
 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας    

  

 

 

   

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος  Πόλη: Αλίαρτος 

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ  Ημερομηνία: 15/04/2022 

Πληροφορίες: Βαρουξής Χρήστος  Αρ. Πρωτ.: 3524 

Τηλέφωνο: 22683-50.231  

Fax: 22680-22.690  

E-mail: technic1@aliartos.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Μελέτης: 29/2022 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  

«Προμήθεια αναλώσιμων (μελάνια, toner)  

για τις υπηρεσίες του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων» 
  (Αρ. σελίδων: 20) 

 

Πηγή Χρηματοδότησης:  

Ίδιοι Πόροι  

 

CPV: 30192110-5 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@aliartos.gov.gr


Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων 
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Αλίαρτος Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ  

Τηλ. Επικ.: 22683–50.211 / Fax: 22680-22.690 / URL:www.aliartos.gov.gr / e-mail:info@aliartos.gov.gr 

1 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας    

  

 

 

   

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος   

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ   

Πληροφορίες: Βαρουξής Χρήστος   

Τηλέφωνο: 22683-50.231  

Fax: 22680-22.690  

E-mail: technic1@aliartos.gov.gr 

 

 

 

 

Τεχνική Έκθεση 

 

Η παρούσα μελέτη υπό τον τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων (μελάνια, toner) για τις υπηρεσίες του 

Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων» συντάσσεται με σκοπό την προμήθεια μελανιών, τόνερ για τους εκτυπωτές και 

τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου - 

Θεσπιέων. Η ανωτέρω προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και για 

την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας αυτών. 

Συγκεκριμένα απαιτούνται μελάνια για τις παρακάτω συσκευές: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 LEXMARK PRINTER MB2236ADW (1,2K TONER) 

2 SAMSUNG LASER PRINTER SL-M2026 

3 HP LASERJET PROFESSIONAL P1102 

4 XEROX WORKCENTRE 6515V DN YELLOW 

5 XEROX WORKCENTRE 6515V DN CYAN 

6 XEROX VERSALINK B7025 

7 HP LASERJET CP1025 BLACK 

8 HP LASERJET CP1025 YELLOW 

9 HP LASERJET CP1025 CYAN 

10 XEROX WORKCENTRE 5020 

11 HP LASERJET M15A 

12 SAMSUNG XPRESS SL-M2675P 

13 OKI MC352DN ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ MAGENTA 

14 OKI MC352DN ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ YELLOW 

15 CANON PIXMA MX495 BLACK 

16 CANON PIXMA MX495 COLOR 

17 SAMSUNG XPRESS M2070F 
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Ο αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας (CPV) των ζητούμενων προϊόντων είναι: 

CPV Περιγραφή  

30192110-5 Μελάνια 

 

Οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται στα μελάνια θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης  

    Σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης το συνολικό κόστος της προμήθειας, 

προϋπολογίζεται στο ποσό των 3.499,95 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και θα αντιμετωπιστεί 

από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2022 και συγκεκριμένα στον 

ακόλουθο K.A. Εξόδων: 

Κ.Α.Ε. Τίτλος  

10-6613 Προμήθεια Εντύπων και Υλικών Μηχανογράφησης και Πολλαπλών Εκτυπώσεων 

 

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης έως 

31-12-2022 ή έως την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου.  

Η προμήθεια θα εκτελείται τμηματικά χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση κατόπιν εντολής 

που θα δίνεται στον Οικονομικό Φορέα.  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή. Η Υπηρεσία 

διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής των υπό προμήθεια ειδών (συνολικά ι τμηματικά) εφόσον δεν τηρούνται οι 

τεχνικές προδιαγραφές των προς παράδοση ειδών η  οποιαδήποτε κακοτεχνία σε αυτά. 

Οι ποσότητες έχουν υπολογισθεί με βάση τα δεδομένα από τις καταγραφείσες τρέχουσες ανάγκες και 

αφορούν το έτος 2022. 

Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, έχει το δικαίωμα να ελέγξει όποτε κρίνει 

απαραίτητο, δείγματα του εκάστοτε προϊόντος ως προς την ποιότητα, ελέγχοντας τυχόν αποκλίσεις των 

προσφερόμενων υλικών με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.  

Σε περίπτωση απόκλισης, δίνεται η δυνατότητα στην αρμόδια Επιτροπή του Δήμου να μην παραλάβει 

τα είδη και να ζητήσει από τον ανάδοχο αντικατάσταση αυτών. 

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί από τον Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

Ν.4412/2016, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί Ν. 4782/2021. 

 

 

Συντάχθηκε 
Αλίαρτος, 15-04-2022 

 
 

Ταρώνη Στέλα   
Τοπογράφος  Μηχανικός Τ.Ε. 
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Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 

σε € 

Δαπάνη σε 

€ 

1 LEXMARK PRINTER MB2236ADW (1,2K 
TONER) 

ΤΕΜ 1 48,99 € 48,99 € 

2 SAMSUNG LASER PRINTER SL-M2026 ΤΕΜ 2 54,58 € 109,16 € 

3 HP LASERJET PROFESSIONAL P1102 ΤΕΜ 8 61,29 € 490,32 € 

4 XEROX WORKCENTRE 6515V DN YELLOW ΤΕΜ 2 106,53 € 213,06 € 

5 XEROX WORKCENTRE 6515V DN CYAN ΤΕΜ 2 106,53 € 213,06 € 

6 XEROX VERSALINK B7025 ΤΕΜ 4 60,79 € 243,16 € 

7 HP LASERJET CP1025 BLACK ΤΕΜ 1 48,21 € 48,21 € 

8 HP LASERJET CP1025 YELLOW ΤΕΜ 1 54,54 € 54,54 € 

9 HP LASERJET CP1025 CYAN ΤΕΜ 1 54,13 € 54,13 € 

10 XEROX WORKCENTRE 5020 ΤΕΜ 3 30,79 € 92,37 € 

11 HP LASERJET M15A ΤΕΜ 3 42,63 € 127,89 € 

12 SAMSUNG XPRESS SL-M2675P ΤΕΜ 8 59,47 € 475,76 € 

13 OKI MC352DN ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
MAGENTA 

ΤΕΜ 1 77,18 € 77,18 € 

14 OKI MC352DN ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ YELLOW ΤΕΜ 1 77,18 € 77,18 € 

15 CANON PIXMA MX495 BLACK ΤΕΜ 4 15,65 € 62,60 € 

16 CANON PIXMA MX495 COLOR ΤΕΜ 3 17,04 € 51,12 € 

17 SAMSUNG XPRESS M2070F ΤΕΜ 7 54,83 € 383,81 € 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.822,54 € 

ΦΠΑ 24% 677,41 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.499,95 € 
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Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών. 

Η τιμή μονάδας διαμορφώθηκε έπειτα από διερεύνηση τιμών. 

 

 

 
 

Συντάχθηκε  
Αλίαρτος, 15-04-2022 

 Θεωρήθηκε 
Αλίαρτος, 15-04-2022 

   
   
   

Ταρώνη Στέλα  Βαρουξής Χρήστος 
Τοπογράφος  Μηχανικός Τ.Ε.  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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Τεχνικές Προδιαγραφές – Τιμολόγιο Μελέτης 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, όπως αυτές 

διατυπώθηκαν και ζητήθηκαν από τις υπηρεσίες. 

Για τα είδη που προβλέπονται θα ισχύουν οι κάτωθι προδιαγραφές:  

Η λήξη των αναλώσιμων να είναι ένα (1) έτος μετά από την ημερομηνία παραλαβής από το Δήμο. Αν λήγουν 

πριν την ημερομηνία αυτή θα επιστρέφονται και θα αντικαθίστανται με τεμάχια που ικανοποιούν αυτό το 

περιορισμό.  Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αυθεντικά, άριστης ποιότητας και να έχουν τα 

παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά: 

• Τα υλικά θα είναι συσκευασμένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται: 

o Η συμβατότητα τύπου  - μοντέλου 

o Κωδικός αναλώσιμου 

o Η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά, η ημερομηνία κατασκευής 

o Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς 

• Εάν η ημερομηνία λήξης δεν αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να αναγράφεται 

σε υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που θα συνοδεύει τα προϊόντα. 

• Μελάνια που για οποιοδήποτε λόγο δεν λειτουργούν σωστά (χαμηλή ποιότητα εκτύπωσης, γραμμές 

πάνω στο χαρτί, σημάδια στην εκτύπωση, μη συμβατότητα με μηχάνημα κτλ) επιστρέφονται και 

αντικαθίστανται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. 

• Μελάνια που φέρουν έντονα σημάδια φθοράς στις συσκευασίες τους δεν θα γίνονται δεκτά και θα 

επιστρέφονται. 
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Α.Τ 1: ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ LEXMARK PRINTER MB2236ADW (black) 

Προμήθεια και μεταφορά, δοχείου μελάνης για εκτυπωτή  LEXMARK PRINTER MB2236ADW (black) σύμφωνα 

με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Toner Laser Lexmark B222000 Standard -1,2k Pgs 

Τιμή Μονάδας (€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

Μονάδα Μέτρησης: Τεμάχιο  

Αριθμητικώς: 48,99€ 

Ολογράφως: Σαράντα οκτώ ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά  

 

 

Α.Τ 2: ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ SAMSUNG LASER PRINTER SL-2026 (black) 

Προμήθεια και μεταφορά, δοχείου μελάνης για εκτυπωτή  SAMSUNG LASER PRINTER SL-2026 (black), 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Toner and Drum Laser Samsung-HP MLT-D111L High Yield Black 1.8K Pgs 

Τιμή Μονάδας (€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

Μονάδα Μέτρησης: Τεμάχιο 

Αριθμητικώς: 54,58 € 

Ολογράφως: Πενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά  

 

 

Α.Τ. 3: ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP LASERJET PROSESIONAL P1102 (black) 

Προμήθεια και μεταφορά, δοχείου μελάνης για εκτυπωτή  HP LASERJET PROSESIONAL P1102 (black) σύμφωνα 

με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Toner Laser HP LJ P1102 - 1.6K Pgs 

Τιμή Μονάδας (€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

Μονάδα Μέτρησης: Τεμάχιο 

Αριθμητικώς: 61,29 € 

Ολογράφως: Εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά  

 

 

Α.Τ. 4: ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ XEROX WORKCENTRE 6515V_DN_COLOR (Yellow) 

Προμήθεια και μεταφορά, δοχείου μελάνης για εκτυπωτή  XEROX WORKCENTRE 6515V_DN_COLOR (yellow) 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Toner Laser Tektronix 106R03479 Yellow -High Capacity 2400 pages 

Τιμή Μονάδας (€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

Μονάδα Μέτρησης: Τεμάχιο 

Αριθμητικώς: 106,53€ 

Ολογράφως: Εκατόν έξι ευρώ και πενήντα τρία λεπτά  
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Α.Τ. 5: ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ XEROX WORKCENTRE 6515V_DN_COLOR (cyan) 

Προμήθεια και μεταφορά, δοχείου μελάνης για εκτυπωτή  XEROX WORKCENTRE 6515V_DN_COLOR (cyan) 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Toner Laser Tektronix 106R03477 Cyan - High Capacity 2400 pages 

Τιμή Μονάδας (€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

Μονάδα Μέτρησης: Τεμάχιο 

Αριθμητικώς: 106,53€ 

Ολογράφως: Εκατόν έξι ευρώ και πενήντα τρία λεπτά  

 
 
Α.Τ. 6: ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ XEROX VERSALINK B7025 

Προμήθεια και μεταφορά, δοχείου μελάνης για φωτοτυπικό μηχάνημα XEROX VERSALINK B7025 σύμφωνα με 

τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Toner Xerox 106R03396 VersaLink B7025-B7030- B7035 HC 30K 

Τιμή Μονάδας (€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

Μονάδα Μέτρησης: Τεμάχιο 

Αριθμητικώς: 60,79€ 

Ολογράφως: εξήντα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά 

 
 
Α.Τ. 7: ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP LASERJET CP1025 (black) 

Προμήθεια και μεταφορά, δοχείου μελάνης για εκτυπωτή  HP LASERJET CP1025 (black) σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Toner Laser HP LJ Color CP1025 126A Black -1.2K Pgs 

Τιμή Μονάδας (€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

Μονάδα Μέτρησης: Τεμάχιο 

Αριθμητικώς: 48,21 € 

Ολογράφως: Σαράντα οκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτά  

 

 

Α.Τ. 8: ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP LASERJET CP1025 (yellow) 

Προμήθεια και μεταφορά, δοχείου μελάνης για εκτυπωτή  HP LASERJET CP1025 (yellow) σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Toner Laser HP LJ Color CP1025 126A Yellow - 1K Pgs 

Τιμή Μονάδας (€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

Μονάδα Μέτρησης: Τεμάχιο 

Αριθμητικώς: 54,54 € 

Ολογράφως: Πενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά  
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Α.Τ. 9: ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP LASERJET CP1026 (cyan) 

Προμήθεια και μεταφορά, δοχείου μελάνης για εκτυπωτή  HP LASERJET CP1026 (cyan) σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Toner Laser HP LJ Color CP1025 126A CYAN - 1K Pgs 

Τιμή Μονάδας (€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

Μονάδα Μέτρησης: Τεμάχιο 

Αριθμητικώς: 54,13 € 

Ολογράφως: Πενήντα τέσσερα ευρώ και δεκατρία λεπτά  

 

 

A.Τ. 10: ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ XEROX WORKCENTRE 5020 

Προμήθεια και μεταφορά, δοχείου μελάνης για εκτυπωτή XEROX WORKCENTRE 5020 σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Toner Copier Xerox 106R01277 

Τιμή Μονάδας (€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

Μονάδα Μέτρησης: Τεμάχιο 

Αριθμητικώς: 30,79 € 

Ολογράφως: Τριάντα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά  

 
 
Α.Τ. 11: ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP LASERJET M15A 

Προμήθεια και μεταφορά, δοχείου μελάνης για εκτυπωτή HP LASERJET M15A σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 

που περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.  

HP 44A Toner M15 Black (CF244A) 1000 pages 

Τιμή Μονάδας (€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

Μονάδα Μέτρησης: Τεμάχιο 

Αριθμητικώς: 42,63 € 

Ολογράφως: Σαράντα δύο ευρώ και εξήντα τρία λεπτά  

 

 

Α.Τ. 12: ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ SAMSUNG XPRESS SL-M2675P (black) 

Προμήθεια και μεταφορά, δοχείου μελάνης για εκτυπωτή SAMSUNG XPRESS SL-M2675P (black) σύμφωνα με 

τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Toner Laser Samsung-HP MLT-D116L Black 3K Pgs 

Τιμή Μονάδας (€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

Μονάδα Μέτρησης: Τεμάχιο 

Αριθμητικώς: 59,47 € 

Ολογράφως: Πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά  
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Α.Τ. 13: ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ OKI MC352DN (magenta) 

Προμήθεια και μεταφορά, δοχείου μελάνης για πολυμηχάνημα OKI MC352DN (magenta) σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Toner Laser Oki 44469705 Magenta 2K Pgs 

Τιμή Μονάδας (€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜΑΧΙΟ 

Αριθμητικώς: 77,18 € 

Ολογράφως: Εβδομήντα επτά ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά  

 

 

Α.Τ. 14: ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ OKI MC352DN (yellow) 

Προμήθεια και μεταφορά, δοχείου μελάνης για πολυμηχάνημα OKI MC352DN (yellow) σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Toner Laser Oki 44469704 Yellow 2K Pgs 

Τιμή Μονάδας (€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜΑΧΙΟ 

Αριθμητικώς: 77,18 € 

Ολογράφως: Εβδομήντα επτά ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά  

 

 

Α.Τ. 15: ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ CANON PIXMA MX495 (black) 

Προμήθεια και μεταφορά, δοχείου μελάνης για εκτυπωτή CANON PIXMA MX495 (black) σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Ink Canon PG-545 Black Standard Capacity 180 pages 

Τιμή Μονάδας (€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

Μονάδα Μέτρησης: Τεμάχιο 

Αριθμητικώς: 15,65€ 

Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά  

 

 

Α.Τ. 16: ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ CANON PIXMA MX495 (color) 

Προμήθεια και μεταφορά, δοχείου μελάνης για εκτυπωτή CANON PIXMA MX495 (color) σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Ink Canon CL-546XL Color MG2450 

Τιμή Μονάδας (€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

Μονάδα Μέτρησης: Τεμάχιο 

Αριθμητικώς: 17,04 € 

Ολογράφως: Δεκαεπτά ευρώ και μηδέν τέσσερα λεπτά  
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Α.Τ. 17: ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ SAMSUNG XPRESS M2070F (black) 

Προμήθεια και μεταφορά, δοχείου μελάνης για εκτυπωτή SAMSUNG XPRESS M2070F (black) σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Toner and Drum Laser Samsung-HP MLT-D111L High Yield Black 1.8K Pgs 

Τιμή Μονάδας (€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

Μονάδα Μέτρησης: Τεμάχιο 

Αριθμητικώς: 54,83 € 

Ολογράφως: πενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά  

 

 

 
 

Συντάχθηκε  
Αλίαρτος, 15-04-2022 

  
 

Θεωρήθηκε 
Αλίαρτος, 15-04-2022 

 
 

  

Ταρώνη Στέλα  Βαρουξής Χρήστος 
Τοπογράφος  Μηχανικός Τ.Ε.  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας    

  

 

 

   

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος   

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ   

Πληροφορίες: Βαρουξής Χρήστος   

Τηλέφωνο: 22683-50.231  

Fax: 22680-22.690  

E-mail: technic1@aliartos.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 

Η παρούσα μελέτη υπό τον τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων (μελάνια, toner) για τις υπηρεσίες του Δήμου 

Αλιάρτου - Θεσπιέων» συντάσσεται με σκοπό την προμήθεια μελανιών, τόνερ για τους εκτυπωτές και τα 

φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων. Η 

ανωτέρω προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και για την διασφάλιση 

της απρόσκοπτης λειτουργίας αυτών. 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύουν.  

 

Άρθρο 2ο: Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α. Σύμβαση που θα υπογραφεί 

β. Τεχνική Έκθεση 

γ. Τεχνικές Προδιαγραφές  

δ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

ε. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 3ο: Χρόνος εκτέλεσης 

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-

2022 ή έως την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου. 
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Άρθρο 4ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου  

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 

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, όπως αυτό ισχύει. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης  

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  

Τα υλικά θα παραδοθούν στο χώρο του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.  

 

Άρθρο 5ο: Συμβατική Δαπάνη  

Η συνολική αμοιβή για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζεται το ποσό των 3.499,95 € συμπ. 24% 
Φ.Π.Α.  
 

 

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 επέλευσής 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 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 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  

 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου ή του τμήματος της 

προμήθειας.  

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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Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της προμήθειας στην έδρα του Δήμο. 

 

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 κατά την ημέρα της 

ανάθεσης.  

 

 

Άρθρο 10ο: Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής  

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία της υπηρεσίας με τα αρμόδια όργανα θα παρακολουθεί στενά και συστηματικά και 

θα ελέγχει την πρόοδο των συμβατικών υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα και την εξέλιξη της σύμβασης.  

Ο οικονομικός φορέας τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & 

Πολεοδομίας του Δήμου και οι οδηγίες για την εκτέλεση και διάρθρωση των εργασιών θα δίνονται από εκείνη.  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, 

σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση.  

 

Άρθρο 11ο: Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, 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, όπως αυτά έχουν 

τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύουν.  

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 

επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους 

συντάσσει πρωτόκολλο σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί 

ή/και αντικατασταθεί και ισχύουν. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – 

δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 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, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το άρθρο 105 του Ν. 4782/2021. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 

περίπτωση τον ανάδοχο. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 

εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το άρθρο 105 του Ν. 4782/2021. 

Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν 
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μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση 

εξέτασης.  

2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός του 

συμβατικού χρόνου. 

 

Άρθρο 12ο: Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση 

του αποφαινόμενου 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.  

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 13ο – Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον 

δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 

ν. 4412/2016 όπως αυτό διαμορφώνεται με το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα 

που εκτελεί τη σύμβαση. β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται κυρώσεις, με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021 αποκλεισμός του αναδόχου από τη 

συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, όπως αυτό διαμορφώνεται με το 

άρθρο 104 του Ν. 4782/2021, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 

χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής 

αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα  
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στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης – παράδοσης. 

 

Άρθρο 14ο : Τροποποίηση της Σύμβασης 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στα αρ.132 και 201 του Ν. 4412/16, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύουν. 

  

Άρθρο 15ο: Μονομερής λύση της Σύμβασης  

Ο αναθέτων φορέας μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:  

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, όπως αυτό ισχύει,  

β) ο προμηθευτής , κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 όπως αυτό ισχύει και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 133 του Ν.4412/16, όπως αυτό ισχύει.  

 

Άρθρο 16ο: Επίλυση διαφορών-Εφαρμοστέο Δίκαιο  

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και περιέχει όλες τις συμπεφωνημένες υποχρεώσεις και 

δικαιώματα των συμβαλλομένων. Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από τη Σύμβαση, εφαρμόζονται αυτοδικαίως οι 

όροι της κατακυρωτικής απόφασης. Ελλείψει φιλικού διακανονισμού μεταξύ των συμβαλλομένων, 

οποιαδήποτε διαφορά θα διακανονισθεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και με βάση τις διατάξεις του 

αστικού κώδικα για το υπόψη αντικείμενο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν αντιδικίας μεταξύ του Δήμου και 

του Αναδόχου, ορίζονται τα δικαστήρια της Βοιωτίας.  

 

Άρθρο 17ο : Σπουδαιότητα των όρων  

Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις, κατάργηση ή τροποποίηση αυτών μόνο εγγράφως μπορεί να γίνει 

και μόνο μετά από κοινή αποδοχή των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της 

σύμβασης, η Υπηρεσία δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η 

απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, θα γνωστοποιείται με έγγραφο του προς την 

Υπηρεσία εντός δύο (2) ημερών και θα αποδεικνύει τα περιστατικά που συνέβησαν και προκάλεσαν την 

αδυναμία του, για την ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης, που ανέλαβε, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

Συντάχθηκε  
Αλίαρτος, 15-04-2022 

 Θεωρήθηκε 
Αλίαρτος, 15-04-2022 

   
   

   

Ταρώνη Στέλα    Βαρουξής Χρήστος  
Τοπογράφος  Μηχανικός Τ.Ε.  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας    

  

 

 

   

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος   

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ   

Πληροφορίες: Βαρουξής Χρήστος   

Τηλέφωνο: 22683-50.231  

Fax: 22680-22.690  

E-mail: technic1@aliartos.gov.gr 

 

 

 

 

 

   

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

«Προμήθεια αναλώσιμων (μελάνια, toner) για τις υπηρεσίες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων» 

του οικονομικού φορέα ή ενώσεων αυτών  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

με έδρα τ……………………………… οδός ………………………………………………………αριθμ. …………... Τ.Κ. …………………......... Τηλ. 

……………………............. Fax……………………..........  

Αφού έλαβα γνώση τα τεύχη «Τεχνική Έκθεση», «Τεχνικές Προδιαγραφές», «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό» «Συγγραφή 

Υποχρεώσεων» της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της, 

δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά, αναλαμβάνω την προμήθεια των ειδών και 

υποβάλλω την παρούσα προσφορά 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 

σε € 

Δαπάνη 

σε € 

1 LEXMARK PRINTER MB2236ADW (3K 
TONER) 

ΤΕΜ 1   

2 SAMSUNG LASER PRINTER SL-M2026 ΤΕΜ 2   

3 HP LASERJET PROFESSIONAL P1102 ΤΕΜ 8   

4 XEROX WORKCENTRE 6515V DN YELLOW ΤΕΜ 2   

5 XEROX WORKCENTRE 6515V DN CYAN ΤΕΜ 2   

6 XEROX VERSALINK B7025 ΤΕΜ 4   

7 HP LASERJET CP1025 BLACK ΤΕΜ 1   

8 HP LASERJET CP1025 YELLOW ΤΕΜ 1   

9 HP LASERJET CP1025 CYAN ΤΕΜ 1   

10 XEROX WORKCENTRE 5020 ΤΕΜ 3   

11 HP LASERJET M15A ΤΕΜ 3   

http://www.aliartos.gov.gr/
mailto:info@aliartos.gov.gr
mailto:info@aliartos.gov.gr


Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων 
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Αλίαρτος Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ  

Τηλ. Επικ.: 22683–50.211 / Fax: 22680-22.690 / URL:www.aliartos.gov.gr / e-mail:info@aliartos.gov.gr 

17 

12 SAMSUNG XPRESS SL-M2675P ΤΕΜ 8   

13 OKI MC352DN ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
MAGENTA 

ΤΕΜ 1   

14 OKI MC352DN ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ YELLOW ΤΕΜ 1   

15 CANON PIXMA MX495 BLACK ΤΕΜ 4   

16 CANON PIXMA MX495 COLOR ΤΕΜ 3   

17 SAMSUNG XPRESS M2070F ΤΕΜ 7   

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών. 

 

Ο προσφέρων 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή -  Σφραγίδα 
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