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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 
 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

 
      > ΓΕΝΙΚΑ 
                                       > ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
        
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.641,02€ 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.641,02€ 
 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ  

 

Η παρούσα μελέτη αφορά προμήθεια  τόνερ για εκτυπωτές και φωτοτυπικά, που θα καλύψουν τις  ανάγκες 

των  Υπηρεσιών και των τμημάτων του Κέντρου Πολιτισμού ΠΚΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Α.Ε.  για το έτος 2022.  

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.641,02€  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. και 

θα χρηματοδοτηθεί από  τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022. 

 
 Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα: 

 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 206) οι οποίες επιτρέπουν την προσφυγή 

στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή 

κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (30.000 €) 

 
 
 

ΙΙ.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Για τα  υλικά  πρέπει  να  τηρούνται  οι  προδιαγραφές  που  θα  αναφερθούν  κατωτέρω (πίνακας 

ενδεικτικού προϋπολογισμού),  να  διασφαλίζεται  η  ποιότητα  των  προμηθευόμενων  ειδών  και  η  αντοχή τους  

που  θα  καθιστά  δυνατό  τον αντικειμενικό  προσδιορισμό των  προϊόντων.  Η  προσκόμιση  των  προϊόντων  θα  

γίνεται  σε  χώρο  που  θα  υποδειχθεί  από  την  Υπηρεσία. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τμηματικά  τα ανωτέρω υλικά  μετά  από την παραγγελία που θα 

δίνεται  από  την Πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού ΠΚΜ Μονοπρόσωπη Α.Ε.. 

 
Ειδικά για τα τόνερ, πρέπει να είναι : 
 

 Σύμφωνα με τις Ελληνικές και Κοινοτικές διατάξεις (ποιοτικές και αγορανομικές) 
 Η ημερομηνία λήξης να είναι μετά το Δεκέμβριο 2022 

 
 
 
ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1.1. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:  

Η δαπάνη για την προμήθεια, κατ΄ ανώτατο όριο σε ευρώ (€), έχει ως εξής: 
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- Έρευνα αγοράς: Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το ΚΠ στις 
τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος και τις ανάγκες του Κέντρου Πολιτισμού.  

- Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους 
του Κέντρου Πολιτισμού ΠΚΜ ΜΟΝ.  Α.Ε 

1. Ύπαρξη πιστώσεων: Η ανωτέρω αναφερόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
έτους 2022 του Κέντρου Πολιτισμού και υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις  στον Κωδ. 
Εξόδων 64-08-07-0324. 

2. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται όλοι ανεξαιρέτως οι βαρύνοντες τον ανάδοχο 
φόροι, τέλη και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων, εκτός του 
Φ.Π.Α. που βαρύνει το Κέντρο Πολιτισμού. 

3.Η αμοιβή του αναδόχου αφορά το σύνολο της προμήθειας, που αναφέρονται παραπάνω  
για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

4. Ποσοστό ΦΠΑ (24%) επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)  

5. Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις: Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο 
εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

6. Μεταβολές - Αναπροσαρμογή τιμής: Η αμοιβή του Αναδόχου δεν υπόκειται σε καμία 
αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ 
όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

7. Τρόπος πληρωμής: Η συμβατική αξία της προμήθειας καταβάλλεται τμηματικά (σύμφωνα 
με την παραγγελία του ΚΠ) με την έκδοση του προβλεπόμενου παραστατικού και 
προσκόμισης των νόμιμων δικαιολογητικών. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται 
όλοι οι κατά το νόμο βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι, τέλη και βάρη, εκτός του Φ.Π.Α. που 
βαρύνει το ΚΠ 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   
ΤΟΝΕΡ ΓΝΗΣΙΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1 Xerox Toner B210  (γνήσιο) 10 69,90 699,00 
2 Xerox Toner 106R03476 Black για πολυμηχάνημα  (γνήσιο) 10 127,90 1.279,00 
3 Xerox Toner 106R03475 Yellow για πολυμηχάνημα (γνήσιο) 3 116,94 350,82 
4 Xerox Toner 106R03473 Cyan για πολυμηχάνημα (γνήσιο) 3 116,94 350,82 
5 Xerox Toner 106R03474 Magenta για πολυμηχάνημα (γνήσιο) 3 116,94 350,82 
6 Toner HP 44A BLACK   (γνήσιο)  5 42,66 213,30 
7 Toner HP 106 A Black (γνήσιο) 10 49,90 499,00 

 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   (χωρίς ΦΠΑ)   3.742,76 

 ΦΠΑ 24%   898,26 
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ   4.641,02 
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8. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 
αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  

9. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 
Ν.4412/2016 (Α΄ 147). 

 
 
 
 

 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 
 

BΑΝΑ ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ 
  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 
 
 
 
 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27 /05/2022 

 
 

 


