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Σ Ε Φ Ν Ι Κ Ε     Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ  Ρ Α Υ Ε  

 
Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και αφορά στην προμήθεια 
φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών. 
 
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.413,60 ευρώ (€) με  Υ.Π.Α. 
Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 2021 και η 
προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 64.07.03 με τίτλο: «ΓΡΑΥΙΚΗ ΤΛΗ ΛΟΙΠΑ ΤΛΙΚΑ 

ΓΡΑΥΕΙΩΝ» με πιστώσεις ύψους 1.140,00€ και τον κωδικό 54.00.29 με τίτλο: «Υ.Π.Α. ΕΞΟΔΩΝ - 

ΔΑΠΑΝΩΝ» με πιστώσεις ύψους 273,60 €.   
 
Αντικείμενο της προμήθειας 
 Όλα τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και θα τηρούν όλους τους 
κανόνες διάθεσης και εμπορίας του Τπουργείου Ανάπτυξης και συγκεκριμένα όσον αφορά το 
φωτοτυπικό χαρτί, η ποιότητα του χαρτιού Α4 θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη δημιουργηθεί το 
παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τους εκτυπωτές και 
τις συσκευές τηλεομοιοτυπίας (φαξ) της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα. 
Για το σκοπό αυτό, οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για το χαρτί Α4 ορίζονται ως εξής : 

 Σο χαρτί Α4 θα δίνεται σε συσκευασία των πέντε πακέτων με περιεκτικότητα ανά πακέτο 
500 φύλλων διαστάσεων 21 x 29,7 cm βάρους 80 gr/m2 με δυνατότητα εκτύπωσης και στις 
δύο όψεις. 

 Κατάλληλο για την απ’ ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτότυπου και από τις δυο όψεις του 
από εκτυπωτές lazer, inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και μηχανήματα 
τηλεομοιοτυπίας(φαξ). Σο σχήμα του φύλλου θα είναι παραλληλόγραμμο, οι ακμές του 
οποίου δεν παρουσιάζουνγραμμώσεις (γρέζια) κάθε δε φύλλο θα αποχωρίζεται με ευχέρεια 
από την δεσμίδα. 

 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 μηναφήνει χνούδι, καθώς και κατά την έξοδο του από αυτά βγαίνει 
χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του είναιεντελώς λεία. 

 Σα χαρτιά θα είναι συσκευασμένα σε δεσμίδες των 500 φύλλων, περιτυλιγμένες με 
αδιάβροχο χαρτί για την προστασία του χαρτιού από την υγρασία και ανά πέντε (5) 
δεσμίδες σε χαρτοκιβώτια καταλλήλως σφραγισμένα και δεμένα. 
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 το περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με ευκρινή και ανεξίτηλο τρόπο το 
είδος τουχαρτιού, οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων, το βάρος σε γραμμάρια, καθώς 
και ότι είναι κατάλληλο για εκτυπωτές lazer, inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα, 
πολυμηχανήματα και μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας(φαξ). 
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ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΟΤ ΦΑΡΣΙΟΤ».Η δαπάνη για την 
προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.413,60 ευρώ (€) με  Υ.Π.Α. Τπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 2021 και η προμήθεια θα βαρύνει 
τους κωδικούς 64.07.03 με τίτλο: «ΓΡΑΥΙΚΗ ΤΛΗ ΛΟΙΠΑ ΤΛΙΚΑ ΓΡΑΥΕΙΩΝ» με πιστώσεις 
ύψους 1.140,00€ και τον κωδικό 54.00.29 με τίτλο: «Υ.Π.Α. ΕΞΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ» με πιστώσεις 
ύψους 273,60 €.   
  
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις  ακόλουθες διατάξεις: 
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016 
β) τους όρους της σύμβασης 
γ) ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16) 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
υμβατικά τεύχη 
υμβατικά τεύχη  είναι: 
 α) Οι Σεχνικές προδιαγραφές 
 β) Η υγγραφή Τποχρεώσεων 
 γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
  
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το 
αρμόδιο όργανο, κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
υμφωνητικό 
Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό που 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  
Σο συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 
προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
α) Σον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  
β) Σα συμβαλλόμενα μέρη  
γ) Σα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών.  
δ) Σην τιμή  
ε) Σον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  
στ) Σις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
ζ) Σον τρόπο πληρωμής.  
Σο συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους 
αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Σο συμφωνητικό δεν μπορεί 
να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Σο συμφωνητικό υπογράφεται από το 
Δήμαρχο.  
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, 
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.  
β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Παραλαβή των υλικών 
Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208 παρ.1 του 
Ν.4412/16). 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16). 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Σόπος Παράδοσης 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τα είδη που περιγράφονται στημελέτη, στα 
γραφεία της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών στην Άμφισσα. 
 
Φρόνος παράδοσης 
Σα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά και σύμφωνα με τις εντολές της ΔΕΤΑ Δήμου 
Δελφών και εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των (5) πέντε 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έγγραφης ή προφορικής κάθε φορά ειδοποίησης της 
υπηρεσίας.  
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 
ορίζει η σύμβαση και σύμφωνα με τις εντολές της ΔΕΤΑΔήμου Δελφών(άρθρο 206 παρ.1 του 
Ν.4412/16). 
 
ΑΡΘΡΟ  9ο  
Πλημμελής κατασκευή 
ε περίπτωση οριστικής 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. Γενικά ισχύουν τα όσα ορίζονται 
στο άρθρο 213 Ν.4412/16.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Σρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής 
αξίας αμέσως μετά την τμηματική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. Ως προς τα 
δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του 
Ν.4412/16 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της 
Δ.Ε.Τ.Α. του Δήμου Δελφών.  
Δικαιολογητικά πληρωμής 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
2. Σιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 
4. Πιστοποιητικά Υορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του 

Ν.4412/16). 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16) 
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Α/Α ΕΙΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Μ.Μ. 
ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑ (€) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 

1 

Υωτοτυπικό χαρτί Α4 σε συσκευασία 
των πέντε πακέτωνμε περιεκτικότητα 
ανά πακέτο 500 φύλλων βάρους 80 
gr/m2 

ΣΕΜ 60 19,00 1.140,00 

ΤΝΟΛΟ 1.140,00 

Υ.Π.Α. 24%    273,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1.413,60 


