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Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»
2. Την παρ. 33, του άρθρου 19, του Ν.2947/2001 «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας,
έργων Ολυµπιακής υποδοµής και άλλες διατάξεις.
3. Το Π.∆. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έν γένει έργων.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2003 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει
της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς».
5. Το Π.∆. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28.08.2014) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού», όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 31 και 39 του Ν.4305/2015
(ΦΕΚ Α/237/31.10.2014) και ισχύει.
6. Το Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Ανασύσταση και µετονοµασία
Υπουργείων».
7. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις
8. Το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19.03.2015) Ρυθµίσεις για την
λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, στην
οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις», το άρθρο 5, παρ. 1 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015)
∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαθρωτικών µεταρρυθµίσεων και το άρθρο 93 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ
21/Α/21.02.2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις».
9. Την
αριθµ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆Υ/∆ΟΕΠΥ/275923/40952/379/24.10.2014
(ΦΕΚ
2891/Β/29.10.2014) Υ.Α. «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισµού
και Αθλητισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα

∆ηµόσια Μουσεία αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού», όπως συµπληρώθηκε µε την αριθµ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5/14.11.2014
(ΦΕΚ
3114/Β/20.11.2014)Υ.Α.
10. Την
αρ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆Υ/∆ΙΟΙΚ/Τ∆ΜΝ/276033/40980/36082/18068/27.10.2014
«Απόφαση τοποθέτησης Προϊσταµένων Οργανικών Μονάδων επιπέδου
∆ιεύθυνσης Υπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών
Περιφερειακών Υπηρεσιών και Μουσείων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων
και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του ΥΠΠΟΑ.
11. Την µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-01-2004 Υ.Α. «Μεταβίβαση
αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές
Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γ∆ΑΠΚ και Γ∆ΑΜΤΕ του ΥΠΠΟ» (ΦΕΚ
/180/Β’/30-01-2004).
12. Το άρθρο 21και το άρθρο 83, παρ.1 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ/247/Α’/27-11-1995)
«Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις».
13. Το Ν. 2286/95(ΦΕΚ/19/Α’/01-02-1995) «Προµήθειες δηµοσίου τοµέα και
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως ισχύει.
14. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/91 «Περί του τρόπου εκτέλεσης Αρχαιολογικών Έργων
» (ΦΕΚ/122/Α’/05-08-1991) και το Π.∆. 99/1992 (ΦΕΚ/46/Α’/24-03-1992) «Μελέτη
και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» .
15. Το Π.∆. 136/2011 (ΦΕΚ 267/Α/31-12-2011) «Καθορισµός κατώτατου ύψους
δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο».
16. Την Υ.Α. µε αρ. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291/Β/10) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων
που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
17. Το Π.∆. 118 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
18. Το Π.∆. 134/96 (ΓΕΚ/Α/105) τροποποίησης και συµπλήρωσης µερικών
διατάξεων του Π.∆. 186/92 «Κώδικας βιβλίων και στοιχείων», όπως ισχύει.
19. Το Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ 194/Α/10) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
20. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες
διατάξεις».
21. Το Ν 63/2005 «ΦΕΚ98/Α/22-04-2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
22. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες
διατάξεις»
23. Του άρθρου 55 «Παρακράτηση φόρου το εισόδηµα από εµπορικές
επιχειρήσεις» του Ν 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/16-09-1994) «Κύρωση του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος»
24. Το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/15.09.2011 «Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που
υπάγονται στο νόµο για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ
14/Α/2-2-2012) .
25. Το άρθρο 52 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ94/Α/27.05.2016) «Επείγουσες διατάξεις για
την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις» µε το οποίο τροποποιείται το άρθρο 21

του Ν. 2859/2000 όπου αυξάνεται ο συντελεστής ΦΠΑ από 23% σε 24% µε ισχύ
από 01-06-2016.
26. Το Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
27. Τις µε αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΥ/∆ΠΟ∆/ΤΕΠ/227580/28142/10392/12360/12.07.2016
και ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΥ/∆Ο∆/ΤΕΠ/41967/5213/3904/2227/15.02.2016
µεταβίβαση πίστωσης µε επιτροπικά εντάλµατα.
28. Τις µε αριθµ. πρωτ. 1146/01.08.2016 (Α∆Α:Ω6094653Π4-Μ45) µε α/α 76117
καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων της Υ.∆.Ε και 282/17.03.2016 (Α∆Α:
ΩΗΚ74653Π4-ΖΚΣ) µε α/α 31646 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων της Υ.∆.Ε
29. Την ανάγκη για την προµήθεια εξαρτήµατος, ανταλλακτικών και τόνερ
φωτοτυπικού µηχανήµατος για τις ανάγκες του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης.
30. Την έρευνα αγοράς και τη συλλογή προσφορών στην Υπηρεσία µας.
Αποφασίζουµε
Εγκρίνουµε την απευθείας ανάθεση για την προµήθεια εξαρτήµατος,
ανταλλακτικών και τόνερ φωτοτυπικού µηχανήµατος για τις ανάγκες του Μ.Α.Τ
στην εταιρεία µε επωνυµία Ν.Τ.Λ. ΜΟΝ. Ε.Π.Ε µε (ΑΦΜ:888737755 –∆.Ο.Υ
Κέρκυρας)σύµφωνα µε την υποβληθείσα προσφορά που αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης.
Η δαπάνη δεν θα ξεπεράσει εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα
λεπτά (694,40€), συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. Α. 24% και των λοιπών νόµιµων
κρατήσεων, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού ΚΑΕ
21/110/1729 και 21/110/1699 που έχουν διατεθεί στην Υπηρεσία µας.
Η προµήθεια θα γίνει µε βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας µας και η πληρωµή
βάσει τιµολογίου µετά την παραλαβή..
Το ανωτέρω ποσό επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις που βαρύνουν τον
προµηθευτή.
Η ανάθεση ισχύει µέχρι 30.11.2016
Οι όροι και οι υποχρεώσεις τω συµβαλλοµένων θα αναφερθούν στη σύµβαση που
θα υπογραφεί και η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
απόφασης.

Η Προϊσταµένη του Μουσείου

∆έσποινα Ζερνιώτη
Αρχαιολόγος
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Συµφωνητικό
Στην Κέρκυρα σήµερα 07 Νοεµβρίου και ηµέρα ∆ευτέρα, στα γραφεία του Μουσείου
Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας οι υπογράφοντες ∆έσποινα Ζερνιώτη, Προϊσταµένη του
Μουσείου, η οποία ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ελληνικού
∆ηµοσίου και η εταιρεία «Ν.Τ.Λ. ΜΟΝ. Ε.Π.Ε µε (ΑΦΜ:800737755 – ∆.Ο.Υ Κέρκυρας )»
συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:
Η πρώτη των συµβαλλοµένων µε την ιδιότητά της και λαµβάνοντας υπόψη την έρευνα
αγοράς που πραγµατοποιήθηκε από την Υπηρεσία και την µε αρ. πρωτ. 1440 /07.11.2016
εγκριτική απόφαση, αναθέτει στο δεύτερο των συµβαλλοµένων την προµήθεια
εξαρτήµατος, ανταλλακτικών και τόνερ φωτοτυπικού µηχανήµατος για το Μουσείο
Ασιατικής Τέχνης.
Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων, δεσµεύεται και υποχρεούται να ολοκληρώσει την εν
λόγω προµήθεια σε οριζόµενες από την Υπηρεσία µας ηµεροµηνίες έως τη λήξη της
σύµβασης.
Η συνολική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 694,40 €, συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ 24% χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση από το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης και θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού και στον κωδικό 21/110/1699
«Λοιπές Προµήθειες» και 21/110/1729 έτους 2016 που έχουν διατεθεί στην Υπηρεσία
µας. Σε ότι αφορά την τιµή της εν λόγω προµήθειας, ισχύει η συνηµµένη προσφορά του
αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης.
Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση της προµήθειας στην Υπηρεσία
µας.
Το εκάστοτε τιµολόγιο θα υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις (φόρου κλπ) και θα
συνοδεύεται εφόσον απαιτείται από το ύψος της δαπάνης από φορολογική και
ασφαλιστική ενηµερότητα.
Η παρούσα σύµβαση ισχύσει έως 30-11-2016, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε
υπογράφεται σε πέντε αντίγραφα από τους συµβαλλόµενους.
Οι Συµβαλλόµενοι
Η Προϊσταµένη του Μουσείου
Ο Ανάδοχος
∆έσποινα Ζερνιώτη
Αρχαιολόγος

