
       
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                   
    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
------------------------------------------------ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ , ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                             
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Γκόνου  
Tηλ.:  24263-50220 
FAX: 24260 - 49793 
Τ.Κ. 37012    
Email:gonoue.dim.z.m@gmail.com                                                
  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                                                                                                    
                                                    

Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών μηχανημάτων γραφείου και 

εξοπλισμό Η/Υ για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως 

αναφέρεται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση. 

 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουλίου 
2019 και ώρα 09:30 π.μ.. 
Η εργασία θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν 4412/2016 . 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  

 

 Επισυνάπτεται η σχετική τεχνική έκθεση  

Τσαγκαράδα, 10.07.2019 

Αριθμ. Πρωτ.  7.236 
 
 
 

ΠΡΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 Η παρούσα έκθεση αφόρα την προμήθεια: 
1. Ενός Ηλεκτρονικού Μηχανήματος – Φωτοτυπικού για το Δημαρχείο της 

Ζαγοράς, που θα πρέπει να έχει μεταξύ των τεχνικών του χαρακτηριστικών τα εξής: 
να μπορεί να βγάλει φωτοτυπίες σε σελίδες από μέγεθος Α5 έως Α3, να υπάρχει 
αυτόματη τροφοδότηση των προς φωτοτυπία εγγράφων, να διαθέτει scanner και να 
μπορεί να λειτουργεί και ως printer και να διαθέτει ικανοποιητική μνήμη.   

2. Μίας οθόνης που θ’ αντικαταστήσει την καμένη, στην οικονομική υπηρεσία 
ώστε να μην είναι σε αχρηστία ο ένας Η/Υ. 

3. Ένα ασύρματο ποντίκι σε αντικατάσταση του χαλασμένου και λόγω της 
στενότητας του γραφείου στην οικονομική υπηρεσία – γραφείο προϊσταμένης. 

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και το παρόν τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα 
εργοστάσια και επιχειρήσεις. 
Ο προαναφερόμενος εξοπλισμός αφορά τον CPV. 30190000-7 διάφορα μηχανήματα 
γραφείου, ο εξοπλισμός και οι προμήθειες πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. 

 
Τα είδη προς προμήθεια είναι: 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 
Φωτοτυπικό από Α5 έως Α3 512 
ΜΒ memory 

τμχ 1 

2 Οθόνη τμχ 1 

3 Ποντίκι ασύρματο τμχ 1 

 
 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ενδεικτικές τιμές για τα είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εμπόριο και 
προϋπολογίζονται ως εξής: 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 
Φωτοτυπικό από Α5 έως Α3 512 
ΜΒ memory 

τμχ 1 1.008,00 € 1.008,00 € 

2 Οθόνη τμχ 1 100,00 € 100,00 € 

3 Ποντίκι ασύρματο τμχ 1 25,00 € 25,00 € 

Σύνολο 1.133,00 € 

ΦΠΑ 24% 271,92 € 

Γενικό σύνολο 1.404,92 € 

 



Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 1.404,92€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του 
έτους 2019 και στον ΚΑ 30-7134.01 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα και λογισμικά.  

    
Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα έκθεση αφόρα την προμήθεια όπως περιγράφεται αναλυτικά 

παραπάνω, αφορά: ένα φωτοτυπικό μηχάνημα, μία οθόνη Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή και ένα ασύρματο ποντίκι. 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα: 

1.Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 , όπως προστέθηκε 

με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

2.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

3.Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014 ( πρώην άρθρο 80 του ν. 

2362/1995, το όριο του ποσού αναπροσαρμόστηκε με την 

2/59649/0026/17.10.2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 1427Β΄) 

κατά το οποίο η σύναψη σύμβασης είναι υποχρεωτική εάν η αξίας της προμήθειας 

ανέρχεται σε ποσό άνω των 2.500,00 ευρώ. Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν και 

τους ΟΤΑ βλ. Ελ. Συν. Πράξη 405/2009 Τμ.7. 

4.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 

5. Το άρθρο 107 «τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147)» του Ν. 4497/2017 

6. Τις τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 4605/2019 

 

Άρθρο 3ο : Λοιπές Τεχνικές Προϋποθέσεις  

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και το παρόν τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα 

εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα εκτελεστεί σύμφωνα με τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης. 

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 

Ο Δήμος οφείλει μέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συμφωνημένο 

τίμημα. 

Άρθρο 6ο : Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι 

αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της 

επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη 

σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 



φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις 

για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική 

απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του 

εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 

εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις 

συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.  

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 

προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

Άρθρο 7ο : Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή 

αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  

Άρθρο 8ο : Τρόπος πληρωμής 

Για την προμήθεια των ανωτέρων ειδών η αμοιβή του εντολοδόχου 

καθορίζεται σε 379,97€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο 

φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε 

λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια 

ισχύος της εντολής. 

Άρθρο 9ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος 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 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 

Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, 

επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στα αρμόδια δικαστήρια της 

περιφέρειας του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. 

 

 

 

 

Για το ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ 

Η αρμόδια Υπάλληλος 

 

 

ΓΚΌΝΟΥ ΕΛΈΝΗ  

 

 


