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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια Αναλωσίμων Μηχανημάτων 
Γραφείου του Δήμου», συνολικού προϋπολογισμού 19.985,08 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), σύμφωνα με την με αρ. 1/2021 με αρ. πρωτ. 1070/26-1-2021  Μελέτη του Τμήματος 
Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Πληροφορικής του Δήμου με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης. 
 
Η υπηρεσία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον   Ν.4412/2016. 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική  προσφορά όπου να αναφέρεται το 
κόστος (με υπογραφή και σφραγίδα) για τα ανωτέρω μέχρι και την 01/03/2021 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11:30 στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Περάματος, Δ/νση Λ. Δημοκρατίας 
28 - 1ος όροφος Δημαρχείο Περάματος ή στο mail: promithies@perama.gr .(Ψηφιακά 
υπογραμμένες). 
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την 
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α.Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε 

περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους 

του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και 

αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του 

άρθρου 43 του Ν.4605/2019) καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, προς απόδειξη των ανωτέρω. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν 
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εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 

όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  οφείλουν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο 
των υπό προμήθεια ειδών. 
Προσφορές που θα κατατεθούν και δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών, δεν θα 
ληφθούν υπ’ όψη.   
  

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής 
προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ο Δήμος  θα συνεχίσει τη διερεύνηση για 
συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση.  

 

 

 

 

Με Εντολή Δημάρχου 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική Έκθεση 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων  
5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  
 
 
 
 
 
 
 

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1070 
Πέραμα 26/01/2021         
Αριθμός Μελέτης: 1/2021        
 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 
 





 

 
 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα  γραφείου του δήμου 
μας. 
Η προμήθεια θα περιλαμβάνει: 
 

 Διάφορα μελάνια και toner για τους εκτυπωτές. 
 

 Διάφορα toner και μελανοταινίες για τα φωτοτυπικά μηχανήματα 
Τα είδη θα είναι τα πρωτότυπα των εταιρειών σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού.  
 

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 16.117,00 € πλέον ΦΠΑ (σύνολο 19.985,08 
€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.  10-6654.0002 του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. 
 
Η ανωτέρω δαπάνη προβλέπεται ως νόμιμη βάσει του ν.3463/06 αρθ.158 παρ. 1.δ 
 

 
 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα  
γραφείου (εκτυπωτές και φωτοτυπικά) του δήμου μας: 
 
 
Τα  προϊόντα  θα είναι τα πρωτότυπα εργοστασιακά μελάνια σύμφωνα με τον τύπο των 
μηχανημάτων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις στήλες του ενδεικτικού προϋπολογισμού με την 
ένδειξη γνήσιο ( δηλ. πρωτότυπο ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

CPV 30125120-8 και 30125110-5 
 

  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ  ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 

Α/Α ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΜΕΛΑΝΙΟΥ - 
TONER-DRUM 

 ΑΝΑΓΚΕΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΓΝΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 

1 
SAMSUNG 

M4075|3875|3375 
SAMSUNG 3325 

MLT-D204L 136 90,00 € 12.240,00 € 

2 SAMSUNG M2825D MLT-D116L 10 60,00 € 600,00 € 

3 SAMSUNG 2022/2026/2070 MLT-D111L 10 58,00 € 580,00 € 

4 CANON LBP 3370 CANON 715 Black 2 75,00 € 150,00 € 

5 

HP Laserjet Pro M22fdw 

CF230X 20 88,00 € 1.760,00 € 

6 
CF232A Imaging  

Unit 
5 80,00 € 400,00 € 

7 HP Laserjet 5550DΝ Hp C9730A  1 200,00 € 200,00 € 

ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ   

8 
TOSHIBA e-STUDIO456  

Τ-4590Ε 2 56,00 € 112,00 € 

9 SAMSUNG K7600LX MLT-K706S 1 75,00 € 75,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ 16.117,00 € 

ΦΠΑ 24% 3.868,08 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.985,08 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

4.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο  (Αντικείμενο) 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την  προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα  
γραφείου του δήμου μας. 
Η προμήθεια θα περιλαμβάνει: 
 

 Διάφορα μελάνια και toner για τους εκτυπωτές. 
 

 Διάφορα toner και μελανοταινίες για τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τα φαξ. 
Τα είδη θα είναι τα πρωτότυπα των εταιρειών σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στον ποσόν των 19.985,08 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 24% 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις)  

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις  

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

 Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο (Συμβατικά στοιχεία) 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας αποτελούνται από το φάκελο της μελέτης με όλα τα συνοδευτικά 
του έγγραφα. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο (Τρόπος εκτέλεσης) 

Η εκτέλεση της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το 
Ν. 4412/2016, με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  
 
ΑΡΘΡΟ 5ο (Σύμβαση) 

Ο ανάδοχος της μετά από την σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας υποχρεούται να προσέλθει εντός 10 
ημερών για υπογραφή της σύμβασης . 
 
Άρθρο 7ο (Εγγύηση καλής λειτουργίας)  

Oι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986/Α’75 στην 

οποία θα δηλώνουν ότι: 

 





 

 Εφ’ όσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχθεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί 

άμεσα (εντός 10 ημερών) με νέο αρίστης ποιότητας. 

 Σε περίπτωση που στη συσκευή, που θα τοποθετηθεί το μελάνι, προκληθεί βλάβη εξαιτίας 

του μελανιού, ο ανάδοχος θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την επισκευή ή ακόμα και την 

αντικατάσταση της συσκευής, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του Υπουργείου.  

 Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας των μελανιών και toner θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 24μηνών από την ημερομηνία παράδοσής.  

 Ότι τα γνήσια, είναι γνήσια εργοστασιακά μελάνια, ότι προέρχονται από τις εταιρείες 

κατασκευής των μηχανημάτων του Υπουργείου καθώς επίσης ότι είναι καινούργια και 

αμεταχείριστα. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο (Προθεσμία εκτέλεσης) 

Η προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε 20 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις) 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την 
ημέρα της δημοπρασίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο (Τρόπος Πληρωμής) 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου και αφού υπογραφούν 
τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο (Παράδοση - Παραλαβή) 

Η παράδοση δύναται να γίνει τμηματικά μετά από γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία  ή και επι 
του συνόλου των υπο προμήθεια ειδών. 
Σε περίπτωση τμηματικής παραγγελίας τα είδη θα παραδίδονται εντός 2 εργάσιμων ημερών από 
την έγγραφη η τηλεφωνική παραγγελία 
Στην περίπτωση που στην σύμβαση αναφερθεί για παράδοση επι του συνόλου  των ειδών, αυτά 
θα πρέπει να παραδοθούν εντός 10 εργάσιμων ημερών. 
Η παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας θα γίνει από την Επιτροπή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
Ο Προϊσταμένος 

 
Σωτήρης Λαμπρινάκος 

ΔΕ Πληροφορικής 

 
 

 
 
 

Ο Συντάξας - Θεωρήθηκε 
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                                                                                                                                 ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
                                                                                                                                 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
                                                                                                                                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ      
                                                                                                                                 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
                                                                                                                                 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

                                                                                                                                Αρ. Πρωτοκόλλου: 1070 
                                                                                                                     Πέραμα 26/01/2021         
                                                                                                                     Αριθμός Μελέτης: 1/2021        
  
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) 

 

Α/Α ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ - 

TONER-DRUM 
 ΑΝΑΓΚΕΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΕ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ (€) 

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 

1 
SAMSUNG 

M4075|3875|3375 
SAMSUNG 3325 

MLT-D204L       

2 SAMSUNG M2825D MLT-D116L       

3 
SAMSUNG 

2022/2026/2070 
MLT-D111L       

4 CANON LBP 3370 CANON 715 Black       

5 

HP Laserjet Pro M22fdw 

CF230X       

6 CF232A Imaging  Unit       

7 HP Laserjet 5550DΝ Hp C9730A        

ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ   

8 
TOSHIBA e-STUDIO456  

Τ-4590Ε       

9 SAMSUNG K7600LX MLT-K706S       

  ΣΥΝΟΛΑ       

  ΦΠΑ 24%       

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       

 
 
 

 
 
 
       …………………….. 

       Ο Προσφέρων 

 
 

 





Ακριβές Αντίγραφο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ήµος Περάµατος
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