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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                Πάτµος, 11 Σεπτεµβρίου 2019 
       ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                       Αριθµ. πρωτ.:  1615               
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
     ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 
 
 
Ταχ. ∆/νση: Χώρα –Πάτµος                                                     
Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ                                                      
Τηλέφωνο:  2247 3 60307                                                  
Fax:             2247 0 33355                                                 
               

Απόφαση υπ’ αριθµ. 140 
 
Θέµα: «Έγκριση διενέργειας µε απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού 

προϋπολογισµού της προµήθειας αναλωσίµων εκτυπωτικών µηχανηµάτων για την κάλυψη των 
αναγκών της Υπηρεσίας µας» 

 
 

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 του 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. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α΄/19-07-2018): «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της 

οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για 

τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την 

αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας 

και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

6. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 10.6614.0001 προϋπολογισµού τρέχοντος έτους υπάρχει γραµµένη σχετική 

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

8. Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε την αριθµ. 119/2019 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, µε αριθµό καταχώρισης 3 στα λογιστικά βιβλία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.  

9. Την ανάγκη προµήθειας αναλωσίµων για τα µηχανήµατα που καλύπτουν τις ανάγκες της Υπηρεσίας µας. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 
1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της προµήθειας αναλωσίµων εκτυπωτικών µηχανηµάτων για την κάλυψη των 

αναγκών της Υπηρεσίας µας, µε απευθείας ανάθεση. 

2. – Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό που έχει συντάξει η Αναπλ. 

Προϊσταµένη του Τµήµατος Εκµετάλλευσης και ∆ιοικητικού του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και παρατίθενται παρακάτω: 

 
«Άρθρο 1ο – Αντικείµενο Προµήθειας 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια αυθεντικών toners µαύρου χρώµατος για το 

φωτοτυπικό µηχάνηµα τύπου KONICA MINOLTA BIZHUB C223, για τον εκτυπωτή τύπου HP LASER 

JET P2055d και για το πολυµηχάνηµα τύπου HP LaserJetPro MFP M130fn προς κάλυψη των αναγκών της 

υπηρεσίας του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

 
Άρθρο 2ο – ∆ιατάξεις 

Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016): 

«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
 Άρθρο 3ο  - Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Τα υπό προµήθεια είδη προορίζονται για το γραφείο του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και αναλυτικά είναι τα εξής:  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1 

TONER  TN 217 Black  για KONICA 
MINOLTA BIZHUB C 223 

(ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ) 
Περιγραφή 
Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser   
Tόνερ µε υψηλή απόδοση στις 
εκτυπώσεις 
Χρώµα: Μαύρο 
Τύπος συσκευής: Φωτοτυπικό 
Μέγιστη κάλυψη 20.000 σελίδες 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 33,00€ 66,00€ 

2 

HP Toner (CE505A) για 
HP LASERJET P2055D 

(ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ) 
Περιγραφή 
Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser   
Tόνερ µε υψηλή απόδοση στις 
εκτυπώσεις 
Χρώµα: Μαύρο 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 70,00€ 70,00€ 
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Τύπος συσκευής: Εκτυπωτής 
Μέγιστη κάλυψη 2300 σελίδες 

3 

HP 17A Black Toner (CF217A) 
(ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ) 

Περιγραφή 
Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser   
Tόνερ µε υψηλή απόδοση στις 
εκτυπώσεις 
Χρώµα: Μαύρο 
Τύπος συσκευής: Πολυµηχάνηµα 
Μέγιστη κάλυψη 1600 σελίδες 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 
48,00€ 

 
48,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 184,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 44,16€ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 228,16€ 

 
Άρθρο 4ο - Έλεγχος – ∆οκιµές – Παραλαβή ειδών 

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. 10.6614.0001. 

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 είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση στον 

µειοδότη της Απόφασής µας περί ανάθεσης της προµήθειας. 

 

                                                                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

                                                                            Γρηγόριος Στόικος 
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