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 ΧΑΛΚΙΔΑ ,   08/04/2019 
  
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται  προκειμένου να προβούμε στη μίσθωση ενός 
(1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος [CPV: 66114000-2] για το Γραφείο Έκδοσης και 
Βεβαίωσης Λογαριασμών,  με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Δυνατότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης κατ’ ελάχιστον 40 χαρτιών Α4 ανά λεπτό & 
130.000 σελίδων ανά μήνα. 

• Δυνατότητα αντιγραφής Α4 & Α3. 
• LAN (Δικτυακός εκτυπωτής).    
• Ευκρινής και εύχρηστη οθόνης αφής. 
• Τουλάχιστον τέσσερις κασέτες Α4. 

 
Η χρέωση της μίσθωσης θα είναι ανά εκτυπωμένη σελίδα και όχι με χρονοχρέωση και 

θα συμπεριλαμβάνονται τα αναλώσιμα (μελάνια) και τα τυχόν ανταλλακτικά συντήρησης και 
επισκευής του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος. 

Όλα τα αναλώσιμα θα είναι γνήσια. 
Η χρέωση της μίσθωσης προϋπολογίζεται στο ποσό των 0,013 € / σελίδα (χωρίς ΦΠΑ) 

και για σύνολο 450.000 σελίδων. 
Η διάρκεια της μίσθωσης εκτιμάται ότι δε θα ξεπερνά τους 14 μήνες. 
Προτείνεται η εκτέλεση της ως άνω μίσθωσης με απευθείας ανάθεση, διότι η συνολική 

δαπάνη δεν υπερβαίνει όριο των (€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) που καθορίζεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 328 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016). 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις 
αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή 
του οικονομικού φορέα, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.Η πληρωμή θα γίνει 
με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί μετά την παραλαβή του εξοπλισμού  και 
εφόσον η επιτροπή παραλαβής δε διαπιστώσει κανένα πρόβλημα. 

Η πληρωμή της αξίας της μίσθωσης θα γίνει σύμφωνα με το εκδοθέν τιμολόγιο και με 
την προσκόμιση των απαραίτητων για την πληρωμή δικαιολογητικών  στην αρμόδια υπηρεσία 
της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής παρουσία του αναδόχου, εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και η συμμόρφωση 
με τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως λεπτομερώς μνημονεύονται στην παρούσα τεχνική 
έκθεση. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα του είδους ο προμηθευτής οφείλει να προβεί σε 
άμεση αντικατάσταση αυτού. Εάν ο προμηθευτής δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές 
ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση του ακατάλληλου είδους, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψή του ή στη μείωση του τιμήματος. Το 
συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει εντός 10 ημερών από την ημέρα 
έγγραφης εντολής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου. Υπέρβαση του χρόνου 
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παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο 
παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκπαίδευση του χρήστη της φωτοαντιγραφικής 
μηχανής. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα συντήρησης και επισκευής του 
μισθωμένου φωτοαντιγραφικού και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή 
χρονοβόρας επισκευής υποχρεούται σε αντικατάσταση με όμοιο ή ανώτερο. 

Τη μίσθωση βαρύνουν οι κάτωθι κρατήσεις: 
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.3 τουΝ.4013/2011 όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07% (υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής  σύμβασης καθώς και Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ 
Χαρτοσήμου 20% επί της ως άνω κράτησης. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β') 
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% (υπέρ ΑΕΠΠ) επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής  σύμβασης καθώς και Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί της 
ως άνω κράτησης. 

Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
Ο εξοπλισμός   θα είναι καινούριος , αμεταχείριστος και αρίστης ποιότητος και θα 

συνοδεύεται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που 
επιβάλει η σχετική νομοθεσία και η παρούσα Τεχνική Έκθεση. 

Η συνολική δαπάνη που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 5.850,00 € (χωρίς ΦΠΑ) θα 
βαρύνει τον εν’ ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 245/2018 
Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με ποσό 4.145,32 € (με ΦΠΑ), 
στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10.200,00 € στο κεφάλαιο «Αμοιβές 
και έξοδα τρίτων» με  K.A. 610000 και τίτλο «Αμοιβές συνεργατών με ΦΠΑ 24%» καθώς 
και πίστωση ποσού  23.448,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με  K.A. 54006124 και τίτλο 
«ΦΠΑ αμοιβών τρίτων με ΦΠΑ 24%»  και το εναπομείναν ποσό θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 στον οποίο θα εγγραφούν οι αντίστοιχες πιστώσεις.  

 
 
 
     Η Συντάξασα                                                                                                             

                           Θεωρήθηκε 

                                                                                                     Η Δ/ντρια   Διοικ/κών    

Ελένη Μαστρογιάννη                                                                    &  Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

                                                                                                                          Νίκη Ζαχαρού 
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