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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια φωτοτυπικού υλικού του ∆ήµου για τα οικονοµικά έτη 2021, 2022, ή 

µέχρι εξαντλήσεως των αντίστοιχων ειδών.  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες, τετρακόσια σαράντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά 

(24.446,60 €) µε Φ.Π.Α. 24%, θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6613.0007 και επιµερίζεται στα έτη 2021, 2022 ως εξής: 

 

K.A.E. ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ 

ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021  

(µε Φ.Π.Α. 24%) (€) 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ 

ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022  

(µε Φ.Π.Α. 24%) (€) 

Συνολική ∆απάνη για τα 

δύο έτη 2021-2022  

(µε Φ.Π.Α. 24%) (€) 

10.6613.0007 12.223,30 12.223,30 24.446,60 

 

 

 

 

 
  

                                              

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι,  03/08/2020 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ,  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒ. & ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ                                                                                                                

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

& ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2021 
Τιµή Μονάδος  

(χωρίς Φ.Π.Α. 24%) (*) ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2021 ΑΝΕΥ Φ.Π.Α (€). 

Α-4 80 ΓΡ. 500 Φ 3950 2.23 8.808,50 

Α-3  80 γρ500 Φ 250 4.10 1025.00 

Plotter 50m 8 3.00 24,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 9.857,50 

  
ΦΠΑ24% 2.365,80 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.223,30 

(*) Οι Τιµές Μονάδας διαµορφώνονται κατόπιν έρευνας αγοράς στο διαδίκτυο από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου 

 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2022 
Τιµή Μονάδος  

(χωρίς Φ.Π.Α. 24%) (*) ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2022 ΑΝΕΥ Φ.Π.Α (€). 

Α-4 80 ΓΡ. 500 Φ 3950 2.23 8.808,50 

Α-3  80 γρ500 Φ 250 4.10 1025.00 

Plotter 50m 8 3.00 24,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 9.857,50 

  
ΦΠΑ24% 2.365,80 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.223,30 

 

(*) Οι Τιµές Μονάδας διαµορφώνονται κατόπιν έρευνας αγοράς στο διαδίκτυο από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                 
∆ΗΜΟΣ  ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ∆ΙΚΤΥΩΝ                                                                                                                            
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ∆ΣΣΗ∆∆. 117_2 /2020   

 

[4] 
 

 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021- 2022 

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  

2021-2022 
Τιµή Μονάδος  

(χωρίς Φ.Π.Α. 24%) (*) 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 

2021-2022 ΑΝΕΥ Φ.Π.Α (€) 

Α-4 80 ΓΡ. 500 Φ 7900 2.23 17.617,00 

Α-3  80 γρ500 Φ 500 4.10 2.050,00 

Plotter 50m 16 3.00 48.,0 

  
ΣΥΝΟΛΟ 19.715,00 

  
Φ.Π.Α 24% 4.731,60 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.446,60 

 

 

 

  

                                              

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι,  03/08/2020 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ,  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒ. & ∆ΙΚΤΥΩΝ 
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ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

& ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc 

 

 

Χαϊδάρι,  03/08/2020 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ   
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& ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών  ραφείου που θα 

προµηθευτεί ο ∆ήµος. Τα υπό προµήθεια είδη, πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλα για τη χρήση 

που αφορούν. Επιπλέον, πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες εµπορίας και διάθεσης του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. Κατά την εκτίµηση των προς προµήθεια ειδών και των ποσοτήτων τους, υπήρξε ιδιαίτερη µέριµνα, 

ώστε αυτά να καλύπτουν τις ανάγκες των Υπηρεσιών.  

 Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και οι ποσότητες των προς προµήθεια ειδών έχουν ως εξής:  

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ  ΧΑΡΤΙ 

Α) Όσον αφορά το φωτοαντιγραφικό χαρτί, η ποιότητα του χαρτιού Α4 θα είναι η κατάλληλη ώστε να µη 

δηµιουργηθεί το παραµικρό πρόβληµα στη λειτουργία για τα φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα, τους εκτυπωτές 

και τις συσκευές τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) των υπηρεσιών του ∆ήµου, τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και 

µακροπρόθεσµα. 

Για το σκοπό αυτό, οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για το χαρτί Α4 ορίζονται ως εξής : 

- Το χαρτί Α4 να παρέχεται σε συσκευασία των πέντε πακέτων µε περιεκτικότητα ανά πακέτο 500 

φύλλων διαστάσεων 21 χ 29,7 cm, βάρους 80 gr/m2 ± 3%, µε δυνατότητα εκτύπωσης και στις δύο 

όψεις. 

- Να είναι κατάλληλο για την απ’ ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτότυπου και από τις δυο όψεις του 

από εκτυπωτές lazer, inkjet, φωτοτυπικά µηχανήµατα, πολυµηχανήµατα και µηχανήµατα 

τηλεοµοιοτυπίας (φαξ).Το σχήµα του φύλλου θα είναι παραλληλόγραµµο, οι ακµές του οποίου δεν 

παρουσιάζουν γραµµώσεις (γρέζια) κάθε δε φύλλο θα αποχωρίζεται µε ευχέρεια από την δεσµίδα. 

- Η επιφάνεια των φύλλων να είναι µατ, λεία, χωρίς τσαλακώµατα, µηχανικές κακώσεις, όπως πτυχές, 

αποξέσεις, σχισµές, στίγµατα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήµατα από τα µηχανήµατα, να µην 

αφήνει χνούδι, καθώς και κατά την έξοδο του από αυτά να βγαίνει χωρίς καµπυλότητες, η δε κοπή του 

να είναι εντελώς λεία. 

- Τα χαρτιά να είναι συσκευασµένα σε δεσµίδες των 500 φύλλων, περιτυλιγµένες µε αδιάβροχο χαρτί 

για την προστασία του χαρτιού από την υγρασία και ανά πέντε (5) δεσµίδες σε χαρτοκιβώτια 

καταλλήλως σφραγισµένα και δεµένα. 

- Στο περιτύλιγµα κάθε δεσµίδας θα πρέπει να γράφονται µε ευκρινή και ανεξίτηλο τρόπο το είδος του 

χαρτιού, οι διαστάσεις και ο αριθµός των φύλλων το βάρος σε γραµµάρια. καθώς και ότι είναι 

κατάλληλο για εκτυπωτές lazer, inkjet, φωτοτυπικά µηχανήµατα, πολυµηχανήµατα και µηχανήµατα 

τηλεοµοιοτυπίας (φαξ). 
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Η ετικέτα των προσφερόµενων χαρτιών Α4 θα επισυνάπτεται στην προσφορά, την οποία θα καταθέσουν οι 

υποψήφιοι προµηθευτές. 

Επίσης η προσφορά τους θα συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα ή του προσφέροντος ότι: «Έχει πιστοποίηση ISO 9001 

και ISO 14001 ή ισοδύναµες αυτών και προσκόµιση κατά το νόµο, των αντιγράφων των 

πιστοποιητικών αυτών».  

Β) Τα παραπάνω ισχύουν και για το φωτοαντιγραφικό χαρτί µεγέθους A3 µήκους 29,7 χ 42,00 cm.  

ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ PLOTTER 

Γ) Όσον αφορά το χαρτί για plotter, πρόκειται για λευκό χαρτί για εκτυπωτές τύπου plotter, σε ρολά µήκους 

50,00m, διαστάσεων: χαρτί για plotter πλάτους 0,914m Χ 45,7m που διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

- Να έχει βάρος 80 gr/m2± 4 gr, 

- Να φέρει ειδική επικάλυψη και να είναι κατάλληλο τόσο για ασπρόµαυρες όσο και έγχρωµες 

εκτυπώσεις, 

- Να µην απαιτείται ειδική µεταχείριση και υπερβολικές προφυλάξεις πριν από την χρήση του, 

ούτε να παρουσιάζει µεγάλη ευαισθησία σε κανονικό φωτισµό γραφείου. 

- Να µην επηρεάζεται από το µεγάλο διάστηµα αποθήκευσης κάτω από τις συνηθισµένες 

κλιµατολογικές συνθήκες 

- Να είναι περιτυλιγµένο σε ζελατίνα για προστασία από την υγρασία του περιβάλλοντος και 

να είναι συσκευασµένο σε κιβώτιο από χαρτόνι ανά ένα ρολό. 

 

Η ετικέτα-περιτύλιγµα των προσφερόµενων χαρτιών Α4, Α3, χαρτί για plotter θα επισυνάπτεται στην 

προσφορά, την οποία θα καταθέσουν οι υποψήφιοι προµηθευτές. 

Επίσης η προσφορά τους θα συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα ή του προσφέροντος ότι: «Έχει πιστοποίηση ISO 9001 και 

ISO 14001 ή ισοδύναµες αυτών και προσκόµιση κατά το νόµο, των αντιγράφων των πιστοποιητικών αυτών». 

 

                                              

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι,  03/08/2020 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ  
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ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

& ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc 
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ   
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ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

& ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1
O

: Αντικείµενο της προµήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια φωτοτυπικού υλικού για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του ∆ήµου για τα οικονοµικά έτη 2021, 2022 ή µέχρι εξαντλήσεως των αντίστοιχων ειδών.  

ΑΡΘΡΟ 2
O

: Ισχύουσες διατάξεις  

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν ως εξής: 

• Νόµος 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», οι διατάξεις αυτού, όπως τροποποιήθηκαν  και ισχύουν. 

• Νόµος 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• Νόµος 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• Νόµος 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»,  

• Νόµος  4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• Νόµος 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

• Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής 

Νοµοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

• Νόµος 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,  

• Του Π.∆. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

• Το Π.∆. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”. 

• Toν «Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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• To Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/ Α/19-7-2018: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της 

οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. κτλ- Πρόγραµµα Κλεισθένης».  

 

ΑΡΘΡΟ 3
O

: Συµβατικά στοιχεία  

Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι:  

α) Συγγραφή Υποχρεώσεων, β)Τεχνικές Προδιαγραφές, γ)Τεχνική Έκθεση, δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός. 

 

ΑΡΘΡΟ 4°: Εγγύηση συµµετοχής  

Η Εγγύηση Συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016, ορίζεται σε ποσοστό 2% της 

προεκτιµούµενης αξίας του προϋπολογισµού της µελέτης, εκτός Φ.Π.Α.24%, ήτοι στο ποσό των  394,30 €.  

 

ΑΡΘΡΟ 5
O

: Τιµές προσφορών  

Η οικονοµική προσφορά των υποψηφίων προµηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την παρούσα 

προµήθεια, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της κάθε σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι 

τιµές µονάδας της προσφοράς του κάθε προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη, παραµένει σταθερή για όσο 

θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την πραγµατοποίηση της 

παράδοσης των προς προµήθεια ειδών σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην παρούσα µελέτη. Οποιαδήποτε 

αλλαγή των τιµών µονάδας από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη µε 

τους όρους της σύµβασης. Ο υποψήφιος προµηθευτής πρέπει υποχρεωτικά για την κατάθεση της 

οικονοµικής προσφοράς του, να χρησιµοποιήσει το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς επί ποινή 

αποκλεισµού. Το σχετικό Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς διατίθεται στο τέλος του παρόντος 

τεύχους µελέτης. Οι υποψήφιοι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την 

εταιρεία και τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν.  

Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης είναι το διαθέσιµο για το σύνολο 

των ειδών που δύναται να προµηθευτεί ο ∆ήµος και δεν δεσµεύει το ∆ήµο όσον αφορά την ποσότητα των 

ειδών που θα χρειαστεί για τα έτη 2021 και 2022.  

Η διάθεση και κατανοµή του προαναφερόµενου ποσού ανά είδος θα γίνει βάσει των πραγµατικών 

αναγκών των υπηρεσιών για τα έτη 2021 και 2022 και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύµβασης. 

Επίσης, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός αποτελεί το µέγιστο προϋπολογισµό ως προς τη συνολική αξία των 

ζητούµενων αγαθών, αλλά δεν είναι ενδεικτικός ως προς την τιµή του κάθε είδους ξεχωριστά (δηλαδή η 

ανά είδος προσφερόµενη τιµή µπορεί να είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη της ενδεικτικής, αρκεί η 
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συνολική προσφορά οπωσδήποτε να µην υπερβαίνει τη συνολική αξία του προϋπολογισµού των 

προσφερόµενων ειδών).  

 

ΑΡΘΡΟ 6
O

: Σύµβαση  

Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένος να 

προσέλθει προς υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει την -κατά το 7° άρθρο- της παρούσας, εγγύηση 

για την καλή εκτέλεση αυτής. Η διάρκεια της σύµβασης είναι δύο (2) έτη, µε δυνατότητα παράτασης έξι µηνών 

χωρίς υπέρβαση του οικονοµικού αντικειµένου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
O

: Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωµή   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% της αξίας χωρίς ΦΠΑ, ανά οµάδα ή οµάδες στις 

οποίες έχει υποβάλλει προσφορά ο ανάδοχος προµηθευτής και παρέχεται µε µια εγγυητική επιστολή, ισχύος 

δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον 

ανάδοχο µετά την προσωρινή παραλαβή των προς προµήθεια ειδών από την αρµόδια επιτροπή και την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των δύο συµβαλλόµενων. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται 

τµηµατικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την 

ενδεχόµενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
O

: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου  

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας, µπορεί να 

επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 185 του Ν. Ν.4412/2016. Επίσης, εάν ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσµίας αυτής µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε το 
 

άρθρο 

191 του Ν. Ν.4412/2016, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από την 

Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου. 

 

 ΑΡΘΡΟ 9
O

: Πληµµελής κατασκευή 

Εφ’ όσον τα προς προµήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα, 

ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αποκαταστήσει ή να τα βελτιώσει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
O

: Φόροι - τέλη - κρατήσεις  

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά το διάστηµα 

διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.  
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ΑΡΘΡΟ 11
O

: Τρόπος παραλαβής των υλικών 

Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται στο ∆ήµο και θα τοποθετούνται σε αποθήκη του ∆ήµου από 

εργαζόµενους του προµηθευτή που θα αναλάβει την παρούσα προµήθεια. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την 

πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για το ∆ήµο και την 

αρµόδια επιτροπή παραλαβής, παράδοση των ειδών. Τα έξοδα προετοιµασίας και µεταφοράς των προς 

προµήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον αντίστοιχο σε κάθε περίπτωση προµηθευτή 

υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια. 

Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνεται περιοδικά (ή εφάπαξ), µε βάση τις ανάγκες του ∆ήµου, 

µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη σχετική παραγγελία του Τµήµατος Προµηθειών. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται 

να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και κατ’ 

επέκταση στη σύµβαση. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης 

υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου. 

Ο ∆ήµος µπορεί να προβεί µονοµερώς σε µερική αναπροσαρµογή ποσοτήτων έως ποσοστό 20% σε 

επιµέρους είδη προς παραγγελία, αν το κρίνει απαραίτητο για την καλύτερη λειτουργία των 

υπηρεσιών, χωρίς όµως σε καµία περίπτωση να γίνει υπέρβαση της συνολικής εγκριθείσης αξίας των 

αρχικά ενταχθέντων ειδών. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
 
O 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η προσκόµιση των ειδών στο ∆ήµο µας. 

 

                                    
 
  
 
 
 

                                              

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι,  03/08/2020 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ,  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒ. & ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ                                                                                                                

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

& ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc 

 

 

Χαϊδάρι,  03/08/2020 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ   

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ                                                                                                                

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

& ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc 
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                                                                 ……./……./2020 
 

                                                                                

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (ΟΜΑ∆Α_2:  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 
                           

                 
Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. µε έδρα 
…………………………………………………………, οδός……………………………………………..…… 
…………………………………, αριθµός ……………………………….., τηλέφωνο…….…….…………. 

…………..………………………. fax …………………….., email :……………………….….……………… 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 

2021-2022 
Τιµή Μονάδος  

(χωρίς Φ.Π.Α. 24%) (*) 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΤΗ 2021-2022 ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 

(€). 

Α-4 80 ΓΡ. 500 Φ 7.900 
  

Α-3  80 γρ500 Φ 500 
  

Plotter 50m 16 
  

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

  
ΦΠΑ 24% 

 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
         

                                                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

 

 

                                                ΣΦΡΑΓΙ∆Α  - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

    

  

 
 


