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ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ 
 

«Σσντήρηση και επισκεσή των μητανημάτων Η/Υ και εκτσπωτών έτοσς 2019» με τθν διαδικαςία τθσ 
Απευκείασ Ανάκεςθσ. 

Η ανωτζρω υπθρεςία περιγράφεται αναλυτικά ςτο αρικ.πρωτ. αρικ.πρωτ. 17219/18-12-2019 αίτθμα με ΑΔΑΜ: 

19REQ006070252 τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Παιανίασ. 

Η ςυνολικι δαπάνθ προχπολογίςτθκε ςτο ποςό των 8.064,00€ πλέον ΦΠΑ (24%) ήτοι 9.999,36€ 

σσμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ (24%) σε βάρος των Κ.Α.: 10-6265.009 ςτον προχπολογιςμό του Διμου με 

τίτλο: «Σσντήρηση και επισκεσή των μητανημάτων Η/Υ και εκτσπωτών έτοσς 2019». 
 
Παρακαλοφμε, 
Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των 
παρ.1 και 2 του άρκρου 73, τθσ παρ.2 του άρκρου 80 και του άρκρου 93 του Ν.4412/2016, παρακαλοφμε, μαηί με 
τθν προςφορά ςασ, να μασ προςκομίςετε τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

 Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίηςησ του νομικοφ προςώπου, εφόςον πρόκειται για νομικό πρόςωπο. 

 Τπ. Δήλωςη - (ςφμφωνα  με το άρκρο 43 παρ. 7αβ του Ν. 4605/20190) - για τθν «κακαρότθτα» του Ποινικοφ 
Μθτρϊου. 

 Φορολογική ενημερότητα.  

 Αςφαλιςτική ενημερότητα. 
 
 Οι προςφορζσ  των ενδιαφερομζνων κα κατατίκενται ςτο γραφείο Πρωτοκόλλου του Διμου Παιανίασ 
(Καραολι & Δθμθτρίου 38Α, 19002 Παιανία) μζχρι την Δευτζρα 30-12-2019 και ώρα 10:00 π.μ.. 
 Η επιλογι του αναδόχου κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ( χαμθλότερθ ςυνολικι τιμι). Η προςφορά του κα πλθροί τισ απαιτιςεισ και 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 
 Η κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ  κα γίνει με απόφαςθ Δθμάρχου και ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 & του Ν. 4605/2019.    
               
 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
 
                                                                       ΦΩΣΕΙΝΗ ΣΟΛΟΤΔΗ 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

ΑΙΤΗΜΑ  ΚΗΜΔΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟΤ ΠΑΙΑΝΙΑ 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ : 

«υντήρηςη και επιςκευή των μηχανημάτων Η/Τ και εκτυπωτών έτουσ 2019» 

 

 
Με την παρούςα αίτηςη, κατόπιν εντολήσ του Δημάρχου ο Δήμοσ μασ  έχει ανάγκη  να 

προβεί ςτα : «υντήρηςη και επιςκευή των μηχανημάτων Η/Τ και εκτυπωτών έτουσ 
2019» ςυνολικού ενδεικτικού κόςτουσ 9.999,36 € ςυμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 
ΚΑ : 10-6265.009 , CPV : 50312000-5 

 

Φρόνοσ εκτέλεςησ τησ προμήθειασ   

Η εκτέλεςη των αναφερόμενων ςτην παρούςα ειςήγηςη προμηθειών θα είναι άμεςα  από την 

υπογραφή τησ ςύμβαςησ . 
 
 Λοιπά ςτοιχεία τησ προσ ανάθεςη παρεχόμενησ υπηρεςίασ :  
Τέλοσ, θα θέλαμε να ςασ γνωρίςουμε ότι, κατά την κρίςη τησ υπηρεςίασ μασ, λόγω τησ φύςησ 
τησ παρεχόμενησ  προμήθειασ , για τη ςύνταξη τησ μελέτησ αυτήσ : 
 
απαιτούνται τεχνικέσ γνώςεισ ή τεχνική εμπειρία 
  

Παιανία : 18/12/2019 

Αριθμ. Πρωτ:17219 

                        



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

Αξηζκόο Μειέηεο  40/2019 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ 

 
ΚΑ : 10-6265.009 , CPV : 50312000-5 

 

ΜΕΛΕΣΗ : 

 

 

 

 

 

 

σντήρηση και επισκεσή των μητανημάτων Η/Υ και 

εκτσπωτών έτοσς 2019 

ΦΟΡΕΑ : Δήμος Παιανίας 

Προϋπολογισμού Δαπάνης : 9.999,36 €  

υμπ. ΦΠΑ 24% 

Απαιτούμενη Πίστωση : 10.000,00 € 
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ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 Η κειέηε απηή ζπληάζζεηαη από ην Γήκν Παηαλίαο θαη αλαθέξεηαη ζηηο εξγαζίεο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ Η/Τ θαη εθηππσηώλ ησλ Γεκνηηθώλ 

Καηαζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο γηα ην έηνο 2019. 

 

 Αλαιπηηθά ηα εθηππσηηθά κεραλήκαηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε κειέηε ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο είλαη ηα εμήο: 

 

1. Panasonic DP-8020  

2. Panasonic DP-8016 

3. Panasonic DP-1520 x 2 

4. Sharp AR-5320  

5. Sharp AR-M207 

6. Sharp AR-M205 

7. Sharp AR-5316  

8. Ricoh Aficio MP1500 

9. Nashua Tec DSM627 

10. Epson WF-R8590D3TWFC x 2 

  

 Η ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ κεραλεκάησλ Η/Τ θαη εθηππσηώλ είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηε κεραλνγξαθηθή θάιπςε γηα ηηο δηάθνξεο αλάγθεο ησλ Γεκνηηθώλ Καηαζηεκάησλ ηνπ 

Γήκνπ. 

 

   Δλδεηθηηθά νη κάξθεο ησλ πξνο επηζθεπή – ζπληήξεζε Η/Τ & εθηππσηώλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθύςνπλ αλάγθεο είλαη νη εμήο: 

- HP, LEXMARK, EPSON, CANON, PANASONIC, XEROX, RICOH, OKI, 

SAMSUNG ΚΛΠ. 

 Η πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απ επζείαο αλάζεζε ζύκθσλα ηνπ Ν. 

4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).» (ΦΔΚ Α΄ 147/08.08.2017), ηνλ Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο- Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α΄ 87/07.06.2010), ηνλ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α΄ 114/08.06.2006). 

  Η εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε 

ζπλνιηθή ηηκή), κε ηνπο όξνπο πνπ ζα απνθαζίζεη ην Αξκόδην όξγαλν ηνπ Γήκνπ, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ  Ν. 4412/2016.  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ 

 

ΕΡΓΟ : 
σντήρηση και επισκεσή των μητανημάτων Η/Υ 

και εκτσπωτών έτοσς 2019 

ΦΟΡΕΑ : Δήμος Παιανίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 8.064,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 



 

Η δαπάλε πξνϋπνινγίδεηαη λα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 8.064,00 € πλέον ΦΠΑ 24% θαη ζα  
θαιπθζεί από Γεκνηηθά έζνδα, είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2019, 
κε ηνλ αληίζηνηρν  ΚΑ: 

1. ΚΑ. 10-6265.009 κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ κεραλεκάησλ Η/Τ θαη 
εθηππσηώλ έηνπο 2019», έρνπλ εγγξαθεί 10.000,00 επξώ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 
8.064,00 επξώ πιένλ ΦΠΑ. 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε ρξεκαηηθέο εληνιέο ηνπ εξγνδόηε 
ζπλνιηθά ή ηκεκαηηθά πνπ ζα εθδνζνύλ κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θάζε 
ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο θσηναληηγξαθηθώλ όπνπ ζα ζπλνδεύνληαη από δειηίν 
επίζθεςεο ηερληθνύ θαη Σηκνιόγην ηνπ Αλαδόρνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πληάρζεθε 
Παηαλία   18- 12 -2019 

 
 

ΜΠΔΝΔΣΑΣΟ ΓΔΡΑΙΜΟ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥ ΣΔ 

 
 

 Θεσξήζεθε 
Παηαλία 18 - 12 -2019 

 
 

         ΜΟΤΝΣΡΑΚΗ ΔΛΙΑΒΔΣ 

      ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ 



 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 

 

A.Σ. Είδορ Επγαζίαρ 
Μον 

Μεηπ 
Ποζόη. Σιμή Δαπάνη 

1 

πληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ 

κεραλεκάησλ Η/Τ θαη 

εθηππσηώλ έηνπο 2019 

Δηήζηα 

δαπάλε 

 

(ζηαδηαθά) 
8.064,00 € 8.064,00 € 

  ύνολο  8.064,00 € 

  ΦΠΑ 24% 1.935,36 € 

  Σελικό ύνολο  9.999,36 € 

 

 

 

  

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ 

 

ΕΡΓΟ : 
σντήρηση και επισκεσή των μητανημάτων Η/Υ 

και εκτσπωτών έτοσς 2019 

ΦΟΡΕΑ : Δήμος Παιανίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 8.064,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

πληάρζεθε 
Παηαλία   18- 12 -2019 

 
 

ΜΠΔΝΔΣΑΣΟ ΓΔΡΑΙΜΟ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥ ΣΔ 

 
 

 Θεσξήζεθε 
Παηαλία 18 - 12 -2019 

 
 

         ΜΟΤΝΣΡΑΚΗ ΔΛΙΑΒΔΣ 

      ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ 

   



 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 

 

Άπθπο 1 : 

 Γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ κεραλεκάησλ Η/Τ θαη εθηππσηώλ έηνπο 

2019, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο 

Γεληθήο θαη Δηδηθήο .Τ.  ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη όιεο νη ππεξεζίεο θαη ηα αληαιιαθηηθά 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. 

 (ζςνολική εηήζια δαπάνη). 

Ευρώ: 8.064,00 € 

 

 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ 

 

ΕΡΓΟ : 
σντήρηση και επισκεσή των μητανημάτων Η/Υ 

και εκτσπωτών έτοσς 2019 

ΦΟΡΕΑ : Δήμος Παιανίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 8.064,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

πληάρζεθε 
Παηαλία   18- 12 -2019 

 
 

ΜΠΔΝΔΣΑΣΟ ΓΔΡΑΙΜΟ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥ ΣΔ 

 
 

 Θεσξήζεθε 
Παηαλία 18 - 12 -2019 

 
 

         ΜΟΤΝΣΡΑΚΗ ΔΛΙΑΒΔΣ 

      ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ 

 

  



 

ΣΕΥΝΙΚΕ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Άπθπο 1ο Ανηικείμενο επγαζίαρ 
 Η κειέηε απηή ζπληάζζεηαη από ην Γήκν Παηαλίαο θαη αλαθέξεηαη ζηελ ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή ησλ κεραλεκάησλ Η/Τ θαη εθηππσηώλ έηνπο 2019 ησλ Γεκνηηθώλ 
Καηαζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο. 

Άπθπο 2ο Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Η πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απ επζείαο αλάζεζε ζύκθσλα ηνπ Ν. 

4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).» (ΦΔΚ Α΄ 147/08.08.2017), ηνλ Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο- Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α΄ 87/07.06.2010), ηνλ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α΄ 114/08.06.2006).  

1. ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ - ΕΙΔΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

πληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ κεραλεκάησλ Η/Τ θαη εθηππσηώλ έηνπο 2019 κεη’ 

αληαιιαθηηθώλ.  

Η ππό ππνγξαθή ζύκβαζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 

1. Δλεκέξσζε ηνπ επηβιέπνληνο πξηλ από θάζε επηζθεπή ή ζπληήξεζε κεραλήκαηνο 

γηα ην θόζηνο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ αληαιιαθηηθώλ. 

2. Απνθαηάζηαζε όισλ ησλ ηπρόλ παξνπζηαδόκελσλ ιεηηνπξγηθώλ βιαβώλ ησλ 

αλσηέξσ κεραλεκάησλ. 

3. Άκεζε απόθξηζε ηνπ ηερληθνύ ζε απαξαίηεηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ, θαζώο 

όια δηαζέηνπλ εηδηθό ινγηζκηθό πνπ ελεκεξώλεη ηνπο ρεηξηζηέο, γηα ηελ αλάγθε 

εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζπληήξεζεο. 

4. Σειεθσληθή Τπνζηήξημε γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ή απνξία, πνπ αθνξά ηελ 

ιεηηνπξγία ή ηελ παξακεηξνπνίεζε ή ηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ παξαπάλσ 

κεραλεκάησλ. 

5. Ο κέγηζηνο ρξόλνο απόθξηζεο ηνπ ηερληθνύ ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγηώλ  από ηελ 

ώξα πνπ ζα εηδνπνηεζεί δελ ζα πξέπεη λα είλαη πεξηζζόηεξν από 24 ώξεο. Η 

αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο εάλ είλαη δπλαηή  ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ. 

ΑΝΑΛΤΗ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

 

A.Σ. Είδορ Επγαζίαρ 
Μον 

Μεηπ 
Ποζόη. επιζκ. Σιμή Δαπάνη 

1 
ςνηήπηζη και επιζκεςή ηων μησανημάηων Η/Τ και εκηςπωηών έηοςρ 

2019 

  Οκάδα Β’  Η/Τ ΣΔΜ 30 2 40,00 € 2.400,00 € 

  Οκάδα Γ’  Δθηππσηέο ΣΔΜ 35 2 60,00 € 4.200,00 € 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ 

 

ΕΡΓΟ : 
σντήρηση και επισκεσή των μητανημάτων Η/Υ 

και εκτσπωτών έτοσς 2019 

ΦΟΡΕΑ : Δήμος Παιανίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 8.064,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 



  Αληαιιαθηηθά νκάδαο Β' & Γ'          1.464,00 € 

  

ύνολο  8.064,00 € 

ΦΠΑ 24% 1.935,36 € 

Σελικό ύνολο  9.999,36 € 

 

πληάρζεθε 
Παηαλία   18- 12 -2019 

 
 

ΜΠΔΝΔΣΑΣΟ ΓΔΡΑΙΜΟ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥ Σ 

 Θεσξήζεθε 
Παηαλία 18 - 12 -2019 

 
 

         ΜΟΤΝΣΡΑΚΗ ΔΛΙΑΒΔΣ 

      ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο ςυγγραφήσ 

1.1 Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςυγγραφισ είναι οι γενικοί όροι με του οποίουσ κα εκτελεςκεί θ 
εργαςία με τίτλο «υντήρηςη και επιςκευή των μηχανημάτων Η/Τ και εκτυπωτών ζτουσ 
2019» .  

1.2 Η δαπάνθ προχπολογίηεται ςτο ποςό των 8.064,00€ πλζον 24% ΦΠΑ. 

1.3 Είναι εγγεγραμμζνεσ ςτον προχπολογιςμό του ζτουσ 2019 και είναι μοναδικζσ για αυτζσ τισ 
εργαςίεσ. 

1.4 Θα χρθματοδοτθκεί από πόρουσ του Διμου Παιανίασ. 
 
Άρθρο 2ο : Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Η προμικεια κα πραγματοποιθκεί με απ ευκείασ ανάκεςθ ςφμφωνα του Ν. 4412/2016 

«Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Αϋ 147/08.08.2017), τον Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 

αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ Αϋ 

87/07.06.2010), τον Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ Αϋ 

114/08.06.2006). 

  Η εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα πραγματοποιθκεί με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ 

ςυνολικι τιμι), με τουσ όρουσ που κα αποφαςίςει το Αρμόδιο όργανο του Διμου, κατά τισ 

διατάξεισ του  Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 3ο : υμβατικά ςτοιχεία  
Σα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ ςυςτακθςομζνθσ ςυμβάςεωσ που κα προςαρτθκοφν ς’ αυτι κατά 
ςειρά ιςχφοσ είναι : 

1. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τησ μελζτησ. 
2. Η Γενική ςυγγραφή υποχρεώςεων. 
3. Η Ειδική ςυγγραφή υποχρεώςεων.  

 

Άρθρο 4ο :Σρόποσ εκτζλεςησ τησ εργαςίασ 

Η εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί, με τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτθν 

παροφςα μελζτθ. 

Άρθρο 5ο :φμβαςη 

Ο ανάδοχοσ, μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ ανάκεςθσ, υποχρεοφται να προςζλκει ςε οριςμζνο 

τόπο και χρόνο εντόσ δζκα (10) θμερϊν, για να υπογράψει τθ ςφμβαςθ. 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ 

 

ΕΡΓΟ : 
σντήρηση και επισκεσή των μητανημάτων Η/Υ 

και εκτσπωτών έτοσς 2019 

ΦΟΡΕΑ : Δήμος Παιανίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 8.064,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 



Άρθρο 6ο :Φόροι, τζλη, κρατήςεισ 

Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κειμζνων διατάξεων φόρουσ, τζλθ και 

κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ, πλθν του Φ.Π.Α. που βαρφνει 

τον Διμο Παιανίασ. 

 

Άρθρο 7ο :Εκτζλεςη εργαςιών 

Η εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα γίνεται τμθματικά κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν υπθρεςία . 

 

 

  

υντάχκθκε 
Παιανία   18- 12 -2019 

 
 

ΜΠΕΝΕΣΑΣΟ ΓΕΡΑΙΜΟ 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧ ΣΕ 

 
 

 Θεωρικθκε 
Παιανία 18 - 12 -2019 

 
 

         ΜΟΤΝΣΡΑΚΗ ΕΛΙΑΒΕΣ 

      ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΕ 

 

  



ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 

Άπθπο 1ο : Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 

1.1 Η κειέηε απηή ζπληάζζεηαη από ην Γήκν Παηαλίαο θαη αλαθέξεηαη ζηελ ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ησλ κεραλεκάησλ Η/Τ θαη εθηππσηώλ έηνπο 2019 κεη’ αληαιιαθηηθώλ ησλ 
Γεκνηηθώλ Καηαζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο. 

1.2 Η δαπάλε πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 8.064,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

Άπθπο 2ο : Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Η πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απ επζείαο αλάζεζε ζύκθσλα ηνπ Ν. 

4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).» (ΦΔΚ Α΄ 147/08.08.2017), ηνλ Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο- Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α΄ 87/07.06.2010), ηνλ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ 

θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α΄ 114/08.06.2006). 

Η εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε 

ζπλνιηθή ηηκή), κε ηνπο όξνπο πνπ ζα απνθαζίζεη ην Αξκόδην όξγαλν ηνπ Γήκνπ, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ  Ν. 4412/2016.  

 

Άπθπο 3ο : ςμβαηικά ζηοισεία  

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ζπζηαζεζνκέλεο ζπκβάζεσο πνπ ζα πξνζαξηεζνύλ ζ’ 
απηή θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη :Οι ηετνικές προδιαγραθές ηης μελέηης.  Η Γενική ζσγγραθή 
σποτρεώζεων. Η Ειδική ζσγγραθή σποτρεώζεων 

Άπθπο 4ο :Σπόπορ Πληπωμήρ        

  ύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο αλάζεζεο θαη ηεο ζύκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα πιεξσζεί 

ηελ ακνηβή πνπ πξνβιέπεηαη. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο κειέηεο ζα γίλεη κε ρξεκαηηθέο 

εληνιέο ηνπ εξγνδόηε πνπ ζα εκδοθούν ζύμθωνα με ηοςρ όποςρ ηηρ ζύμβαζηρ θαη κε 

ηηκνιόγην ηνπ Αλαδόρνπ κεηά δπν αληηγξάθσλ. 

Άπθπο 5ο : Ενιαία ιζσύρ ηηρ ζςμβάζεωρ       

 Η ζύκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ θαη ζα ηζρύεη 

γηα έλα έηνο. 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ 

 

ΕΡΓΟ : 
σντήρηση και επισκεσή των μητανημάτων Η/Υ 

και εκτσπωτών έτοσς 2019 

ΦΟΡΕΑ : Δήμος Παιανίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 8.064,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

πληάρζεθε 
Παηαλία   18- 12 -2019 

 
 

ΜΠΔΝΔΣΑΣΟ ΓΔΡΑΙΜΟ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥ ΣΔ 

 
 

 Θεσξήζεθε 
Παηαλία 18 - 12 -2019 

 
 

         ΜΟΤΝΣΡΑΚΗ ΔΛΙΑΒΔΣ 

      ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ 

   


