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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές - Αττικής 

          ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

   Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός»
   Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές»

      

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στις Αχαρνές σήμερα 29, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 

π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. ο κος Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής 

«Προμηθευόμενος» και 

2. ο κος Δημήτριος Σπηλιόπουλος, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΚ 210625/10-01-2012/Τ.Α. 

Ηλιούπολης, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» 

(Α.Φ.Μ.: 095515540, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών, Έδρα: Τσικλητήρα 15 - Τ.Κ. 141 21 –  Ηράκλειο 

Αττικής), σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 2037660/19-08-2021 ανακοίνωση της Υπηρεσίας 

Γ.Ε.ΜΗ., του Εμπορικού & Βιομηχανικό Επιμελητηρίου Αθηνών,  που θα αποκαλείται εφεξής 

στην παρούσα «Προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209,  παρ. 9, του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση 

(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 13, του Ν. 3731/2008.

6. Τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της εκτέλεσής  της.

7. Την με αριθμ. 154/2021 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής.
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8. Το με αριθμ. πρωτ. 45504/08-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού, οργάνωσης και 

πληροφορικής, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας αναλωσίμων για εκτυπωτές, 

φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές τηλεομοιοτυπίας.

9. Το με αριθμ. πρωτ. 46762/08-11-2021 τεκμηριωμένο αίτημα στο Τμήμα Προϋπολογισμού – 

Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης.

10. Την με αριθμ. αριθμ. πρωτ. 48598/15-11-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με 

αριθμ. Α-1015/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΤΧΨΩΨ8-ΨΘΚ) για τη 

διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 12.845,16 €, σε βάρος του Κ.Α. 10-6673.001, 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021, για την ανωτέρω παροχή.

11. Την με αριθμ. 1681 και με αριθμ. πρωτ. 49280/16-11-2021 απόφαση Αντιδημάρχου, που 

αφορά στη διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας με απευθείας ανάθεση, στην έγκριση της 

ανωτέρω μελέτης και στον ορισμό αρμοδίου υπαλλήλου για την αξιολόγηση της προμήθειας.

12. Την με αριθμ. πρωτ. 50063/18-11-2021 πρόσκληση ενδιαφέροντος προς την εταιρεία « Κόντης 

Μον. Ε.Π.Ε.», για αποστολή οικονομοτεχνικής προσφοράς.

13. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

14. Το με αριθμ. πρωτ. 53195/26-11-2021 πρακτικό γνωμοδότησης του αρμοδίου υπαλλήλου.

15. Την με αριθμ. 1714 και με αριθμ. πρωτ. 53666/29-11-2021 απόφαση Αντιδημάρχου, που 

αφορά στη κήρυξη της διαδικασίας ανάθεσης ως άγονη.

16. Την με αριθμ. πρωτ. 55461/01-12-2021 πρόσκληση ενδιαφέροντος προς την εταιρεία «ΑΚΤΙΒ 

ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.», για αποστολή οικονομοτεχνικής προσφοράς

17. Την με αριθμ. πρωτ. 57369/07-12-2021 προσφορά της εταιρείας «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ 

ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.».

18. Το με αριθμ. πρωτ. 58548/07-12-2021 πρακτικό αξιολόγησης του αρμοδίου υπαλλήλου.

19. Την με αριθμ. 1752 και με αρ. πρωτ. 59839/13-12-2021 απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών 

Υπηρεσιών, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και στην ανάθεση της 

προμήθειας αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας  στην εταιρεία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» .

20. Την με αρ. πρωτ. 64312/21-12-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ
στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές, 

φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές τηλεομοιοτυπίας, συνολικού ποσού 12.791,82 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %  και αναλυτικά ως εξής:

Α.
Α. Τύπος Είδος CPV Περιγραφή υλικού Ποσ. Τιμή 

Μον. Σύνολο

1 EPSON L110 Εκτυπωτής 3019211-5 Epson L1110 inget black 24 4,05 97,20
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C13T00S14A

2 Epson L1110 inget magenta 
C13T00S34A 12 4,05 48,60

3 Epson L1110 inget yellow 
C13T00S44A 12 4,05 48,60

4 Epson L1110 inget blue 
C13T00S24A 12 4,05 48,60

Α.
Α. Τύπος Είδος CPV Περιγραφή υλικού Ποσ. Τιμή 

Μον. Σύνολο

5 SAMSUNG 
D116L

30125110-
5 SU828A 80 42,47 3.397,60

6 SAMSUNG 
DRUM R116

30124300-
7 SV134A 30 33,20 996,00

7 LEXMARK 
B222XOO

30125110-
5 B222X00 30 120,15 3.604,50

8
LEXMARK 
DRUM 
B222Z00

30124300-
7 B222Z00 20 58,60 1.172,00

9  LEXMARK 
54GOHOO

30125110-
5 54G0H00 4 188,14 752,56

10

XEROX 
TONER 
106R04348(6
6NO5458 
Toner)

Εκτυπωτής

30125110-
5 106R04348 4 37,58 150,32

Μερικό σύνολο: 10.315,98
Φ.Π.Α. 24%: 2.475,84
Γενικό σύνολο: 12.791,82

Ο «Προμηθευτής» αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους:

Άρθρο 1.

Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100 % της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών, τα οποία θα παραδίδονται τμηματικά από τον «Προμηθευτή», ενώπιον της 

αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «Προμηθευομένου», που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο 

παραλαβής.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) 

ημερολογιακών ημερών, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο και την 

πληρωμή. Σε περίπτωση που η πληρωμή του «Προμηθευτή» καθυστερήσει από τον Δήμο περισσότερο 

από εξήντα (60) ημέρες μετά την κατάθεση του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, ο Δήμος Αχαρνών, 

καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον «Προμηθευτή», 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή 
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της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές". 

Ο «Προμηθευτής» επίσης βαρύνεται με όλες τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης. Τα έξοδα 

δημοσίευσης βαρύνουν επίσης τον ανάδοχο «Προμηθευτή».

Άρθρο 2.

Ο «Προμηθευτής» οφείλει να μεταφέρει κάθε φορά με δαπάνη του, τα είδη στο Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου, εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) ημερών από την λήψη της παραγγελίας. Ο 

συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 

4412/2016. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 

ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο «Προμηθευτής» 

κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο «Προμηθευτής» υποχρεούται να ειδοποιεί το Τμήμα Διαχείρισης & Ελέγχου Υλικού – Αποθήκης, 

για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα 

νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην υπηρεσία, ο «προμηθευτής» οφείλει να υποβάλει στο 

πρωτόκολλο του Δήμου το Τιμολόγιο – Δελτίο αποστολής στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 

προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε, 

μαζί με την εντολή παραγγελίας υλικών από τον Δήμο.

Άρθρο 3.

Ο «Προμηθευτής» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής. Τον 

«Προμηθευτή» βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υλικών στον Δήμο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 4.

Τα είδη που περιγράφονται στην προσφορά του «Προμηθευτή», πρέπει να είναι απόλυτα όμοια 

με εκείνα που θα παραδώσει.

H παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής προμηθειών, που συγκροτήθηκε 

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 
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του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών 

γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: αρχικά γίνεται μακροσκοπικός έλεγχος, και, εάν είναι αναγκαίο, γίνεται 

και πρακτική δοκιμασία. Συγκεκριμένα κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το Δήμο 

εξετάζεται αν τα προσφερόμενα είδη είναι καινούρια και σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς 

προδιαγράφει ο τύπος του εκτυπωτή, του φωτοτυπικού μηχανήματος και της συσκευής τηλεομοιοτυπίας. 

Επίσης διαπιστώνεται αν είναι αυθεντικά, όχι αναγομωμένα και με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός 

έτους από την παράδοσή τους. Όλα τα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα με αναγραφόμενες 

ημερομηνίες κατασκευής ή λήξης και σε εσωτερική αεροστεγώς κλεισμένη συσκευασία.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικό ή 

παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις ή απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 

208 του Ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά και 

στον «Προμηθευτή».

Σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016, σε περίπτωση απόρριψης 

ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που 

να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 

αυτή.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 

τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται 

για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 

αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 

περίπτωση τον «προμηθευτή». Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο 

και για τα δύο μέρη. Ο «Προμηθευτής» δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.

Άρθρο 5.

Ο «Προμηθευτής» οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 

των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους.

Άρθρο 6.
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Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή των όρων 

της σύμβασης θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται μέσα στα πλαίσια της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση η επίλυσή τους θα διέπεται από τους σχετικούς κανόνες 

δικαίου και αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια.

Άρθρο 7.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα  (12) μήνες.

Άρθρο 8.

Ο «Προμηθευτής» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση - απαίτηση δεν ενεχυριάζεται, ούτε εκχωρείται.

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα 

ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:

1. Η με αρ. 154/2021 μελέτη. 
2. Η προσφορά του «Προμηθευτή».

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε ένα (1) πρωτότυπο και υπογράφεται, όπως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον «Προμηθευόμενο»     Για τον «Προμηθευτή»
                    Ο Δήμαρχος

 Σπυρίδων Βρεττός Δημήτριος Σπηλιόπουλος
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