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής
βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε
που  συνέβησαν  τα  περιστατικά  που  συνιστούν  την  ανωτέρα  βία  να  τα  αναφέρει  εγγράφως  και  να
προσκομίσει  στην  Αναθέτουσα Αρχή τα  απαραίτητα  αποδεικτικά στοιχεία.  Ο  όρος  περί  ανωτέρας  βίας
εφαρμόζεται και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 14ο: Επίλυση διαφορών

Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της εργασίας, επιλύονται κατά τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας. Αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

                    Συντάχθηκε, 24.02.2022     Θεωρήθηκε, 24.02.2022

Καζλάρης Ιωάννης Κασιμίδου Τάνια
              Μηχανικός Πληροφορικής Αν. Προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Π.Ο & Τ.Π.Ε.
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