ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ
ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Φωτοτυπίες σχεδίων, εντύπων κλπ

προϋπολογισµού € 5.248,00 πλέον Φ.Π.Α
ΚΑ: 30.6615.06
CPV: 22820000-4

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια φωτοαντιγράφων, φωτοτυπιών κλπ σχεδίων,
εντύπων, εγγράφων κλπ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε € 5.248,00 πλέον Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον Κ.Α
30.6615.06 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2017 µε ποσόν έως 1.300,00 € και τον
αντίστοιχο έτους 2018 για το υπόλοιπο.
Άρθρο 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
♦ Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) ¨∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
♦ Ο Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
♦ Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»
♦ Οι διατάξεις του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων
εγγράφων», του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση ∆ιοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις
∆ιαδικασιών», του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74).
♦ Ο Ν.4270/2014 Αρχές ∆ηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α/143/28.6.2014),
κατά τις διατάξεις που ισχύει.
♦ Το Π.∆ 80/2016 (ΦΕΚ Α/145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
♦ Ο Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄/248) « Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
♦ Ο Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ¨Πρόγραµµα ∆ιαύγεια¨ και άλλες διατάξεις».
♦ Η υπαριθµ 1191/22-3-2017 απόφαση (ΦΕΚ 969Β/22-3-2017) περί καθορισµού του
χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης κράτησης
0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π
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♦ Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπών (πλην των ήδη αναφεροµένων)
κανονιστικών διατάξεων, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν
από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε
διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3ο
∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
∆εκτοί στην απευθείας ανάθεση γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες αυτών
που είναι αναγνωρισµένοι προµηθευτές του δηµοπρατούµενου αντικειµένου οι οποίοι
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης.
Όλοι οι συµµετέχοντες θα είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, και θα
προσκοµίσουν πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σε αυτό, το είδος των εργασιών τους και η άσκησή τους κατά το τρέχον
οικονοµικό έτος. Επίσης θα προσκοµίσουν ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα και
απόσπασµα ποινικού µητρώου
Άρθρο 4ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι θα προσφέρουν συνολικά όλα τα είδη που αναφέρονται στην Τεχνική
Περιγραφή και δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές για ορισµένα είδη.
Τα παραγόµενα αντίγραφα, φωτοτυπίες, διαφάνειες κλπ θα είναι αρίστης ποιότητας,
επιµεληµένα και θα παραδίδονται από τον προµηθευτή στην υπηρεσία διπλωµένα. Τα
χρησιµοποιούµενα υλικά χαρτί, διαφάνειες κλπ θα είναι αρίστης ποιότητας.
Άρθρο 5ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο προµηθευτής υποχρεούται αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης να προβαίνει στην
εκτέλεση της προµήθειας φωτοαντιγράφων, κλπ ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η διάρκεια της προµήθειας θα είναι για ένα έτος ή µέχρι απορρόφησης του ποσού.
Στο διάστηµα αυτό ο προµηθευτής θα προσκοµίζει στην υπηρεσία τα παραγόµενα αντίγραφα κλπ
σε χρονικό διάστηµα το αργότερο δύο ηµερών από την παραλαβή των πρωτοτύπων από την
Υπηρεσία. Η παραλαβή των πρωτοτύπων σχεδίων, εντύπων κλπ από την Υπηρεσία θα γίνεται από
τον προµηθευτή αυθηµερόν από της ειδοποιήσεως.
Άρθρο 6ο
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Οι ποσότητες που αναγράφονται στον προϋπολογισµό είναι ενδεικτικές, δεδοµένου ότι
δεν µπορούν να προβλεφθούν ακριβώς, λόγω της ιδιοµορφίας της προµήθειας.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν να αυξοµειώσει
τις ποσότητες µέχρι το ύψος του προϋπολογισµού της µελέτης.
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Άρθρο 7ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξόφληση της προµήθειας είναι τα κάτωθι:
1. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής από την εκάστοτε αρµόδια επιτροπή παραλαβής.
2. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα
3. Τιµολόγιο αναδόχου
4. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα

ΑΡΘΡΟ 8ο .
ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του ότι τον βαρύνουν όλοι ανεξαιρέτως οι φόροι, τέλη και κρατήσεις
που ισχύουν βάσει των κειµένων νόµων κατά την ηµέρα διενέργειας της απευθείας ανάθεσης.
Οι υποχρεωτικές κρατήσεις είναι :
1. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων : 0,06%
2. Φ.Ε 4% επί της καθαρής αξίας (προ Φ.Π.Α)
3. Υπέρ Α.Ε.Π.Π 0,06%
4. Ασφαλιστικές εισφορές

ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου

ΑΡΘΡΟ 10Ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των ειδών τα οποία θα παραδίδονται
τµηµατικά κατά τη διάρκεια του έτους και ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται 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 αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
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ΑΡΘΡΟ 11Ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ∆ΩΝ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
H παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που
συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο
ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των ειδών γίνεται µακροσκοπικά
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 31-8-2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε

Α. ΜΗΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ
ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Φωτοτυπίες σχεδίων, εντύπων κλπ

προϋπολογισµού € 5.248,00 πλέον Φ.Π.Α
ΚΑ: 30.6615.06
CPV: 22820000-4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια φωτοαντιγράφων, φωτοτυπιών κλπ σχεδίων,
εντύπων, εγγράφων κλπ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Συγκεκριµένα αφορά στην προµήθεια αντιγράφων σχεδίων και εντύπων ως κάτωθι:
1. Αντίγραφα σχεδίων σε χαρτί
2. Αντίγραφα σχεδίων από χαρτί ή διαφάνεια σε διαφάνεια.
3. Αντίγραφα έγχρωµων σχεδίων
4. Σκαναρίσµατα σχεδίων
4

Τα ως άνω αντίγραφα, φωτοτυπίες, διαφάνειες κλπ θα είναι αρίστης ποιότητας,
επιµεληµένα και θα παραδίδονται στην υπηρεσία από τον προµηθευτή διπλωµένα.
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να αποστέλλουν υπάλληλο αυθηµερόν από της
ειδοποιήσεως για να παραλαµβάνουν τα προς αναπαραγωγή σχέδια και θα προσκοµίζουν
στην υπηρεσία τα αντίγραφα το αργότερο εντός δύο ηµερών από την παραλαβή τους
Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισµό και το
απαιτούµενο προσωπικό.
Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε € 5.248,00 πλέον Φ.Π.Α και θα
βαρύνει τον Κ.Α 30 6615.06 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2017 µε ποσόν 1.300,00
€ και αντίστοιχο έτους 2018 για το υπόλοιπο.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 31-8-2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ
Μ. ΚΑΡΡΑ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε

Α. ΜΗΛΙΑΣ

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Φωτοτυπίες σχεδίων, εντύπων
κλπ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΑ: 30.6615.06

CPV:

22820000-4

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

ΕΙ∆ΟΣ

Μονάδα Ποσότητ Τιµή
∆απάνη
µετρηση
α
µονάδας
ς
Μερική

Ολική

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
1 Φωτοαντίγραφα σχεδίων σε απλό χαρτί

Μ2

1.300,00

3,60

4.680,00

2 Φωτοαντίγραφα σχεδίων από χαρτί ή
διαφάνεια σε διαφάνεια
3 Έγχρωµα φωτοαντίγραφα σχεδίων
4 Σκαναρίσµατα σχεδίων

Μ2

40,00

5,70

228,00

Μ2
Μ2

40,00
40,00

6,50
2,00

260,00
80,00

Αθροισµα
Φ.Π.Α.
Γενικό Σύνολο

24%

5.248,00
1.259,52
6.507,52

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 31-8-2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Α. ΜΗΛΙΑΣ
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