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Θέμα: Απευθείας ανάθεση για “Παροχή υπηρεσιών αναδόχου για τη Συντήρηση και επισκευή
φωτοτυπικών κλπ μηχ/κου εξοπλισμού Konica Minolta”

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

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) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραμμα Κλεισθένης )
6) ην υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση Δημάρχου

Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου" όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει  με τις  υπ’  αρ.  3778/31288/01-10-2018 και 4363/38879/09-11-2018
όκοιες

7) Την 2990//21038/30-05-2019(ΑΔΑ:Ω0Τ3Ω93-Ο7Ξ) Απόφαση του  Δημάρχου Διονύσου  με
την  οποία  εγκρίθηκε  η  04/2019  Τεχνική  Περιγραφή,  όπως  συντάχθηκε  από  το  Τμήμα
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και η διενέργεια της «Υπηρεσίας
Παροχής  υπηρεσιών  αναδόχου  για  την  Συντήρηση  και  επισκευή  Η/Υ,  εκτυπωτών
φωτοτυπικών κλπ μηχ/κου εξοπλισμού   (Konica Minolta)  ,  με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης 

8) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αριθμ.
635  /  24  -0  5  -2019(ΑΔΑ:  6Β1ΘΩ93  -1ΜΓ)   Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης στον  10.6265.0005 με
τίτλο «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών φωτοτυπικών κλπ μηχ/κου εξοπλισμού»
ποσού 34.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),

9) Την  υπ’  αριθ.  21547/04-06-2019 πρόσκληση του  Δημάρχου προς  την  εταιρία   KONICA
MINOLTA Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς ΑΕ περί υποβολής προσφοράς.

10) Την  υπ’  αρ.  21947/07-06-2019 εμπρόθεσμα  υποβληθείσα προσφορά της  εταιρίας  KONICA
MINOLTA     Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς ΑΕ  

11) Το  υπ'  αριθ 19REQ004981746   πρωτογενές  αίτημα  με  CPV:50313200-4 με  τίτλο
“Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων”

12) Τ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αναθέτουμε την εκτέλεση της Υπηρεσίας Παροχής υπηρεσιών αναδόχου για την Συντήρηση και
επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών φωτοτυπικών κλπ μηχ/κου εξοπλισμού   (Konica Minolta)  , στην εταιρία
Konica Minolta Επιχειρηματικές  Λύσεις  Ελλάς  ΑΕ που  εδρεύει  στη  Μεταμόρφωση,  οδός
Μεσολογγίου 3, 14451 με ΑΦΜ 094048100, τηλ.2102896600 με νόμιμους εκπροσώπους τους
Ζοβόλια Αλέξανδρο  και  Χρίστο Πρεβεδούρο έναντι  του  ποσού  των 19.800,70 ευρώ (€)
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%).  Η εν λόγω δαπάνη θα γίνει σε βάρος του κωδικού Κ.Α.
10.6265.0005  του  οικονομικού  προϋπολογισμού  ετών  2019,  2020  με  τίτλο  “Συντήρηση  και
επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών φωτοτυπικών κλπ μηχ/κου εξοπλισμού” και εγγραφή ποσού 11.550,00
€ για το 2019. Το υπόλοιπο ποσό των 8.250,70€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ο.ε. 2020

ΑΔΑ: ΨΧΑΝΩ93-ΙΦΝ



Ειδικότερα, 
O Δήμος μας διαθέτει:
- δύο (2) φωτοτυπικά μηχανήματα τύπου KONICA MINOLTA bizhub 223,
- ένα (1) φωτοτυπικό μηχάνημα τύπου KONICA MINOLTA bizhub C220, και
- ένα (1) φωτοτυπικό μηχάνημα τύπου KONICA MINOLTA bizhub 165.

Τα  παραπάνω  τρία  πρώτα  μηχανήματα  βρίσκονται  σε  υπηρεσίες  στις  οποίες  συνήθως  δεν  υπάρχουν
εφεδρικά και πρέπει οι βλάβες να αποκαθίστανται άμεσα. Τα μηχανήματα αυτά βρίσκονταν σε σύμβαση
συντήρησης και προμήθειας αναλωσίμων εκτός χαρτιού και συρραφίδων, με χρέωση ανά σελίδα, με την
επίσημη αντιπροσωπεία της εταιρίας “Konica Minolta Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς ΑΕ”. Η σύμβαση αυτή
έχει λήξει.

Το τέταρτο μηχάνημα (τύπου  KONICA MINOLTA bizhub 165)  ανήκε στο συγχωνευθέν με το Δήμο μας
Ν.Π.Δ.Δ.  “Ο ΘΕΣΠΙΣ” και  πλέον έχει  περιέλθει  στην κυριότητα του Δήμου. Το μηχάνημα αυτό χρήζει
μικρής  κλίμακας  επισκευής  προκειμένου  να  είναι  σε  θέση  να  λειτουργήσει  και  πάλι.  Στη  συνέχεια
επιθυμούμε να ενταχθεί και το μηχάνημα αυτό σε σύμβαση συντήρησης και προμήθειας αναλωσίμων εκτός
χαρτιού και συρραφίδων, με χρέωση ανά σελίδα.

Στα πλαίσια της νέας σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει:

α) το αργότερο εντός 24 ωρών από την ενημέρωσή του για βλάβη σε κάποιο μηχάνημα, να την έχει
αποκαταστήσει και το μηχάνημα να λειτουργεί κανονικά. Ως βλάβη νοείται πάσης φύσεως δυσλειτουργία
των μηχανημάτων, είτε αυτή αφορά στο υλικό, είτε στο λογισμικό. Επιθεώρηση, ρύθμιση, συντήρηση και
αποκατάσταση βλαβών με σκοπό την καλή λειτουργία του μηχανήματος,  θα πραγματοποιείτε κατά τις
εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή πλην αργιών).

β)  η  παροχή  των  αναγκαίων  ανταλλακτικών  ,  μέχρι  εξαντλήσεως  των  αποθεμάτων,  όλα  σε  άριστη
κατάσταση για την καλή λειτουργία του μηχανήματος. Προβλέπεται η προμήθεια και

γ) αντικατάσταση γυάλινων και πλαστικών μερών, τα οποία ενδεχομένως θα πρέπει να αντικατασταθούν
λόγω φθοράς. 

Επειδή για τα είδη αυτά δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων η φύση, η ποσότητα και το κόστος τους, στον
ενδεικτικό  προϋπολογισμό  της  παρούσας  Τεχνικής  Περιγραφής  προβλέπεται  η  σχετική,  κατ'  εκτίμηση,
δαπάνη  και  κάθε  φορά που  προκύπτει  ανάγκη  για  κάποιο  τέτοιο  είδος.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να
υποβάλλει  αναλυτική  τεχνική  έκθεση  και  προσφορά  προς  το  Δήμο  προκειμένου  να  εγκριθεί  και  να
καλυφθεί η σχετική δαπάνη από τον υπάρχοντα προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.

Επίσης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει το Δήμο με όλα τα αναλώσιμα των μηχανημάτων
εκτός  από  χαρτί  και  συρραφίδες.  Πρέπει  δε,  να  υπάρχει  τουλάχιστον  ένα  τεμάχιο  από  κάθε  είδος
αναλώσιμου στις αποθήκες του Δήμου πριν από την εξάντληση του αντίστοιχου αναλώσιμου που βρίσκεται
σε χρήση στο αντίστοιχο φωτοτυπικό μηχάνημα.

Ως τρόπος τιμολόγησης προτείνεται η χρέωση ανά σελίδα εκτύπωσης και περιλαμβάνει όλες τις χρεώσεις για
τα αναλώσιμα εκτός χαρτιού και συρραφίδων, το κόστος των ανταλλακτικών και το κόστος της διάγνωσης και
της επισκευής των βλαβών.

Όλες  οι  πληρωμές  θα  γίνονται  σε  ευρώ  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των
σχετικών εντολών πληρωμής.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της όλης σύμβασης καθορίζεται σε ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του προ-
ϋπολογισθέντος ποσού.

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της υπηρεσίας

Με εντολή Δημάρχου

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλλα

Εσωτερική διανομή

1. Τμήμα Προμηθειών 
2. Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας

ΑΔΑ: ΨΧΑΝΩ93-ΙΦΝ
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