
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Πετρούπολη, 22 ∆εκεµβρίου 2011             
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ                                                                Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 21216 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                               
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 159/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών του   
             διαγωνισµού για τη συµπληρωµατική προµήθεια υλικών µηχανογράφησης,  
             προϋπολογισµού € 29.994,78 µε το Φ.Π.Α. 
 
      Από το πρακτικό της 26ης του έτους 2011,Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.  
     Σήµερα στις 21 ∆εκεµβρίου, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 20894/16.12.2011 πρόσκληση 
του Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου, αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε όλα τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύµφωνα µε 
το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης-  
Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010). 
      Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο εκτελών χρέη Πρόεδρου, Αντιπρόεδρος κ. Λάππας 
Θεόδωρος, διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού από τα εννέα (9)  µέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής,  βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη : 

    
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 

 1.- Λάππας Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος- 8ο Τακτικό Μέλος     1.- Κοτσαµπάς Θωµάς, ∆ήµαρχος-Πρόεδρος                                     
 2.- Ζορµπά Ανθή, 1ο Τακτικό                                                  2.- Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 6ο Τακτικό Μέλος    
 3.- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 2ο Τακτικό Μέλος                                            
 4.- Βενέτη Ελευθερία, 3ο Τακτικό Μέλος                     
 5-  Ραγκούση Εµµανουήλ, 4ο Τακτικό Μέλος     
 6.- Σίµος Ευάγγελος, 5ο Τακτικό Μέλος                                     
 7.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 7ο Τακτικό Μέλος     
                                       

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κακαλιάς Ευστράτιος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των 
πρακτικών. 
    Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος 
το δωδέκατο (12ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 

 

 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία (Τµήµα Προµηθειών) µας διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση: 
 

   Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τους όρους διακήρυξης και τη µελέτη του διαγωνισµού (αριθµ. µελέτης 
47/2011) για την συµπληρωµατική προµήθεια υλικών µηχανογράφησης, προϋπολογισµού  
€ 29.994,78 µε το Φ.Π.Α. και παρακαλούµε για την έγκρισή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 3 και της παρ. 4 της Υ.Α. 1138993 περί ΕΚΠΟΤΑ, καθώς επίσης και τις σχετικές του άρθρου 72 
του Ν.3852/2010.  
  
   Η εν λόγω µελέτη και οι σχετικοί όροι διακήρυξης έχουν ως εξής : 
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           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αριθµός Μελέτης:    47  / 2011 
          ∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.994,78€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

 



             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

                                                                              

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 29.994,78 € (είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα 
τεσσάρων ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτών), συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%, αντιµετωπίζεται 
η συµπληρωµατική προµήθεια µηχανογραφικών αναλωσίµων για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών του ∆ήµου. 

Η προµήθεια θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 της 
«ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ». 

Η δαπάνη της προµήθειας θα ενταχθεί στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2011 του ∆ήµου 
Πετρούπολης µε, Κ.Α. 15-6613.0005 και πίστωση 30.000,00 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ),  

 
Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  15/12/2011 
 

Η 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Ε. 

 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  15/12/2011 

 
Η 

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 

ΙΩΑΚΕΙΜ Π. 

      
                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Α.Α. ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΡ. 

ΤΙΜΟΛ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ∆ΑΠΑΝΗ 

1 
TONER PRINTER HP LASERJET 1200 

(Για 3.500 σελίδες) 1 5 61 305 

2 
TONER PRINTER HP LASERJET 1300 

(Για 4.000 σελίδες) 2 3 68 204 

3 
TONER PRINTER HP LASERJET 1320 

(Για 6.000 σελίδες) 3 2 102 204 

4 
TONER για LASER PRINTER LEXMARK 

Ε 232 - Ε 330 - Ε 340 4 8 67 536 
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ΜΕΛΕΤΗ:ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

                    

ΜΕΛΕΤΗ:ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

                    



 

5 

PHOTOCONDUCTOR KIT για  LASER 
PRINTER LEXMARK Ε 232 - Ε 330 - Ε 

340 5 2 57 114 

6 

TONER (3.500 σελίδες) για LASER 
PRINTER LEXMARK Ε 250D+DN - Ε 

352DN - Ε 350D+DN 6 130 81 10530 

7 

PHOTOCONDUCTOR KIT για LASER 
PRINTER LEXMARK Ε 250D+DN - Ε 

352DN - Ε 350D+DN 7 3 32 96 

8 
TONER PRINTER HP LASERJET 2700N 

BLACK 8 2 112 224 

9 
TONER PRINTER HP LASERJET 2700N 

CYAN 9 1 104 104 

10 
TONER PRINTER HP LASERJET 2700N 

MAGENTA 10 1 104 104 

11 
TONER PRINTER HP LASERJET 2700N 

YELLOW 11 1 104 104 

12 CARTRIDGE HP DESKJET 9800 BLACK 12 15 26 390 

13 
CARTRIDGE HP DESKJET 9800 Tri-

colour 13 5 18 90 

14 
CARTRIDGE HP OFFICEJET PRO 

K8600DN BLACK XL 14 5 26 130 

15 
CARTRIDGE HP OFFICEJET PRO 

K8600DN CYAN XL 15 2 19 38 

16 
CARTRIDGE HP OFFICEJET PRO 

K8600DN MAGENTA XL 16 2 19 38 

17 
CARTRIDGE HP OFFICEJET PRO 

K8600DN YELLOW XL 17 2 19 38 

18 
ΚΕΦΑΛΗ HP OFFICEJET PRO K8600DN 

BLACK + YELLOW 18 2 43 86 

19 
ΚΕΦΑΛΗ HP OFFICEJET PRO K8600DN 

MAGENTA + CYAN 19 2 43 86 

20 
CARTRIDGE HP DESIGNJET  500 

BLACK 20 11 27 297 

21 
CARTRIDGE HP DESIGNJET  500 

COLOUR (Cyan) 21 2 29 58 

22 
CARTRIDGE HP DESIGNJET  500 

COLOUR (Magenta) 22 2 29 58 

23 
CARTRIDGE HP DESIGNJET  500 

COLOUR (Yellow) 23 2 29 58 

24 
ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP DESIGNJET 

500 (BLACK) 24 2 28 56 

25 
ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP DESIGNJET 

500 COLOUR (Cyan) 25 1 28 28 

26 
ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP DESIGNJET 

500 COLOUR (Magenta) 26 1 28 28 

27 
ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP DESIGNJET 

500 COLOUR (Yellow) 27 1 28 28 

28 

∆ΟΧΕΙΟ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP OFFICEJET 6310 

BLACK  28 5 11 55 
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29 

∆ΟΧΕΙΟ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP OFFICEJET 6310 

TRICOLOUR  29 2 18 36 

30 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ STAR LC-

1511 30 20 5 100 

31 
CARTRIDGE HP 1125 BLACK 

 31 1 25 25 

32 
CARTRIDGE HP 1125 COLOUR 

 32 1 27 27 

33 
CARTRIDGE HP 1220 BLACK 

 33 20 25 500 

34 
CARTRIDGE HP 1220 COLOUR 

 34 15 27 405 

35 
TONER ΓΙΑ EPSON ACULASER C2800N 

BLACK 35 10 81 810 

36 
TONER ΓΙΑ EPSON ACULASER C2800N 

CYAN 36 2 69 138 

37 
TONER ΓΙΑ EPSON ACULASER C2800N 

MAGENTA 37 2 69 138 

38 
TONER ΓΙΑ EPSON ACULASER C2800N 

YELLOW 38 2 69 138 

39 TONER ΓΙΑ HP LASERJET P1005 39 2 50 100 

40 
CARTRIDGE HP OFFICEJET K8500 XL 

BLACK 40 2 22 44 

41 
CARTRIDGE HP OFFICEJET K8500 XL 

CYAN 41 2 14 28 

42 
CARTRIDGE HP OFFICEJET K8500 XL 

MAGENTA 42 2 14 28 

43 
CARTRIDGE HP OFFICEJET K8500 XL 

YELLOW 43 2 14 28 

44 
CARTRIDGE ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

CANON PIXMA MX320 BLACK 44 2 15 30 

45 
CARTRIDGE ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

CANON PIXMA MX320 COLOUR 45 2 18 36 

46 
CARTRIDGE ΓΙΑ HP OFFICEJET 4255 

BLACK 46 2 16 32 

47 
CARTRIDGE ΓΙΑ HP OFFICEJET 4255 

COLOUR 47 2 26 52 

48 
CARTRIDGE ΓΙΑ HP DESKJET F4280-

D2560 BLACK 48 2 20 40 

49 
CARTRIDGE ΓΙΑ HP DESKJET F4280-

D2560 COLOUR 49 2 24 48 

50 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER SAMSUNG 

CLP 310 BLACK 50 2 37 74 

51 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER SAMSUNG 

CLP 310 CYAN 51 2 32 64 

52 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER SAMSUNG 

CLP 310 MAGENTA 52 2 32 64 

53 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER SAMSUNG 

CLP 310 YELLOW 53 6 32 192 

54 TONER ΓΙΑ HP LASERJET 1018 54 2 55 110 
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55 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER HP 
P2055DN BLACK (6.500 σελίδες)  55 3 115 345 

56 
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER HP 
P2055DN BLACK (2.300 σελίδες)  56 5 65 325 

57 
CARTRIDGE ΓΙΑ HP DESKJET 5940 

BLACK 57 4 17 68 

58 
CARTRIDGE ΓΙΑ HP DESKJET F4180 

BLACK 58 17 18 306 

59 
CARTRIDGE ΓΙΑ HP DESKJET F4180 

COLOUR 59 2 20 40 

60 
CARTRIDGE ΓΙΑ HP BUSINESS INKJET 

1200 SERIES CYAN 60 2 25 50 

61 
CARTRIDGE ΓΙΑ HP BUSINESS INKJET 

1200 SERIES MAGENTA 61 2 25 50 

62 
CARTRIDGE ΓΙΑ HP BUSINESS INKJET 

1200 SERIES YELLOW 62 2 25 50 

63 TONER LEXMARK 260DN 63 50 79 3950 

64 
PHOTOCONDUCTOR LEXMARK 260DN 

 64 6 31 186 

65 
CARTRIDGE HP OFFICEJET 4500 

BLACK XL 65 30 21 630 

66 
CARTRIDGE HP OFFICEJET 4500 

COLOUR 66 18 15 270 

67 
CDR 48X 700MB SL (Συσκευασία 25 

τεµαχίων) 67 5 7 35 

68 
CDRW 10X 700MB JW (συσκευασία 10 

τεµαχίων) 68 8 6 48 

69 
DVD-R 8X4 7G JW (συσκευασία 5 

τεµαχίων) 69 19 8 152 

70 

DVD-RW 4X4 7G (συσκευασία 5 
τεµαχίων) 

 70 10 2 20 

71 ∆ΙΣΚΕΤΕΣ 3,5 (συσκευασία 10 τεµαχίων) 71 16 2 32 

72 
ΚΑΣΕΤΑ BACKUP DAT 72GB 

 73 15 11 165 

75 
EPSON TO711 

 76 8 10 80,00 

76 
EPSON TO712 

 77 7 10 70 

77 
EPSON TO713 

 78 7 10 70 

78 
EPSON TO714 

 79 7 10 70 

            

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.386,00 

    Φ.Π.Α. 23% 5.608,78 

    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 29.994,78 
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Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  15/12/2011 
 

Η 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Ε. 

 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  15/12/2011 
 

Η 
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 

ΙΩΑΚΕΙΜ Π. 
 



            
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Οι τιµές του Τιµολογίου αναφέρονται στην προµήθεια υλικών µηχανογράφησης τα οποία θα καλύψουν 
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πετρούπολης. Επίσης περιλαµβάνουν και κάθε άλλη δαπάνη που 
απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά είναι όµως απαραίτητη, για την πλήρη εκτέλεση της 
προµήθειας. 
Η τιµή κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα µεγέθη. 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Για την προµήθεια ενός  TONER µεγάλης περιεκτικότητας (µέγιστη κάλυψη 3.500 σελίδες), κατάλληλου για 
εκτυπωτή HP LASERJET 1200, το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν 
θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα εµφανίζεται στο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, 

θα διατεθούν µέχρι 61,00 €  (εξήντα ένα ευρώ), µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Για την προµήθεια ενός  TONER µεγάλης περιεκτικότητας (µέγιστη κάλυψη 4.000 σελίδες), κατάλληλου για 
εκτυπωτή HP LASERJET 1300, το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν 
θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα εµφανίζεται στο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας θα 
διατεθούν µέχρι 68,00 € (εξήντα οκτώ ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Για την προµήθεια ενός  TONER  µεγάλης περιεκτικότητας (µέγιστη κάλυψη 6.000 σελίδες), κατάλληλου 
για εκτυπωτή HP LASERJET 1320, το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, 
δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν 
µέχρι 102,00 € (εκατόν δύο  ευρώ ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Για την προµήθεια ενός TONER κατάλληλου για εκτυπωτές LASER LEXMARK Ε 232 – Ε 330 – Ε 340  το 
οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος 
του θα εµφανίζεται στο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 67,00 € (εξήντα επτά 
ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Για την προµήθεια ενός PHOTOCONDUCTOR KIT κατάλληλου για εκτυπωτές LASER LEXMARK E 232 – 
Ε 330 – Ε 340 το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer και ο τύπος του θα 
εµφανίζεται στο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 57,00 € (πενήντα επτά ευρώ) 
µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο  

Για την προµήθεια ενός TONER (για 3.500 σελίδες), κατάλληλου για εκτυπωτές LASER LEXMARK  Ε 
250D+DN – Ε 352DN – Ε 350D+DN  το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, 
δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα εµφανίζεται στο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα 
διατεθούν µέχρι 81,00 € (ογδόντα ένα ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

Για την προµήθεια ενός PHOTOCONDUCTOR KIT, κατάλληλου για εκτυπωτές LASER LEXMARK  Ε 
250D+DN – Ε 352DN – Ε 350D+DN  το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer 
και ο τύπος του θα εµφανίζεται στο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 32,00 € 
(τριάντα δύο ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Για την προµήθεια ενός TONER BLACK κατάλληλου για εκτυπωτή  HP LASERJET 2700N, το οποίο θα 
προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα 
εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 112,00 € (εκατόν δώδεκα ευρώ) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Για την προµήθεια ενός  TONER CYAN κατάλληλου για εκτυπωτή  HP LASERJET 2700N, το οποίο θα 
προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα 
εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 104,00 € (εκατόν τέσσερα ευρώ) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Για την προµήθεια ενός  TONER MAGENTA κατάλληλου για εκτυπωτή  HP LASERJET 2700N, το οποίο 
θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα 
εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 104,00 € (εκατόν τέσσερα ευρώ) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Για την προµήθεια ενός  TONER YELLOW κατάλληλου για εκτυπωτή  HP LASERJET 2700N, το οποίο θα 
προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα 
εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 104,00 € (εκατόν τέσσερα ευρώ) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE BLACK κατάλληλου για εκτυπωτή  HP DESKJET 9800, το οποίο θα 
προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα 
εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 26,00 € (είκοσι έξι ευρώ) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE Tri-colour κατάλληλου για εκτυπωτή  HP DESKJET 9800, το οποίο 
θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα 
εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 18,00 € (δέκα οκτώ  ευρώ) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο  

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE BLACK XL κατάλληλου για εκτυπωτή  HP OFFICEJET PRO 
K8600DN, το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν θα είναι 
αναγοµωµένο και ο τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 26,00 
€ (είκοσι έξι ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 15ο  

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE CYAN XL  κατάλληλου για εκτυπωτή  HP OFFICEJET PRO 
K8600DN, το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν θα είναι 
αναγοµωµένο και ο τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 19,00 
€ (δέκα εννέα ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE MAGENTA XL  κατάλληλου για εκτυπωτή  HP OFFICEJET PRO 
K8600DN, το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν θα είναι 
αναγοµωµένο και ο τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 19,00 
€ (δέκα εννέα ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο  

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE YELLOW XL  κατάλληλου για εκτυπωτή  HP OFFICEJET PRO 
K8600DN, το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν θα είναι 
αναγοµωµένο και ο τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 19,00 
€ (δέκα εννέα ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο  

Για την προµήθεια µιας κεφαλής BLACK + YELLOW  κατάλληλης για εκτυπωτή  HP OFFICEJET PRO 
K8600DN, η οποία θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, και ο τύπος της θα 
εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 43,00 € (σαράντα τρία ευρώ) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο  

Για την προµήθεια µιας κεφαλής MAGENTA + CYAN  κατάλληλης για εκτυπωτή  HP OFFICEJET PRO 
K8600DN, η οποία θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, και ο τύπος της θα 
εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 43,00 € (σαράντα τρία ευρώ και εξήντα 
επτά λεπτά) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο  

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE BLACK κατάλληλου για εκτυπωτή  HP DESIGNJET 500, το οποίο θα 
προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα 
εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 27,00 € (είκοσι επτά ευρώ) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο  

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE COLOUR (CYAN) κατάλληλου για εκτυπωτή  HP DESIGNJET 500, 
το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο 
τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 29,00 € (είκοσι εννέα 
ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 22ο  

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE COLOUR (MAGENTA) κατάλληλου για εκτυπωτή  HP DESIGNJET 
500, το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο 
τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 29,00 € (είκοσι εννέα 
ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 23ο  

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE COLOUR (YELLOW) κατάλληλου για εκτυπωτή  HP DESIGNJET 
500, το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο 
τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 29,00 € (είκοσι εννέα 
ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 24ο  

Για την προµήθεια µίας κεφαλής (Black) κατάλληλης για εκτυπωτή HP DESIGNJET 500, η οποία θα 
προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer και ο τύπος της θα εµφανίζεται στο τεχνικό 
φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 28,00 € (είκοσι οκτώ ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο  

Για την προµήθεια µίας κεφαλής (Cyan) κατάλληλης για εκτυπωτή HP DESIGNJET 500, η οποία θα 
προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer και ο τύπος της θα εµφανίζεται στο τεχνικό 
φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 28,00 € (είκοσι οκτώ ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο  

Για την προµήθεια µίας κεφαλής (Magenta) κατάλληλης για εκτυπωτή HP DESIGNJET 500, η οποία θα 
προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer και ο τύπος της θα εµφανίζεται στο τεχνικό 
φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 28,00 € (είκοσι οκτώ ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο  

Για την προµήθεια µίας κεφαλής (Yellow) κατάλληλης για εκτυπωτή HP DESIGNJET 500, η οποία θα 
προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer και ο τύπος της θα εµφανίζεται στο τεχνικό 
φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 28,00 € (είκοσι οκτώ ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο  

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE BLACK κατάλληλου για πολυµηχάνηµα HP OFFICEJET 6310, το 
οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του µηχανήµατος, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο 
τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 11,00 € (έντεκα ευρώ) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 29ο  

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE Tri colour κατάλληλου για πολυµηχάνηµα HP OFFICEJET 6310, το 
οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του µηχανήµατος, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο 
τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 18,00 € (δέκα οκτώ  
ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 30ο  

Για την προµήθεια µιας µελανοταινίας κατάλληλης για εκτυπωτή  STAR LC-1511, η οποία θα προέρχεται 
από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer και ο τύπος της θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της 
εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 5,00 € (πέντε ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 31ο  

Για την προµήθεια ενός  CARTRIDGE BLACK κατάλληλου για εκτυπωτή  HP 1125, το οποίο θα 
προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα 
εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας,  

θα διατεθούν µέχρι 25,00 € (είκοσι πέντε ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

ΑΡΘΡΟ 32ο  

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE COLOUR κατάλληλου για εκτυπωτή HP 1125, το οποίο θα 
προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα 
εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας,  

θα διατεθούν µέχρι 27,00 € (είκοσι επτά ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά) µη συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 33ο  

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE BLACK κατάλληλου για εκτυπωτή HP 1220, το οποίο θα προέρχεται 
από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα εµφανίζεται 
στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 25,00 € (είκοσι πέντε ευρώ) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

 

ΑΡΘΡΟ 34ο  

Για την προµήθεια ενός  CARTRIDGE COLOUR κατάλληλου για εκτυπωτή HP 1220, το οποίο θα 
προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, θα διατεθούν µέχρι 27,00 € (είκοσι επτά  ευρώ) 
µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 35ο  

Για την προµήθεια ενός TONER BLACK κατάλληλου για εκτυπωτή  EPSON ACULASER C2800N, το οποίο 
θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer και ο τύπος της θα εµφανίζεται στο τεχνικό 
φυλλάδιο της εταιρείας,  θα διατεθούν µέχρι 81,00 € (ογδόντα ένα ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 36ο  

Για την προµήθεια ενός TONER CYAN κατάλληλου για εκτυπωτή  EPSON ACULASER C2800N, το οποίο 
θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer και ο τύπος της θα εµφανίζεται στο τεχνικό 
φυλλάδιο της εταιρείας,  θα διατεθούν µέχρι 69,00 € (εξήντα εννέα ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 37ο 

Για την προµήθεια ενός TONER MAGENTA κατάλληλου για εκτυπωτή  EPSON ACULASER C2800N, το 
οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer και ο τύπος της θα εµφανίζεται στο 
τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας,  θα διατεθούν µέχρι 69,00 € (εξήντα εννέα ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 38ο 

Για την προµήθεια ενός TONER YELLOW κατάλληλου για εκτυπωτή  EPSON ACULASER C2800N, το 
οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer και ο τύπος της θα εµφανίζεται στο 
τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας,  θα διατεθούν µέχρι 69,00 € (εξήντα εννέα ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 39ο 

Για την προµήθεια ενός  TONER BLACK κατάλληλου για εκτυπωτή   HP 1005, το οποίο θα προέρχεται 
από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα εµφανίζεται 
στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 50.00 € (πενήντα ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ.  

 

ΑΡΘΡΟ 40ο 

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE BLACK XL κατάλληλου για πολυµηχάνηµα HP OFFICEJET K8500, 
το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του µηχανήµατος, δεν θα είναι αναγοµωµένο και 
ο τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 22,00 € (είκοσι δύο 
ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

ΑΡΘΡΟ 41ο 

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE CYAN XL κατάλληλου για πολυµηχάνηµα HP OFFICEJET K8500, το 
οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του µηχανήµατος, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο 
τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 14,00 € (δέκα τέσσερα 
ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 42ο 

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE MAGENTA XL κατάλληλου για πολυµηχάνηµα HP OFFICEJET 
K8500, το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του µηχανήµατος, δεν θα είναι 
αναγοµωµένο και ο τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 14,00 
€ (δέκα τέσσερα ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 43ο 

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE YELLOW XL κατάλληλου για πολυµηχάνηµα HP OFFICEJET K8500, 
το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του µηχανήµατος, δεν θα είναι αναγοµωµένο και 
ο τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 14,00 € (δέκα τέσσερα 
ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 44ο 

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE BLACK κατάλληλου για πολυµηχάνηµα CANON PIXMA MX 320, το 
οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του µηχανήµατος, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο 
τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 15,00 € (δεκαπέντε 
ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 45ο 

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE COLOUR κατάλληλου για πολυµηχάνηµα CANON PIXMA MX 320, 
το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του µηχανήµατος, δεν θα είναι αναγοµωµένο και 
ο τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 18,00 € (δέκα οκτώ 
ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 46ο 

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE BLACK κατάλληλου για πολυµηχάνηµα HP OFFICEJET 4255, το 
οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του µηχανήµατος, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο 
τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 16,00 € (δέκα έξι ευρώ) 
µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 47ο 

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE COLOUR κατάλληλου για πολυµηχάνηµα HP OFFICEJET 4255, το 
οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του µηχανήµατος, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο 
τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 26,00 € (είκοσι έξι ευρώ) 
µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 48ο 

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE BLACK κατάλληλου για εκτυπωτές HP DESKJEET F4280 & D2560, 
το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του µηχανήµατος, δεν θα είναι αναγοµωµένο και 
ο τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 20,00 € (είκοσι ευρώ) 
µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 49ο 

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE COLOUR κατάλληλου για εκτυπωτές HP DESKJEET F4280 & 
D2560, το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του µηχανήµατος, δεν θα είναι 
αναγοµωµένο και ο τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 24,00 
€ (είκοσι τέσσερα ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 50ο 

Για την προµήθεια ενός TONER BLACK κατάλληλου για εκτυπωτή SAMSUNG CLP 310, το οποίο θα 
προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα 
εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 37,00 € (τριάντα επτά ευρώ) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 51ο 

Για την προµήθεια ενός TONER CYAN κατάλληλου για εκτυπωτή SAMSUNG CLP 310, το οποίο θα 
προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα 
εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 32,00 € (τριάντα δύο ευρώ) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 52ο 

Για την προµήθεια ενός TONER MAGENTA κατάλληλου για εκτυπωτή SAMSUNG CLP 310, το οποίο θα 
προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα 
εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 32,00 € (τριάντα δύο ευρώ) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 53ο 

Για την προµήθεια ενός TONER YELLOW κατάλληλου για εκτυπωτή SAMSUNG CLP 310, το οποίο θα 
προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα 
εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 32,00 € (τριάντα δύο ευρώ) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 54ο 

Για την προµήθεια ενός TONER BLACK κατάλληλου για εκτυπωτή HP LASERJET 1018, το οποίο θα 
προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα 
εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 55,00 € (πενήντα πέντε ευρώ) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 55ο 

Για την προµήθεια ενός TONER BLACK µεγάλης περιεκτικότητας (µέγιστη κάλυψη 6.500 σελίδων) 
κατάλληλου για εκτυπωτή HP LASERJET P2055DN, το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια 
εταιρεία του printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της 
εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 115,00 € (εκατόν δέκα πέντε ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 56ο 

Για την προµήθεια ενός TONER BLACK (µέγιστη κάλυψη 2.300 σελίδων) κατάλληλου για εκτυπωτή HP 
LASERJET P2055DN, το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του printer, δεν θα είναι 
αναγοµωµένο και ο τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 65,00 
€ (εξήντα πέντε ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 57ο 

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE BLACK κατάλληλου για εκτυπωτή HP DESKJET 5940, το οποίο θα 
προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα 
εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 17,00 € (δέκα επτά ευρώ) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 58ο 

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE BLACK κατάλληλου για εκτυπωτή HP DESKJET F4180, το οποίο θα 
προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα 
εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 18,00 € (δέκα οκτώ ευρώ) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 59ο 

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE COLOUR κατάλληλου για εκτυπωτή HP DESKJET F4180, το οποίο 
θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα 
εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 20,00 € (είκοσι ευρώ) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 60ο 

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE CYAN κατάλληλου για εκτυπωτή HP BUSINESS INKJET 1200 
SERIES, το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο 
και ο τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 25,00 € (είκοσι 
πέντε ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 61ο 

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE MAGENTA κατάλληλου για εκτυπωτή HP BUSINESS INKJET 1200 
SERIES, το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο 
και ο τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 25,00 € (είκοσι 
πέντε ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 62ο 

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE YELLOW κατάλληλου για εκτυπωτή HP BUSINESS INKJET 1200 
SERIES, το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο 
και ο τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 25,00 € (είκοσι 
πέντε ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 63ο  

Για την προµήθεια ενός TONER BLACK, κατάλληλου για εκτυπωτή LASER LEXMARK 260DN το οποίο θα 
προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο τύπος του θα 
εµφανίζεται στο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 79,00 € (εβδοµήντα εννέα 
ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 64ο  

Για την προµήθεια ενός PHOTOCONDUCTOR KIT κατάλληλου για εκτυπωτή LASER LEXMARK 260DN 
το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του Printer και ο τύπος του θα εµφανίζεται στο 
σχετικό τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 31,00 € (τριάντα ένα ευρώ) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 65ο 

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE BLACK XL κατάλληλου για πολυµηχάνηµα HP OFFICEJET 4500, το 
οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του µηχανήµατος, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο 
τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 21,00 € (είκοσι ένα ευρώ) 
µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 66ο 

Για την προµήθεια ενός CARTRIDGE COLOUR κατάλληλου για πολυµηχάνηµα HP OFFICEJET 4500, το 
οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του µηχανήµατος, δεν θα είναι αναγοµωµένο και ο 
τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 15,00 € (δέκα πέντε 
ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 67ο  

Για την προµήθεια ενός πακέτου των εικοσιπέντε (25) τεµαχίων CDR 48X 700MB SL, θα διατεθούν µέχρι 
7,00 € (επτά ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 68ο 

Για την προµήθεια ενός πακέτου των δέκα (10) τεµαχίων CDRW 10X 700MB JW,  

θα διατεθούν µέχρι 6,00 € (έξι ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 69ο 

Για την προµήθεια ενός πακέτου των πέντε (5) τεµαχίων  DVD-R 8X4 7G JW, θα διατεθούν µέχρι 8,00 € 
(οκτώ ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 70ο 

Για την προµήθεια ενός πακέτου των πέντε (5) τεµαχίων  DVD-RW 4X4 7G, θα διατεθούν µέχρι  2,00 € 
(δύο ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 71ο 

Για την προµήθεια ενός πακέτου των δέκα (10) τεµαχίων  ∆ισκετών 3.5, θα διατεθούν µέχρι 2,00 € (δύο 
ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 72ο 

Για την προµήθεια µίας κασέτας backup DAT 72GB, θα διατεθούν µέχρι 11,00 € (έντεκα ευρώ) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 73ο 

Για την προµήθεια ενός CATRIDGE ΤΟ711 κατάλληλου για πολυµηχάνηµα  EPSON STYLUS OFFICE BX 
305F, το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του µηχανήµατος, δεν θα είναι 
αναγοµωµένο και ο τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 10,00 
€ (δέκα ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 74ο 

Για την προµήθεια ενός CATRIDGE ΤΟ712 κατάλληλου για πολυµηχάνηµα  EPSON STYLUS OFFICE BX 
305F, το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του µηχανήµατος, δεν θα είναι 
αναγοµωµένο και ο τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 10,00 
€ (δέκα ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 75ο 

Για την προµήθεια ενός CATRIDGE ΤΟ713 κατάλληλου για πολυµηχάνηµα  EPSON STYLUS OFFICE BX 
305F, το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του µηχανήµατος, δεν θα είναι 
αναγοµωµένο και ο τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 10,00 
€ (δέκα ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 76ο 

Για την προµήθεια ενός CATRIDGE ΤΟ714 κατάλληλου για πολυµηχάνηµα  EPSON STYLUS OFFICE BX 
305F, το οποίο θα προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του µηχανήµατος, δεν θα είναι 
αναγοµωµένο και ο τύπος του θα εµφανίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας, θα διατεθούν µέχρι 10,00 
€ (δέκα ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

 

 

 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  15/12/2011 

        
Η 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 

 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Ε. 

 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  15/12/2011 

 
Η 

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 

 
 

ΙΩΑΚΕΙΜ Π. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρον 1ον 
Αντικείµενο της συγγραφής 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την  προµήθεια υλικών µηχανογράφησης (Toner, 
µελάνια εκτυπωτών, δισκέτες κ.λ.π.) µε τα οποία θα καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 

Άρθρον 2ον 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της εν λόγω προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 

α) Της αριθµ. 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β´/23.3.93) Υπουργικής Απόφασης µε θέµα: «Ενιαίος κανονισµός 
προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης», 

β) Του Νόµου 2286/95 (ΦΕΚ 231/Α´/14.11.95) µε θέµα: «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» ,  

γ) Του Νόµου 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α´/8.6.06) «Νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
 

Άρθρον 3ον 
Συµβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της σύµβασης, τα οποία θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:  

α)  Η τυχόν ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού, 

β)  Ο Προϋπολογισµός προσφοράς (του αναδόχου), 

γ)  Ο Προϋπολογισµός µελέτης, 

δ)  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

ε)  Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

στ)  Το περιγραφικό τιµολόγιο, 

ζ) Η Τεχνική περιγραφή της προµήθειας (Τεχνική έκθεση). 

 
Άρθρον 4ον 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ.2 και 4 της Υ.Α. 11389/93, όπως αυτό ισχύει, η ανάθεση της παρούσης 
προµήθειας µπορεί να γίνει µετά από πρόχειρο διαγωνισµό ή απευθείας χωρίς διαγωνισµό, κατά την κρίση 
του ∆ηµάρχου. 

Άρθρο 5ον 
Σύµβαση 

Ο Ανάδοχος της προµήθειας µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος είναι υποχρεωµένος 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 της Υ.Α. 11389/93 να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης του αποτελέσµατος, για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης και να καταθέσει την, κατά το άρθρο 6 της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
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ΜΕΛΕΤΗ:ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

                   



 
Άρθρο 6ον 
Εγγυήσεις 

Για τον ανάδοχο της προµήθειας  η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται σε ποσοστό 10% της 
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., της προµήθειας που αντιστοιχεί στα είδη για τα οποία 
καταρτίζεται η σύµβαση.  
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την περάτωση 
της παραλαβής των υλικών και τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου .  
Ο χρόνος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, µε ποινή µη υπογραφής της σύµβασης, δεν µπορεί να είναι 
µικρότερος του ενός έτους (συν – πλην δύο ηµερών) από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

 
Άρθρον 7ον 

Χρόνος εκτέλεσης της προµήθειας και τόπος παράδοσης 
Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει τµηµατικά και σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Ο 
συµβατικός χρόνος παράδοσης οποιασδήποτε ποσότητας υλικών (µερικής ή και συνολικής), καθορίζεται 
σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από την ειδοποίηση του αναδόχου και αφού έχει υπογραφεί η σχετική 
σύµβαση ανάθεσης. Παράταση στον παραπάνω χρόνο παράδοσης µπορεί να δοθεί το πολύ έως δύο (2) 
ηµερολογιακές ηµέρες. 
Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας παράδοσης µπορεί να επιβληθεί σε 
βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 33 της 11389/93 Υ.Α. 
Το αντικείµενο της προµήθειας θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου. 
 

Άρθρο 8ον 
Έκπτωση αναδόχου 

Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας παράδοσης των ειδών ή εάν ο 
ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 35 της αριθµ. 11389/93 Υ.Α. 
 

Άρθρον 9ον 
Ελαττωµατικά προϊόντα 

Αν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραδοθέντων ειδών δεν είναι σύµφωνα µε αυτά που προδιαγράφονται 
στη µελέτη προµήθειας και τα οποία αποτελούν συµβατική υποχρέωση, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής. 
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις υποδείξεις της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής εντός της από 
της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, η επιτροπή µπορεί να προβεί στην τακτοποίηση των ελαττωµάτων εις 
βάρος και για λογαριασµό του ανάδοχου και κατά τον προσφερότερο, για τις ανάγκες και τα συµφέροντα 
του ∆ήµου, τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται – αν έχει πραγµατοποιηθεί 
διαγωνισµός -η εγγύηση καλής εκτέλεσης του ανάδοχου. 
Επίσης η ίδια επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα στην ανωτέρω περίπτωση να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.  
 

Άρθρον 10ον 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

1. Ο Ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται, µε κρατήσεις 2% (στην περίπτωση 
διαγωνισµού) υπέρ ΤΑ∆ΚΥ και 4% για παρακράτηση (προκαταβολή) φόρου εισοδήµατος, για την οποία 
εκδίδεται σχετική βεβαίωση. Οποιαδήποτε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία 
εξόφλησης της σχετικής Προµήθειας βαραίνει τον ανάδοχο. 

2. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο. 
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Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  15/12/2011 
 

Η 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Ε. 

 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  15/12/2011 
 

Η 
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 

ΙΩΑΚΕΙΜ Π. 
 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρον 1ον 
Αντικείµενο της συγγραφής 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια υλικών µηχανογράφησης, τα οποία θα 
καλύψουν τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 

Άρθρον 2ον 
Ισχύουσες διατάξεις 

Στη σύµβαση αυτή ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ». 
 

Άρθρον 3ον 
Πληρωµές του αναδόχου 

Κατά την διάρκεια της σύµβασης και σύµφωνα µε τις παραλαβές των υλικών εκδίδονται τα αντίστοιχα 
χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών (ΧΕΠ) τα οποία εξοφλούνται από την οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου 
Πετρούπολης. 

Άρθρον 4
ον

 

Αυξοµείωση των ποσοτήτων ειδών 

Ο ∆ήµος µπορεί να προχωρήσει στην αυξοµείωση των ποσοτήτων των υπό προµήθεια ειδών. Η αύξηση 
των ποσοτήτων δεν µπορεί  να επιφέρει υπέρβαση των ποσών των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου στους σχετικούς Κ.Α. της προµήθειας. 
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ΜΕΛΕΤΗ:ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

                    



Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  15/12/2011 
 

Η 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 

 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Ε. 

 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  15/12/2011 
 

Η 
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 

 
ΙΩΑΚΕΙΜ Π. 

 
 

 

 

 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο ∆ήµαρχος Πετρούπολης Κοτσαµπάς Θωµάς, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισµό δια 
σφραγισµένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης της προµήθειας συµπληρωµατικών υλικών µηχανογράφησης. 
 
Άρθρον 1ον 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ήµου Πετρούπολης (Κ. Βάρναλη76-78) την 29η ∆εκεµβρίου 
2011, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 12: 30 ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. 
 
Άρθρον 2ον 
Ισχύουσες διατάξεις 
Ο διαγωνισµός και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
1) Της υπ αριθµ.11389/93 (ΦΕΚ 185/Β/23.3.93) Υπουργικής Απόφασης µε θέµα : 
«Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης» και των 
σχετικών µε την προηγούµενη ερµηνευτικών εγκυκλίων. 
2) Του Ν 3463/2006(ΦΕΚ 114 Α/8.6.2006) «∆ήµων και Κοινοτήτων ». 
3) Του Νόµου 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α 1.2.95) µε θέµα : «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων », 
4) Του Νόµου 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α’/30.5.97) µε θέµα: «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» και 
5) Της αριθµ. Π1/3305/3.11.2010 (ΦΕΚ 1789/Β’/12.11.2010) µε θέµα: «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες 
σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του 
Ν.2286/95»  
 
Άρθρον 3ον 
Συµβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της συµβάσεως που θα συνοδεύουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Η παρούσα διακήρυξη του διαγωνισµού, 
β.   Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπ’ προµήθεια ειδών, 
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γ.   Ο προϋπολογισµός προσφοράς (του αναδόχου), 
δ.   Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης, 
δ.   Το περιγραφικό τιµολόγιο, 
ε.    Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
στ.  Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
ζ.    Η Τεχνική περιγραφή της προµήθειας (Τεχνική έκθεση). 

    Τα παραπάνω στοιχεία – εκτός του γ) το οποίο θα περιέχεται στην προσφορά του αναδόχου –
περιέχονται στην υπ αριθµ. 47/2011 µελέτη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία έχει θεωρηθεί 
από την Προϊσταµένη της εν λόγω Υπηρεσίας. 
 
Άρθρον 4ον 
Προϋπολογισµός-χρηµατοδότηση  προµήθειας 
Η  προµήθεια προϋπολογίστηκε σε 29.994,78 € συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23% και 
θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2011 µε Κ.Α 15-6613.0005   
 
Άρθρον 5ον                                                                                                                                                                                                                                      
Χρόνος εκτέλεσης της προµήθειας 
Ο τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας θα καθοριστεί σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και αφού 
προηγηθεί συνεννόηση του αναδόχου της προµήθειας µε την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να είναι σε θέση να καλύψει µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες, το τµήµα της 
προµήθειας που θα ζητηθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. 
 
Άρθρον 6ον 
Εγγυήσεις 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 10% επί του ποσού στο οποίο καταρτίζεται η 
σύµβαση (µε το ΦΠΑ) το άρθρο 26 της υπ΄αριθµ.11389/93 Υπουργικής Απόφασης,  
 
Άρθρον 7 ον 
Πληροφορίες 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν τα σχετικά µε το διαγωνισµό, προσερχόµενοι στο 
Γραφείο προµηθειών του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή δια τηλεφωνικής επικοινωνίας µε 
την κα. Ιωακείµ Παναγιώτα στο τηλέφωνο 213-2024456 (fax 210/5019477). 
 

Άρθρον 8ον 
∆ικαίωµα συµµετοχής 
∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται ατοµικές ή εταιρικές εµπορικές επιχειρήσεις. 
 
Άρθρον 9ον 
Φάκελος προσφοράς 
1.  Η προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα 
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:  
            α.   Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα 
            β.   Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό της προµήθειας 
            γ.   Ο αριθµός της διακήρυξης 
            δ.   Το αντικείµενο της προµήθειας 
            ε.   Η ηµεροµηνία του διαγωνισµού 

                στ. Τα στοιχεία του συµµετέχοντα 
      3.     Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, µε ποινή απαράδεκτου της        
              προσφοράς, όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία  και ειδικότερα:  

3.1.  Εξουσιοδότηση (εάν δεν παρίσταται ο κατά νόµο εκπρόσωπος της εταιρείας) για την επίδοση της     
        προσφοράς και των σχετικών δικαιολογητικών ως και για την υπογραφή του πρακτικού  
        διεξαγωγής του διαγωνισµού 
3.2.  Ασφαλιστική ενηµερότητα για τους εργαζόµενους στην  επιχείρηση 
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3.4.  Αντίγραφο εγγραφής στο προσήκων επιµελητήριο. 

                  3.5.  Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συµµετέχων έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης   
                          (µε τα των παραρτηµάτων της) και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα. 
                  3.6. Σφραγισµένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», καθώς  και τα λοιπά στοιχεία του   
                         εξωτερικού φακέλου και ενδεικτικά θα περιέχει: 

- Τεχνικές προδιαγραφές στην Ελληνική 
- ∆ήλωση για τον χρόνο και τόπο παράδοσης 
- Αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς, στο οποίο δεν θα έχουν συµπληρωθεί οικονοµικά στοιχεία 
- Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο προκειµένου να διαπιστωθεί η συµφωνία του προσφερόµενου µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές. 
-  

           Σηµείωση:   Σε περίπτωση κατά την οποία τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου 
όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

              3.7.     Σφραγισµένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα λοιπά 
στοιχεία του εξωτερικού φακέλου και θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. Στην τιµή της 
προσφοράς περιλαµβάνεται η αξία των προσφερόµενων ειδών, ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί, καθώς και όλες οι 
νόµιµες κρατήσεις. Η προσφερόµενη τιµή για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. Πέρα της τιµής 
προσφοράς ουδεµία διευκρίνιση επιτρέπεται να αναγραφεί στα έντυπα.. Η προσφερόµενη συνολική τιµή 
αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά σε περίπτωση δε διαφοράς υπερισχύει η ολογράφως 
αναγραφόµενη τιµή. Ουδεµία διόρθωση επιτρέπεται της προσφερόµενης τιµής µονάδος ή της συνολικής 
δια σβησίµατος εκτός αν αυτή µπορεί να γίνει µε διαγράµµιση και οπωσδήποτε µονογραµµένη. Με ποινή 
αποκλεισµού της προσφοράς, η προσφερόµενη συνολική τιµή δεν µπορεί να υπερβαίνει την τιµή που 
αναφέρεται στον προϋπολογισµό της µελέτης (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).          

     3.8.      Εφόσον τα περιεχόµενα των νοµιµοποιητικών εγγράφων και πιστοποιητικών δεν είναι πλήρη η 
προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται χωρίς να 
ανοιχθεί ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά.  
 
Άρθρον 10 ον 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής κατά την ηµέρα και ώρα που   
      ορίζεται στο 1ο άρθρο της παρούσας. 
2.   Ο καταθέτων την προσφορά κάποιου διαγωνιζόµενου, εφόσον δεν είναι ο ίδιος ο κατά νόµου     
      εκπρόσωπος του διαγωνιζόµενου, πρέπει να φέρει εξουσιοδότηση για την επίδοση του φακέλου της    
      προσφοράς και για την υπογραφή του πρακτικού διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
3.   Οι σφραγισµένες προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή του διαγωνισµού     
      επιτροπή, η οποία συνεδριάζει δηµόσια, στον παραπάνω χρόνο, προκειµένου να παραλάβει τους   
      φακέλους των προσφορών. Για κάθε φάκελο που περιλαµβάνεται, εφόσον βεβαιωθεί η  
      αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου επίδοση της προσφοράς, αναγράφεται ο αύξων αριθµός του.   
      Ο ίδιος αριθµός αναγράφεται και στο σχετικό πρακτικό της επιτροπής. Επίσης σε περίπτωση µη   
      αποδοχής κάποιας προσφοράς αναγράφεται και ο λόγος που επιβάλλει αυτό. Όταν παρέλθει ο  
      χρόνος παραλαβής η παράδοση των προσφορών θεωρείται ότι περατώθηκε και αναγράφεται τούτο      
      εις τα πρακτικά. 
4.   Με τη ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή        
      µεταγενέστερης προσφοράς, εκτός αν η επίδοση προσφορών έχει αρχίσει πριν της από την   
      διακήρυξη οριζόµενης ώρας λήψης αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και  
       µετά την ώρα αυτή.  
5.   Προσφορές που αποστέλλονται ταχυδροµικών γίνονται αποδεκτές εφόσον φτάσουν στον ∆ήµο   
      ταχυδροµικώς ή µε άλλο τρόπο µέχρι την προηγούµενη του διαγωνισµού εργάσιµη µέρα. Αυτές τις    
      προσφορές αριθµούνται πρώτες από την αρµόδια επιτροπή.  
6.   Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε     
      διευκρίνιση, τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της διακήρυξης. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν    
      ζητούνται από την αρµόδια για τον διαγωνισµό επιτροπή του ∆ήµου. 
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Άρθρον 11 ον 
Εναλλακτικές προσφορές - αντιπροσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαµβάνονται 
υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά από τους 
προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. 

 
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

 
Άρθρον 12 ον 
Αποσφράγιση προσφορών 

Όταν τελειώσει η παράδοση των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια. Η επιτροπή 
αποσφραγίζει τον κύριο φάκελο καθώς και τον φάκελο µε τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς κάθε 
διαγωνιζόµενου, σύµφωνα µε τη σειρά παραδόσεως. Μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία 
της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο από τα µέλη της επιτροπής, καθώς και ο φάκελος της οικονοµικής 
προσφοράς.  Οι φάκελοι που περιέχουν την οικονοµική προσφορά παραµένουν σφραγισµένοι αφού έχει 
ήδη γραφτεί πάνω σ’ αυτούς ο αύξων αριθµός του διαγωνιζόµενου και παραδίδονται στην Υπηρεσία προς 
φύλαξη. Όταν καταγραφούν τα δικαιολογητικά όλων των προσφορών εξέρχονται από την αίθουσα όλοι 
όσοι βρίσκονται εκεί και η συνεδρίαση γίνεται µυστική. 

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγιστεί µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
λοιπών στοιχείων αυτής σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους 
διαγωνιζόµενους µε σχετική ανακοίνωση, που θα αποσταλεί σε αυτούς δια τηλεοµοιοτυπίας (fax) ή 
τηλεγραφήµατος. Αντίγραφο της ανακοίνωσης θα αναρτηθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων του 
∆ηµαρχείου. 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την 
ολοκλήρωση του διαγωνισµού. 
 
Άρθρον 13 ον 
Κριτήρια αξιολόγησης 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε βάση το κριτήριο της χαµηλότερης τιµής για τις έγκυρα 
τεχνικά προσφορές. 
 
Άρθρον 14 ον 
∆ιαδικασία αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση των προσφορών, από την επιτροπή, θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια : 
1. Απόρριψη των προσφορών οι οποίες δεν πληρούν τους γενικούς όρους της διακήρυξης και    
      υποχρεωτικές προδιαγραφές που ρητά αναφέρονται σε αυτή. 
2. Τεχνική αξιολόγηση των υπολοίπων προσφορών.  
3. Άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών σε δηµόσια συνεδρίαση για τους διαγωνιζόµενους που δεν    
      έχουν αποκλειστεί. 
4. Απόρριψη των προσφορών που δεν συµφωνούν µε τους γενικούς οικονοµικούς όρους της    
      διακήρυξης. 
5. Κατάρτιση καταλόγου µε κατάταξη των προσφορών σύµφωνα µε την προσφερόµενη τιµή σε   
      φθίνουσα σειρά. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-24- 
 
 
 



Άρθρον 15 ον 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

1. ’Ενσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή στον διαγωνισµό ή κατά της νοµιµότητας διενέργειας του   
     διαγωνισµού υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

                 κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν, µόνο από 
προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για τη ∆ιενέργεια 
του ∆ιαγωνισµού Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από 
την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 
διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από 
το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στη 
Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της 
υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.  
 
Άρθρον 16 ον 
Αποτέλεσµα διαγωνισµού – Κρίση αποτελεσµάτων 
 Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε γνωµοδότησή του προς 
την Οικονοµική Επιτροπή προτείνει σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις: 
(α) Την κατακύρωση της προµήθειας 

      (β) Την µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη   
            των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Στην α) περίπτωση, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον 
η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Στην (β) περίπτωση θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 της υπ’ αριθµ. 11389/93 
Υ.Α.. 
 
Άρθρον 17ον 
Ανακοίνωση κατακύρωσης 

Στον διαγωνιζόµενο ή στους διαγωνιζόµενους που έγινε κατακύρωση της προµήθειας αποστέλλεται 
σχετική ανακοίνωση σύµφωνα µε το άρθρο 24 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υ.Α.. 

Οι υπόλοιποι διαγωνιζόµενοι λαµβάνουν γνώση µε βάση τα καθοριζόµενα στην νοµοθεσία. 
 

Άρθρον 18ον 
Σύµβαση 

Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένος 
να έλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) 
ηµερών, για την υπογραφή της συµβάσεως και να καταθέσει κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για 
την καλή εκτέλεση αυτής. 

Η σύµβαση της προµήθειας συντάσσεται από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου και σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 25 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υ.Α., καταρτίζεται µε βάση τους όρους της παρούσης 
διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα 
παραπάνω. 

Εκ µέρους του φορέα προκήρυξης, η σύµβαση θα υπογραφεί από τον ∆ήµαρχο. 
 
Άρθρον 19 ον 
Κυρώσεις εκπρόθεσµης παράδοσης 

Για κάθε ηµέρα υπέρβασης του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης της προµήθειας, όπως καθορίστηκε σε 
προηγούµενο άρθρο, ορίζεται ποινική ρήτρα σύµφωνη µε την προβλεπόµενη στο άρθρο33 της υπ’ αριθµ. 
11389/93 Υ.Α.. 

Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, στην περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης, αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 27 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης. 
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Άρθρον 20 ον 
Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

Η προσωρινή παραλαβή της προµήθειας θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου παρουσία του 
αναδόχου ή εκπροσώπου του. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν επουσιώδεις αποκλίσεις από τις συµβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαµβανοµένων ειδών 
και την αντικατάστασή τους ή να υποδείξει στον ανάδοχο τα σηµεία στα οποία πρέπει να επέλθουν 
βελτιώσεις. 

Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις παραπάνω υποδείξεις της επιτροπής εντός της οριζόµενης 
(από την ίδια την επιτροπή) προθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για 
λογαριασµό του αναδόχου κατά τον προσφερόµενο για τις ανάγκες του και τα συµφέροντά του τρόπο. 

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προµήθειας του 
αναδόχου. 

 
Όταν περάσει ο συµβατικός χρόνος της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης της σύµβασης ενεργείται σύµφωνα 

µε τις κείµενες διατάξεις η οριστική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή ή τυγχάνει εφαρµογής η παρ.3 
του άρθρου 29 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υ.Α. (αυτοδίκαιη παραλαβή). 
 
Άρθρον 21 ον 
Παράδοση ειδών 

Η παράδοση των παραπάνω ειδών θα γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
 
Άρθρον 22 ον 
Εξοφλητικός λογαριασµός 

Ο εξοφλητικός λογαριασµός (ΧΕΠ) θα εκδοθεί άµεσα, σύµφωνα µε τις παραδόσεις των ειδών, από την 
αρµόδια επιτροπή και θα εξοφληθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. 

Σε περίπτωση τµηµατικής παράδοσης των ειδών, εκδίδονται τα αντίστοιχα χρηµατικά εντάλµατα 
πληρωµών (ΧΕΠ) σύµφωνα µε τις παραδόσεις των ειδών, τα οποία θα εξοφλούνται από την Οικονοµική 
Υπηρεσία του ∆ήµου Πετρούπολης. 

Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα 
(60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρµογή της Ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις εµπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από 
τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της 
ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρον 23 ον 
∆ιαφορές διακήρυξης – Νοµοθεσίας 

Σε τµήµατα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η σχετική νοµοθεσία όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσης. 
 
Άρθρον 24 ον 
Άλλα στοιχεία 
 Με την παρούσα εγκρίθηκαν και τα τεύχη της υπ’ αριθµ. 47/2011 µελέτης της Οικονοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου Πετρούπολης. 
 
Άρθρον 25 ον 
∆ηµοσίευση της παρούσης 
Η παρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην νοµοθεσία. 
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  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται στην επιτροπή την έγκριση της µελέτης και των όρων διακήρυξης 
του προαναφερόµενου διαγωνισµού, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη της 
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της  
     Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨. 
2.-Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.06) ¨Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων¨. 
3.-Τις διατάξεις της υπ΄ αριθµ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β/23.3.93) Υπουργικής απόφασης µε θέµα : 
    «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης» και των σχετικών µε την  
     προηγούµενη ερµηνευτικών εγκυκλίων. 
4.-Τις διατάξεις  του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/1.12.95) µε θέµα  ¨Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και  
     ρυθµίσεις συναφών θεµάτων ¨ 
5.-Τις διατάξεις  του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.97) µε θέµα  ¨∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της  
     Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις ¨ 
6.-Τις διατάξεις της υπ΄ αριθµ. Π1/3305/3.11.2010 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.97) θέµα: «Σύναψη, εκτέλεση και  
     διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.  
     5,12,13 και 16) του Ν. 2286/95 » 
7.-Τις αριθµ.06/2011 µελέτη, τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της εν λόγω προµήθειας και τους  
    σχετικούς όρους διακήρυξης 
8.-Tην εξειδικευµένη πίστωση η οποία έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου  
     τρέχοντος οικονοµικού έτους και θα βαρύνουν τους παρακάτω Κ.Α: 
     Κ.Α.:15-6613.0005 µε τίτλο «Συµπληρωµατική προµήθεια υλικών µηχανογράφησης» και  
     εγγεγραµµένη  πίστωση € 30.000,00  
      και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
                          

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την αριθµ. 47/2011 µελέτη και τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού για την συµπληρωµατική 
προµήθεια υλικών µηχανογράφησης προϋπολογισµού € 29.994,78 µε Φ.Π.Α., όπως ακριβώς και 
αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 159/2011.  
 
Ακολουθούν υπόγραφες από τα παρόντα                                             Ακριβές απόσπασµα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:                     Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Ζορµπά Α., Πουλογιαννοπούλου Β.,                                         ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Βενέτη Ε., Ραγκούση Ε., Σίµο Ε., 
Θεοδωρακόπουλο Η.                             

           ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ     
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