
 Σελίδα 1  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 

Στην Αθήνα σήµερα             /          / 2010, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων:  

Α. Του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντοµίας θα αποκαλείται 
Ταµείο και που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. 
του Αργύριο Ζαφειρόπουλο, νόµιµα εξουσιοδοτηµένο για την υπογραφή της παρούσας  µε 
την υπ’ αριθµ.97/16.9.10 απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  

Β. Της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΟΝΙCA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που έχει έδρα τη Μεταµόρφωση Αττικής, οδός Μεσολογγίου 3, 
Τ.Κ. 144 51, τηλ. 210  2896600  µε Α.Φ.Μ. XXXX, ∆.Ο.Υ. XXXXXX και που 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. XXXXXXX 
 συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω: 
 

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Σύµφωνα µε απόφαση που λήφθηκε επί του 9ου  θέµατος της 97ης συνεδρίασης του ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. που πραγµατοποιήθηκε στις 16-09-2010, εγκρίθηκε η προµήθεια τριών ψηφιακών  
φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, από την εταιρεία Κοnιca Minolta Επιχειρηµατικές 
Λύσεις Α.Ε., τύπου Κοnica Minolta BIZHUB 423 για τους ηµιώροφο, 1 και 2ο όροφο του 
κτιρίου Γραφείων των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22 Αθήνα και η σχετική 
δαπάνη ύψους 12.600,00 € πλέον ΦΠΑ 23%, µε τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
 
� Ενσωµατωµένο διαχειριστή εκτυπώσεων (print controller) για άµεση σύνδεση µε Η/Υ, ή 

δίκτυο Η/Υ, χωρίς επιπλέον προαιρετικό εξοπλισµό ώστε να λειτουργεί το µηχάνηµα ως 

δικτυακός εκτυπωτής – σαρωτής. 

� Γλώσσες εκτύπωσης PCL6 & PS3, PDF 1.7 & XPS support.  

� ∆ιεπαφές: Κάρτα δικτύου 10/100/1,000 Base-T Ethernet & Προσαρµογέα-θύρα 

USB 2.0 

� Λειτουργίες έγχρωµης & ασπρόµαυρης σάρωσης, scan-to-eMail, scan-to-FTP, scan-to-

SMB  

� Λειτουργικά Συστήµατα Windows NT4.0/2000/XP/XP64/Vista/Vista64/Windows 

Server/ 2000/2003/2003 x64/Server2008, Macintosh OS 9.2 or later, Macintosh OS X 

10.2,3,4/10.4 Intel or later,Unix/Linux/Citrix 

� Μνήµη ψηφιακής επεξεργασίας και αποθήκευσης πρωτοτύπων 2 GB  

 scan once print many (µια ανάγνωση – πολλαπλή   εκτύπωση) 

� Σκληρό δίσκο χωρητικότητας, 250 GB 

� Άµεση, αυτόµατη απεριόριστη διπλή όψη (duplex) 

� Άµεση, αυτόµατη, απεριόριστη ηλεκτρονική σελιδοποίηση (e-sort)  

� ∆ύο (2) κασέτες χαρτιού, χωρητικότητας 500 φύλλων, η κάθε µια. 
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� Πλαϊνή κασέτα ειδικής τροφοδοσίας (By-pass), χωρητικότητας 150 φύλλων 

� Συνολική χωρητικότητα χαρτιού : 1150 φύλλα. 

� R.A.D.F. (αυτόµατο τροφοδότη & ανακυκλωτή 100 πρωτοτύπων) 

� Εργοστασιακή βάση, DK-508 

� Μονάδα τελικής επεξεργασίας (σελιδοποίηση – συρραφή), δύο θέσεων, χωρητικότητας 

3200 φύλλων , µε δυνατότητα συρραφής έως 50 φύλλα, (µονή – διπλή συρραφή), FS-527 

� Έγχρωµη πτυσσόµενη οθόνη αφής, µε αναλυτικές φωτεινές ενδείξεις και οδηγίες 

λειτουργίας και χειρισµού στην Ελληνική.  

� CD Drivers, απαραίτητα λογισµικά για την άµεση εγκατάσταση και λειτουργία του ως 

δικτυακός εκτυπωτής-σαρωτής. 

� Αναλώσιµα υλικά πρώτης λειτουργίας . 

� Εγχειρίδιο λειτουργίας 

Τιµή µονάδος, χωρίς Φ.Π.Α. 23%: 4.200,00 € (τέσσερις χιλιάδες διακόσια Ευρώ) 
 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΎΜΒΑΣΗΣ: 
Ήδη µε αυτή τη σύµβαση το Ε.Τ.Α.Α. αναθέτει στη  δεύτερη συµβαλλόµενη εταιρεία 

µε την επωνυµία ΚΟΝΙCA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΕ που θα 
αποκαλείται στο εξής «η ανάδοχος» και αυτή αναλαµβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 

  
• Την αποστολή και παράδοση κατά πλήρη κυριότητα νοµή και κατοχή τριών 
φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων Konica Minolta BIZHUB 423  

• Την εγκατάσταση τους από ειδικευµένο τεχνικό της εταιρείας στον ηµιώροφο, 1ο 
και 2ο όροφο (ανά ένα) στο κτίριο των γραφείων των Ενιαίων Υπηρεσιών του 
Ε.Τ.Α.Α. και στο χώρο που θα του υποδειχτούν. 

• Την εκπαίδευση των χειριστών των µηχανηµάτων 
• Το κόστος των αρχικών υλικών λειτουργίας ( toner, drum κλπ )  
• Τη παροχή βιβλίου οδηγιών χρήσεως στα Ελληνικά.  
• Τα µηχανήµατα θα τεθούν σε λειτουργία µε Ελληνικό µενού. 
Τα προς προµήθεια φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα, που θα  εγκαταστήσει και θα θέσει 

σε λειτουργία η προµηθεύτρια εταιρεία, θα έχουν όλο τον εξοπλισµό και τις δυνατότητες 
που λεπτοµερώς περιγράφτηκαν πιο πάνω και που αναφέρονται στην από 21/5/09 
προσφορά της προµηθεύτριας, καθώς και το ειδικό έντυπο προδιαγραφών του 
µηχανήµατος, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης.  

 
3.  ΤΊΜΗΜΑ 

Σαν τίµηµα για τη προµήθεια εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία των πιο πάνω 
φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, µε όλο τον εξοπλισµό που περιγράφηκε, ορίζεται το 
συνολικό ποσό των 12.600,00 € (∆ώδεκα Χιλιάδες εξακόσια € ) πλέον ΦΠΑ 23%, επί 
του οποίου γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις και επιβαρύνσεις. . Η ανωτέρω 
συµφωνηθείσα αµοιβή είναι εύλογη, δίκαιη, οριστική και δεν υπόκειται σε καµία 
αυξοµείωση ή αναπροσαρµογή από καµία αιτία, ούτε από τυχόν αυξοµείωση των τιµών των 
υλικών ή των ηµεροµισθίων. Απαραίτητος όρος για την καταβολή της αµοιβής είναι η 
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παράδοση στο Ταµείο νόµιµου και εξοφληµένου φορολογικού στοιχείου κατά τον 
Κ.Β.Σ.(τιµολογίου) θεωρηµένου από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και πιστοποιητικού φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Τον προµηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις: 3% υπέρ του 
Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία των ειδών και 2,4% χαρτόσηµο, στο ποσό των κρατήσεων 
του Μ.Τ.Π.Υ. Η πληρωµή του πιο πάνω ποσού θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή και 
µετά την έγκριση του σχετικού εντάλµατος από τoν πάρεδρο του ελεγκτικού  συνεδρίου. 

 
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 
Η παράδοση και η παραλαβή και των τριών φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, 

συνοµολογείται θα γίνει εντός 10  ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης. Για κάθε µέρα που θα περνάει µετά τη λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών, η 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένη να καταβάλει στο Ε.Τ.Α.Α. σαν ποινική ρήτρα, το ποσό των 
100,00 €  ηµερησίως.  
Μετά τη πάροδο 10ηµέρου καθυστέρησης, η ανάδοχος µπορεί να κηρύσσεται από το 

∆Σ του Ε.Τ.Α.Α. έκπτωτη, οπότε και εκπίπτει υπέρ του Ε.Τ.Α.Α., εκτός της ως άνω 
ποινικής ρήτρας και η κατατεθείσα  εγγύηση καλής εκτέλεσης. Επίσης, το Ε.Τ.Α.Α. 
επιφυλάσσεται για κάθε επί πλέον δικαίωµα του και για να απαιτήσει από την ανάδοχο 
κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα προκληθεί σε αυτό. 
Μετά την εγκατάσταση των τριών µηχανηµάτων, θα γίνει η προσωρινή παραλαβή τους, 

εφ΄ όσον αυτά συµφωνούν µε τις προδιαγραφές της προσφοράς. 
Η οριστική παραλαβή θα γίνει µετά από δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λειτουργία 

τους και αφού διαπιστωθεί ότι αυτή είναι οµαλή και πλήρης.  
Η οριστική παραλαβή των τριών φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων θα γίνει από την 

αρµόδια Επιτροπή του Ε.Τ.Α.Α. που θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, εφόσον διαπιστώσει ότι τα µηχανήµατα συγκεντρώνουν όλες τις ιδιότητες που 
τα χαρακτηρίζουν και λειτουργούν κανονικά και απρόσκοπτα. 

 
5. ΕΓΓΥΗΣΗ 
Η ανάδοχος παρέχει εγγύηση ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία λειτουργίας, χωρίς 

περιορισµό των παραγόµενων αντιγράφων που περιλαµβάνει: 
• Προληπτική και επανορθωτική συντήρηση, 
• Αποκατάσταση βλαβών 
• Όλα τα ανταλλακτικά 
• Τεχνολογικές βελτιώσεις που θα κριθούν απαραίτητες από τον κατασκευαστή 
• Τυχόν περιοδικές εκπαιδεύσεις χειριστών του µηχανήµατος 
• Η εγγύηση δεν καλύπτει το κόστος των αναλωσίµων υλικών του χαρτιού και των 
συρραπτικών το οποίο βαρύνει τον πελάτη. Η εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
1. Όταν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση της µηχανής 
2. Όταν επεµβαίνουν στην µηχανή πρόσωπα µη εξουσιοδοτηµένα από την 
ΚΟΝΙCA MINOLTA BGR A.E. 

3. Όταν χρησιµοποιούνται αναλώσιµα υλικά µη εγκεκριµένα από τον 
κατασκευαστικό οίκο. 

Η ανάδοχος Εταιρεία αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα την υποστήριξη των προσφερόµενων 
µηχανηµάτων µε ανταλλακτικά και αναλώσιµα για τουλάχιστον (10) δέκα χρόνια, από την 
ηµεροµηνία λειτουργίας τους. 
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∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

 Περιγραφή ∆ιάρκεια ζωής  
(σε εκτυπώσεις) 

Τιµή µονάδας 
σε ευρώ 

Κόστος ανά 
αντίγραφο 

1. Τoner 25.000 46,00 0,00184 
2. Developer 120.000 42,00 0,00035 
3. Tύµπανο 120.000 70,00 0,00058 
  Σύνολο ανά αντίγραφο 0,00277 
Οι παραπάνω τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ . 
Η ανάδοχος Εταιρεία για τη καλή και σύµφωνη εκτέλεση της προµήθειας, 

εγκατάστασης και λειτουργίας των τριών φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και για τη 
πιστή και ακριβή τήρηση όλων των πιο πάνω όρων της παρούσας σύµβασης και της από 
21/5/09 προσφοράς της, που χαρακτηρίζονται σαν ουσιώδεις, κατέθεσε στο .Ε.Τ.Α.Α., την 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αρ. GRH079185/21.09.2010 της Τράπεζας ALPHA 
BANK, ποσού 1.260,00 € η οποία  θα καταπίπτει σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
σύµβασης .  
Η εγγυητική αυτή Επιστολή θα παραµείνει στο Ταµείο για χρονικό διάστηµα ενός (1) 

έτους από τη λειτουργία  του µηχανήµατος. 
 
6. ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

Μετά τη λήξη της ετήσιας εγγυητικής περιόδου και εφόσον αποφασιστεί από το ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α., η πλήρης τεχνική συντήρηση παρέχεται µε ετήσιο ανανεούµενο για συνεχείς 
ετήσιες περιόδους – Συµβόλαιο πλήρους τεχνικής εξυπηρέτησης µε χρέωση 0,0059 € ανά 
εκτύπωση χωρίς το Φ.Π.Α. 
Το συµβόλαιο καλύπτει τις ακόλουθες παροχές: 
• Προληπτική συντήρηση (service) 
• Eπανορθωτική συντήρηση 
• Εργασία τεχνικού 
• Ανταλλακτικά 
• Τεχνολογικές βελτιώσεις που θα κριθούν απαραίτητες από τον κατασκευαστή 
• Αναλώσιµα υλικά, εκτός του χαρτιού και των συρραπτικών 
− Το παραπάνω κόστος τεχνικής εξυπηρέτησης είναι σηµερινό και θα 
αναπροσαρµόζεται ετήσια τιµαριθµικά σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 
επίσηµο ∆.Τ.Κ. του προηγούµενου έτους. 

Όλα τα έξοδα προµήθειας, µεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας των 
φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, βαρύνουν την ανάδοχο Εταιρεία.  Επίσης η ανάδοχος 
βαρύνεται µε τον κίνδυνο βλάβης ή ζηµίας αυτών µέχρι την οριστική παραλαβή των 
µηχανηµάτων. 

 

 7. Ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρεί τη σύµβαση και τα εξ αυτής 
απορρέοντα δικαιώµατα και αξιώσεις της προς τρίτους µετά ή άνευ ανταλλάγµατος. 

8. Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας συµβάσεως θα γίνεται και θα 
αποδεικνύεται µε έγγραφη συµφωνία, αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου, 
ακόµη δε και του όρκου. Για κάθε διαφορά, που τυχόν θα ανέκυπτε, κατά την ερµηνεία ή 
εφαρµογή της παρούσας συµβάσεως αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 
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            Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε δύο αντίγραφα, από τα οποία, 
αφού υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, έλαβαν από ένα ο καθένας τους. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

      ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΑΑ      Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

 Αργύριος Ζαφειρόπουλος     
        Πρόεδρος ∆.Σ.  
 
 

 


