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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                         Πάτµος, 28 Φεβρουαρίου 2018 
       ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                Αριθµ. πρωτ.: 417 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
     ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 
 
Ταχ. ∆/νση: Χώρα –Πάτµος                                                     
Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ                                                      
Τηλέφωνο:  2247 3 60307                                                  
Fax:             2247 0 33355                                                 
         
        

Απόφαση υπ’ αριθµ. 14 
 
Θέµα: «Έγκριση διενέργειας µε απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού 

προϋπολογισµού της προµήθειας ανταλλακτικών φωτοτυπικού µηχανήµατος» 
 

 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου  Πάτµου 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», µε θέµα: «Αρµοδιότητες 

∆ηµάρχου». 

2. Το άρθρο 5 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆ηµοτικού Λιµενικού 

Ταµείου Πάτµου (∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), µε θέµα: «Αρµοδιότητες Προέδρου». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/08-08-2016): «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 

3536/2007. 

5. Την υπ’ αριθµ. 31/2018 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., µε θέµα: «Ψήφιση 

πιστώσεων έτους 2018». 

6. Την υπ’ αριθµ. 33/2018 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., µε θέµα: «Έγκριση 

διενέργειας προµηθειών έτους 2018». 

7. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 10.6673 προϋπολογισµού τρέχοντος έτους υπάρχει γραµµένη σχετική πίστωση. 

8. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

9. Την υπ’ αριθµ. 50/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

10. Την ανάγκη προµήθειας ανταλλακτικών για το φωτοτυπικό µηχάνηµα που χρησιµοποιείται από την 

υπηρεσία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της προµήθειας ανταλλακτικών φωτοτυπικού µηχανήµατος, µε απευθείας 

ανάθεση. 

2. – Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της ανωτέρω προµήθειας που έχει 

συντάξει ο Πολιτικός Μηχανικός της Υπηρεσίας µας και παρατίθεται παρακάτω: 

 
«Άρθρο 1ο – Αντικείµενο Προµήθειας 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια αυθεντικών ανταλλακτικών για το φωτοτυπικό 

µηχάνηµα τύπου KONICA MINOLTA BIZHUB C223 που κατέχει το ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., για την κάλυψη των 

αναγκών του. Τα ανωτέρω ανταλλακτικά είναι απολύτως απαραίτητα για την αντικατάσταση αντίστοιχων 

που έχουν φθαρεί, σύµφωνα µε µήνυµα που εµφανίζεται στη φωτεινή οθόνη του, µε αποτέλεσµα να µην 

είναι δυνατή η λειτουργία του µηχανήµατος. 

 
 
Άρθρο 2ο – ∆ιατάξεις 

Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 

3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Άρθρο 3ο  - Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Τα υπό προµήθεια είδη προορίζονται για φωτοτυπικό µηχάνηµα του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και αναλυτικά είναι τα 

εξής:  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗ-

ΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1 
Developer Unit για KONICA 
MINOLTA BIZHUB C223 
(αυθεντικό) 

ΤΕΜΑΧΙO 1 35,00€ 35,00€ 

2 
Drum Unit για KONICA 
MINOLTA BIZHUB C223 
(αυθεντικό) 

ΤΕΜΑΧΙO 1 70,00€ 70,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 105,00€ 

Φ.Π.Α. (24%): 25,20€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 130,20€ 

 

Στις ανωτέρω τιµές περιλαµβάνεται το κόστος θαλάσσιας µεταφοράς των υπό προµήθεια ειδών και 

παράδοσής τους στην έδρα του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., το οποίο θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 4ο - Έλεγχος – ∆οκιµές – Παραλαβή ειδών 
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Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η ποσότητα, η πληρότητα και η αρτιότητα των παραλαµβανοµένων ειδών 

και η συµφωνία τους µε τις προδιαγραφές. 

Εάν τα είδη δεν είναι του εγκεκριµένου τύπου ή δεν πληρούν κάποιο από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά δεν 

θα παραλαµβάνονται».  

3. – Η δαπάνη της προµήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, δεδοµένου ότι στον προϋπολογισµό εξόδων 

του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6673. 

4. – Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µόνο βάσει τιµής. 

5. – Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση στον µειοδότη της 

Απόφασής µας περί ανάθεσης της προµήθειας. 

 

 

                                                                                                                  Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

                                                                            Γρηγόριος Στόικος 
                                                                            ∆ήµαρχος Πάτµου 
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