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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:29-11-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:22289 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

 

 

Αρ.Μελέτης :52/2019 

                                                               

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #15.000,00€# 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού 
διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Tη χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως πληρούνται οι 
τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας  , σύμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 
 

CPV: 30197643-5                   
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 
 Τεχνική Έκθεση 
 Τεχνικές Προδιαγραφές 
 Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
 Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης 
 Έντυπο Οικονομικής προσφοράς  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Μεσολόγγι:29-11-2019  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης :52/2019 

 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
Με την παρούσα μελέτη  προβλέπεται να γίνει η προμήθεια µε τίτλο: «Προμήθεια 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού», προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και για την 
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήµου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. 
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 
117 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού,με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η διάρκεια του Ιδιωτικού Συμφωνητικού θα 
είναι από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησης  του στο ΚΗΜΔΗΣ και έως  31-
12-2020. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει τιμής. 

Οι  τιμές του τιμολογίου προέρχονται από το ελεύθερο εμπόριο. 
Η προμήθεια θα εκτελείται τμηματικά (λόγω αδυναμίας αποθήκευσης των προς 

προμήθεια ειδών)   χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση κατόπιν εντολής 
που θα δίνεται στον Οικονομικό Φορέα, από την Αναθέτουσα Αρχή. Η παράδοση 
των ειδών θα γίνεται υποχρεωτικά  εντός προθεσμίας 48 ωρών από την προσκόμιση 
στον Οικονομικό φορέα γραπτής εντολής από το τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης, 
του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής των υπό προμήθεια ειδών (συνολικά 
ή τμηματικά) εφόσον δεν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των προς παράδοση 
ειδών ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε κακοτεχνία σε αυτά. 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβής όπου έχει 
συσταθεί μετά από απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου (άρθρο 208 παρ. 1 του 
Ν4412/2016). 
Ο προϋπολογισμός της  δαπάνης προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 
#15.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με τους  αντίστοιχους  ΚΑΕ  για τα 
οικονομικά έτη 2019- 2020 μέσω πολυετούς δέσμευσης,  αναλυτικά ως εξής : 
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Μεσολόγγι 29-11-2019   
 

 
                                                                                                                       Θεωρήθηκε 
  Η  Συντάξασα                            Η Προϊστάμενη                              Η Δ/ντρια 
                                              Τμήματος προμηθειών                         Οικονομικών 
Υπηρεσιών 
                                                    και Αποθήκης                                      
       
 
Γιαννοπούλου Παναγιώτα    Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή Τσέλιου Ιωάννα 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ   

ΕΤΟΥΣ 2019 

ΠΟΣΟ  

ΕΤΟΥΣ 2020 

2. 

 
10.6613 

Προμήθεια εντύπων και 
υλικών μηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 
(χαρτί, κ.λ.π) – ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

2.000,00€ 13.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2.000,00€ 13.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΩΝ 2019-2020 15.000,00€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:29-11-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης :52/2019 

 

 

 
 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

 
Η ποιότητα του φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3 θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη 

δημιουργηθεί πρόβλημα στη λειτουργία των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, των 

εκτυπωτών (Laser και inkjet) και των συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) των υπηρεσιών του 

Δήμου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Για το σκοπό αυτό, οι ελάχιστες 

τεχνικές προδιαγραφές για το χαρτί Α4 & Α3 ορίζονται ως εξής : 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 
 
1. 

 
 
 
 
ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ             
             Α4  
        (ΛΕΥΚΟ) 

Χαρτί εκτύπωσης Α4 χρώματος λευκό, 
διαστάσεων 21cmχ 29,7cm, βάρος 80 gr/m2 
περιεκτικότητα ανά πακέτο 500 φύλλων και ανά 
πέντε (5) δεσμίδες σε χαρτοκιβώτιο. 
 Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει 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  κατά την 
έξοδο του από αυτά, να βγαίνει χωρίς 
καμπυλότητες. Η  δε κοπή του να  είναι εντελώς 
λεία.  Τα φύλλα κάθε δεσμίδας να είναι κομμένα με 
ηλεκτρονικό τρόπο έτσι ώστε το κόψιμο να είναι 
τελείως λείο και να μην παρουσιάζει γραμμώσεις ή 
επικολλημένα ρινίσματα χαρτιού.  
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Να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η χωρίς 
αλλοίωση-παραμόρφωση του φωτοαντιγραφικού 
χαρτιού κατά την παράδοσή του. Σε διαφορετική 
περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει στο ακέραιο το αλλοιωμένο-
παραμορφωμένο παραδοθέν υλικό 
 Περιτύλιγμα - Συσκευασία:  
Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να γράφονται 

με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο :  Το είδος του 

χαρτιού,  Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του 

προμηθευτή,  Οι διαστάσεις των φύλλων,  Ο 
αριθμός τους και το βάρος (gr/m²) τους.  
Το χαρτί θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε 
δεσμίδες των 500 φύλλων, ο αριθμός των φύλλων να 
είναι ακριβής, χωρίς σχισμένα ή ελαττωματικά, να 
είναι όλα της ίδιας διάστασης, ποιότητας και 
κατηγορίας.  
 Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με χαρτί 
το οποίο να έχει υποστεί επεξεργασία 
αδιαβροχοποιήσεως, τουλάχιστον εσωτερικά και 
κατά προτίμηση και εξωτερικά, έτσι ώστε να 
προστατεύεται από την υγρασία του περιβάλλοντος 
κατά τη μετακίνησή του ή στους χώρους όπου 
φυλάσσεται. 
 Το χαρτί περιτυλίγματος θα πρέπει επίσης να έχει 
ικανή αντοχή έτσι ώστε να αντέχει στις διακινήσεις με 
τα συνηθισμένα μέσα μεταφοράς και τις 
φορτοεκφορτώσεις.  
Οι δεσμίδες τέλος, να είναι συσκευασμένες σε 
κιβώτια από χαρτόνι. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ           
                Α3  
          (ΛΕΥΚΟ) 
 

Χαρτί εκτύπωσης Α3 χρώματος λευκό διαστάσεων 
29,7Χ42 βάρους 80gr/m2 ± 3% και πάχους 

τουλάχιστον 102 mm ±4%, περιεκτικότητα ανά 
πακέτο 500 φύλλων και ανά τριών (3) δεσμίδων 
σε χαρτοκιβώτιο. 
Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει 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  κατά την 
έξοδο του από αυτά, να βγαίνει χωρίς 
καμπυλότητες. Η  δε κοπή του να  είναι εντελώς 
λεία.  Τα φύλλα κάθε δεσμίδας να είναι κομμένα με 
ηλεκτρονικό τρόπο έτσι ώστε το κόψιμο να είναι 
τελείως λείο και να μην παρουσιάζει γραμμώσεις ή 
επικολλημένα ρινίσματα χαρτιού.  
Να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η χωρίς 
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Μεσολόγγι 29-11-2019   
 

 
                                                                                                         Θεωρήθηκε 
 
 Η  Συντάξασα                                Η Προϊστάμενη                                    Η Δ/ντρια 
                                                  Τμήματος προμηθειών                    Οικονομικών 
Υπηρεσιών 
                                                          και Αποθήκης                                      
       
 
 
Γιαννοπούλου Παναγιώτα        Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή Τσέλιου Ιωάννα 
 

αλλοίωση-παραμόρφωση του φωτοαντιγραφικού 
χαρτιού κατά την παράδοσή του. Σε διαφορετική 
περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει στο ακέραιο το αλλοιωμένο-
παραμορφωμένο παραδοθέν υλικό 
 Περιτύλιγμα - Συσκευασία:  
Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να γράφονται 

με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο :  Το είδος του 

χαρτιού,  Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του 

προμηθευτή,  Οι διαστάσεις των φύλλων,  Ο 
αριθμός τους και το βάρος (gr/m²) τους.  
Το χαρτί θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε 
δεσμίδες των 500 φύλλων, ο αριθμός των φύλλων να 
είναι ακριβής, χωρίς σχισμένα ή ελαττωματικά, να 
είναι όλα της ίδιας διάστασης, ποιότητας και 
κατηγορίας.  
 Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με χαρτί 
το οποίο να έχει υποστεί επεξεργασία 
αδιαβροχοποιήσεως, τουλάχιστον εσωτερικά και 
κατά προτίμηση και εξωτερικά, έτσι ώστε να 
προστατεύεται από την υγρασία του περιβάλλοντος 
κατά τη μετακίνησή του ή στους χώρους όπου 
φυλάσσεται. 
 Το χαρτί περιτυλίγματος θα πρέπει επίσης να έχει 
ικανή αντοχή έτσι ώστε να αντέχει στις διακινήσεις με 
τα συνηθισμένα μέσα μεταφοράς και τις 
φορτοεκφορτώσεις.  
Οι δεσμίδες τέλος, να είναι συσκευασμένες σε 
κιβώτια από χαρτόνι. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:29-11-2019  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης :52/2019 
 

 

 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς 
συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια, σε 
συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών.  
Εφεξής ως εργοδότης ορίζεται ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Ανάδοχος δε ο 
αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας . 

    

Άρθρο 1Ο   
 Αντικείμενο προμήθειας - Προϋπολογισμός 

 
Αντικείμενο της παρούσης είναι η «Προμήθεια  φωτοαντιγραφικού χαρτιού»  για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου .   
Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια του Δήμου,  έχει προϋπολογισθεί συνολικά 
στο ποσό των δεκαπέντε  χιλιάδων ευρώ  (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένου  
Φ.Π.Α. (24%), για τα οικονομικά έτη 2019- 2020. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον  Κ.Α. 10.6613,  όπως αυτός προβλέπεται στον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 και θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  ως κάτωθι: 

 Κ.Α. 10.6613 ποσό #2.000,00€# Προμήθεια εντύπων και υλικών 
μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (χαρτί, κ.λ.π), για το έτος 
2019 

 Κ.Α. 10.6613 ποσό #13.000,00€# Προμήθεια εντύπων και υλικών 
μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (χαρτί, κ.λ.π), για το έτος 
2020 
 

Άρθρο 2Ο 
Ισχύουσες Διατάξεις 
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Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποίηθηκε και 
ισχύει. 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,2 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
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 Του Ν. 4605/2019 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης» 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
Άρθρο 3Ο 

Συμβατικά Στοιχειά 
Τα συμβατικά στοιχεία αυτής στην οποία προσαρτώνται είναι κατά σειρά ισχύος τα 
ακόλουθα: 

1. Τεχνική Έκθεση 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές 
3. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης 
5. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς  

 
Άρθρο 4ο 

Δημοσίευση 
 

Α. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα  καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιευθεί  σε μία ημερήσια  

εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 

της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον 

ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) :  www.messolonghi.gov.gr  στην διαδρομή : ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ►ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: Τον/ους προμηθευτή/ές που θα 

ανακηρυχθούν ανάδοχοι, βάσει των άρθρων 377 παρ.1 περιπτ. 35 του Ν.4412/2016, 379 

παρ.12 του Ν.4412/2016, και του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.3548/2007, σύμφωνα με τα οποία, 

οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, 

αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή, με 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.messolonghi.gov.gr/
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την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Οι παραπάνω διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ 

μέχρι την 1.1.2021. 

 

 

 

Άρθρο 5ο 
Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ 

και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)3 που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της  Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 

και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια 

της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 

ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 

απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 

πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 

και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 

ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 

να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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Άρθρο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 

του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής. 

 

 
 

Άρθρο 5Ο  
Ιδιωτικό Συμφωνητικό /Διάρκεια 

 
Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και 
περιλαμβάνει όλα τα  στοιχεία, βάση του Ν. 4412/2016, και υπογράφεται και από 
τα δύο μέρη . Η διάρκεια του Ιδιωτικού Συμφωνητικού ορίζεται  από την 
ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησης του στο ΚΗΜΔΗΣ και έως  31-12-2020. 
 

 
  Άρθρο 6Ο  

Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας  
 

Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών  θα γίνει σε χώρους που θα υποδείξει   ο 
Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  και συγκεκριμένα το Τμήμα Προμηθειών και 
Αποθήκης. Θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες ύστερα 
από έγγραφη ειδοποίηση και σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 
Ο  χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από 
την ημερομηνία της παραγγελίας. 
Ο οικονομικός Φορέας δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης 
επικαλούμενη τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά γιατί η προσφορά του υποδηλώνει 
πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια 
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του 
προμηθευτή. 
Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  δεν έχει την υποχρέωση να απορροφήσει το 
σύνολο των υλικών, που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 
Άρθρο 7Ο 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας 
 
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 
της προμήθειας μπορούν να επιβληθεί` πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 8Ο  
Πλημμελής κατασκευή 
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Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, 
τότε  εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016. 
Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει 
την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε 
ποσότητα που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου 
διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. 
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής 
στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών 
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
 

Άρθρο 9Ο 
Σταθερότητα τιμών 

Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια του 

συμβατικού χρόνου και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται για κανένα λόγο. 

Άρθρο 10Ο  
 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 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο αναλογών 
στην αμοιβή του αναδόχου Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. 

 
 

Άρθρο 11Ο  
 Τρόπος Πληρωμή- Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 για την πληρωμή αναδόχου 
Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται τμηματικά και στο 100% των τμηματικά 
προσκομιζομένων τιμολογίων, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού 
πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και 
την έκδοση του σχετικού  χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου, αφού γίνουν και όλες οι  από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 
Ο προμηθευτής εκδίδει και προσκομίζει το τιμολόγιο στις υπηρεσίες Οικονομικών  
Υπηρεσιών του  Δήμου το αργότερο μέσα στο πρώτο πενθήμερο του επομένου από 
την παράδοση μήνα. Η  υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν 
την ημερομηνία έκδοσης του  πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής  ελέγχονται από την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου. 

Άρθρο 12Ο 

Επίλυση Διαφορών 
 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης 
επιλύονται  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κάθε διαφορά μεταξύ των 
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συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της 
σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα 
αρμόδια  δικαστήρια της έδρας του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. 
  
                                                        Μεσολόγγι 29-11-2019 

 
                                                                                                               Θεωρήθηκε 
  Η  Συντάξασα                             Η Προϊστάμενη                            Η Δ/ντρια 
                                                    Τμήματος προμήθειων           Οικονομικών Υπηρεσιών 
                                                               και Αποθήκης                                      
       
 
 
Γιαννοπούλου Παναγιώτα      Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή   Τσέλιου Ιωάννα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι: 29-11-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης :52/2019 
 
 
 

 
4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
ΚΑ 10.6613 

 
                                                   Μεσολόγγι 29-11-2019  

α/α Είδος προμήθειας  Μ.Μ 
Ποσό- 
τητα 

Ενδεικτική 

τιμή (άνευ 
Φ.Π.Α.) 

 

Συνολική 
τιμή 

1. ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
Α4 (ΛΕΥΚΟ) 

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 
(5ΤΜΧ) 

958 12,00 11.496,00 

3. ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
Α3 (ΛΕΥΚΟ) 

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 
(3ΤΜΧ) 

20 30,00 600,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 12.096,00 

Φ.Π.Α 24% 2.903,04 

ΠΟΣΟ 14.999,04 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,96 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 15.000,00€ 
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                                                                                                                   Θεωρήθηκε 
 Η  Συντάξασα                        Η Προϊστάμενη                                      Η Δ/ντρια 
                                             Τμήματος προμηθειών                       Οικονομικών 
Υπηρεσιών 
                                                  και Αποθήκης                                      
       
Γιαννοπούλου Παναγιώτα   Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή             Τσέλιου Ιωάννα 
 
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι: ………….. 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ               
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης :52/2019 
 
 
                   

                                                ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

α/α Είδος προμήθειας  Μ.Μ 
Ποσό- 
τητα 

Ενδεικτική 

τιμή (άνευ 
Φ.Π.Α.) 

 

Συνολική 
τιμή 

1. ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
Α4 (ΛΕΥΚΟ) 

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 
(5ΤΜΧ) 

958   

3. ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
Α3 (ΛΕΥΚΟ) 

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 
(3ΤΜΧ) 

20   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

Φ.Π.Α 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  



16 

 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  
………./……../2019 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Δ/ΝΣΗ………………………………………………………………………………………………ΑΦΜ………
…………………………………………ΔΟΥ…………………………………………………………………………. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX………………………………………………. 
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