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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολογγι:07-06-2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:10223 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
(ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΦΑΞ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ κ.λ.π. )   

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 &2022 
 
 
 

Αρ. Μελέτης: 60/2021 
 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #10.000,00€# 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάση της τιμής 
CPV:50313200-4 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 
❖ Τεχνική Έκθεση 
❖ Τεχνικές Προδιαγραφές 
❖ Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
❖ Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης 
❖ Έντυπο Οικονομικής προσφοράς  
 
 
 
 



 σελ. 2 

                                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολογγι:07-06-2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
(ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΦΑΞ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ κ.λ.π. )   

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 &2022 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι η κάλυψη εργασιών προληπτικής και 

διορθωτικής συντήρησης και επισκευής εκτυπωτών,  πολυμηχανημάτων,      

φωτοαντιγραφικών,      φαξ, κλπ.  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς 

Πόλης Μεσολογγίου, προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα τα διάφορα 

προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν από την καθημερινή και αδιάκοπη 

χρήσης τους.  

Η εκτέλεση της Υπηρεσίας  θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Τεύχος 147 Α’) όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021  με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή. Η διάρκεια του Ιδιωτικού Συμφωνητικού θα είναι από την 

ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησης  του στο ΚΗΜΔΗΣ και  για  Δύο (2) έτη . 

 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2021-2022  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

(ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΦΑΞ, 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ κ.λ.π. )   

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΕΤΟΣ  2021: 5.000,00€ 

ΕΤΟΣ 2022: 5.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  10.000,00€ 



 σελ. 3 

Η εργασία θα εκτελεστεί από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που μπορούν να 

ανταποκριθούν στην πραγματοποίησή της. 

Οι εργασίες  θα εκτελούνται τμηματικά χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική 

επιβάρυνση κατόπιν εντολής που θα δίνεται στον ανάδοχο. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της υπηρεσίας  είναι ενδεικτικός και ανέρχεται 
στο ποσό των #10.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) και θα βαρύνει 
τον ΚΑ. 10.6265.02 του προϋπολογισμού του Δήμου  Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, 
όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.  

 
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: 
 

• ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 

 
 

Μεσολόγγι  07-06-2021 
 

                                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   07-06-2021 
  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                         Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
                                                                            ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 
 
ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  (€) 

1. 
 
10.6265.02 

Συντήρηση και επισκευή  λοιπού 
εξοπλισμού  (Εκτυπωτικά μηχανήματα, 
ΦΑΞ, Φωτοτυπικά, κ.λ.π) 

ΕΤΟΣ 2021:5.000,00€ 
ΕΤΟΣ 2022:5.000,00€  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  10.000,00€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:07-06-2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
(ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΦΑΞ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ κ.λ.π. )   

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της υπηρεσίας προληπτικής και 
διορθωτικής συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτικά 
μηχανήματα, φαξ, φωτοτυπικά κ.λ.π.) για τις ανάγκες του συνόλου των υπηρεσιών 
του Δήμου Ιερας Πόλης Μεσολογγίου, που λόγο της πολυμορφίας τους,   δηλαδή των 
πολλών κατασκευαστών, αλλά και πολλών μοντέλων ανά κατασκευαστή, απαιτεί 
εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. 
 
Ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 ευρώ 
και αφορά τις εργασίες  που θα προκύψουν και θα πραγματοποιηθούν από την 
ημερομηνία υπογραφής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και για δύο (2) έτη  , χωρίς 
να υπάρχει δέσμευση από το Δήμο για απορρόφηση όλου του ποσού της μελέτης. 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

 

Για να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο υπηρεσίας καλείται ο ανάδοχος να φέρει σε 

πέρας εργασίες επισκευών, που πραγματοποιούνται έκτακτα, μετά τη διεκπεραίωση 

των σχετικών αιτημάτων που υποβάλλονται από το τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης, 

καθώς και εργασίες που έχουν συστηματικό-περιοδικό χαρακτήρα και συνήθως 

αφορούν ζητήματα προληπτικής συντήρησης. Οι εργασίες  προληπτικής συντήρησης 

αποσκοπούν στη διατήρηση των συστημάτων σε άριστη κατάσταση και στην 

πρόληψη βλαβών ή προβλημάτων και στην βελτίωση της συνολική απόδοσης και 

αξιοποίησης της υπάρχουσας υποδομής . 

Υπό τον όρο συντήρηση εννοείται η παροχή υπηρεσιών  επισκευής αλλά και η 

τοποθέτηση ανταλλακτικών που ενδεχομένως θα χρειαστούν αντικατάσταση και δεν 

είναι δυνατόν να προβλεφθούν στην παρούσα μελέτη (όχι αναλώσιμων), ώστε να 

επιτυγχάνεται η διατήρηση των μηχανημάτων σε λειτουργία. 
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Συγκεκριμένα θα παρασχεθούν οι κάτωθι υπηρεσίες:  
 

• Αποκατάσταση βλαβών 

• Γενικός καθαρισμός μηχανήματων 

• Προληπτική συντήρηση και αντικατάσταση αναλωσίμων υλικών. 

• Ξεμπλοκάρισμα χαρτιού 

• Ρυθμίσεις – Προγραμματισμός 

• Εγκατάσταση -  τοποθέτηση ανταλλακτικών. 

• Γενικό Σέρβις μικρό ή μεγάλο. Ο αριθμός των προληπτικών συντηρήσεων 
ποικίλει ανάλογα με την χρήση του μηχανήματος και τον αριθμό των 
αντιγράφων που παράγει. 

• Εργοστασιακές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις των μηχανημάτων μετά την 
αγορά τους. 

• Οποιαδήποτε εργασία είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του κάθε 
μηχανήματος 
 

Για κάθε συσκευή η οποία παρουσιάζει ελαττωματική - προβληματική λειτουργία 

και βρίσκεται  στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, θα της 

παρέχονται επιτόπου οι υπηρεσίες επισκευής από εξειδικευμένο προσωπικό του 

αναδόχου. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για τις εργασίες που θα 

προκύψουν  και θα πρέπει να τηρεί ότι ορίζει η κείμενη νομοθεσία στα πλαίσια της 

ασφάλειας από κινδύνους, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης αυτής. 

Τυχόν οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μεταφοράς του μηχανήματος σε περίπτωση που 

η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στο χώρο εγκατάστασης του 

εξοπλισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Αποκατάσταση  εξοπλισμού  θεωρείται  η  πλήρη  επαναφορά  του  στην  προ  της  
βλάβης,  ορθή λειτουργική και παραγωγική του κατάσταση. 

 
Η  προληπτική  συντήρηση  πραγματοποιείται  στο  χώρο  λειτουργίας  του  
εξοπλισμού  σε  ώρες  που προσδιορίζονται κάθε φορά από το Τμήμα Προμηθειών 
& Αποθήκης. 
 
Στις παρεχόμενες υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται: 
 
Επισκευές των μηχανημάτων για ζημιές που προκλήθηκαν από ατύχημα, φυσικές 
καταστροφές, φωτιά ή πλημμύρα, αμέλεια, πολεμικές πράξεις, ταραχές, 
βανδαλισμούς, κακή χρήση, συνθήκες περιβάλλοντος του χώρου εγκατάστασης που 
δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή, εργασίες ή 
τροποποιήσεις που έγιναν από προσωπικό ξένο προς τον ανάδοχο ή οποιαδήποτε 
άλλη αιτία εκτός από τη συνηθισμένη χρήση, καθώς και η συντήρηση 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων απαραιτήτων για τη σύνδεση των προϊόντων. 
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Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου διαθέτει τον ακόλουθο μηχανογραφικό 
εξοπλισμό και ο ανάδοχος θα αναλάβει  για ένα έτος  την παροχή υπηρεσιών 
προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού 
εξοπλισμού  των κατωτέρω. Ο Δήμος ανάλογα με τις ανάγκες του, θα μπορεί να 
αυξήσει ή να μειώσει τον αριθμό των υπό συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων, 
χωρίς αλλαγή στο αρχικό προϋπολογισθέν ποσό. 

 
 
 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ 
ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

LEXMARK 
1. MS312dn ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 6 

2. MS317dn ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 15 

3. MS410dn ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 5 

4. MS417dn ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 20 

5. MX317dn ΦΑΞ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 3 

6. X364dn ΦΑΞ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 

HP 
7. HP DesignJet T1100ps Plotter 1 

8. Laserjet 1010 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 

9. laserjet 1018 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 2 

10. laserjet 1020 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 3 

11. Laserjet 1022 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 

12. laserjet P1102 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 

13. laserjet 1200 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 

14. Laserjet 1300 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 

15. Laserjet 1320 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 6 

16. Laserjet P1505n ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 4 

17. laserjet 1600 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 

18. Laserjet P2014 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 

19. Laserjet P2035 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 

20. laserjet 2200d ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 2 

21. laserjet P3005d ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 

22. Officejet k7100 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 2 

23. HP LaserJet ProMFp M227fdw ΦΑΞ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 18 

24. HP OfficeJet 202 Mobile ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 

25. HP LaserJet Pro M203dn ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 10 

SAMSUNG 
26. xpress M2675F ΦΑΞ 2 

27. SF-650 ΦΑΞ 1 

28. inkjet fax sf-360 ΦΑΞ 1 
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29. SF-760p ΦΑΞ 5 

30. SCX-4521F ΦΑΞ 2 

31. Xpress M2825ND ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 

EPSON 
32. M2000 Aculaser ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 3 

33. Epson ITS L850 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 

34. EPL-6200L ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 

PANASONIC 
35. Panasonic KX-FL401 ΦΑΞ 1 

DEVELOP 
36. ineo 163 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 1 

37. Ineo 215 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 4 

38. Ineo 266 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 3 

39. Ineo 306 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 2 

KONICA MINOLTA 
40. Bizhub 163 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 1 

41. Bizhub 185 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 2 

42. KONICA 1216 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 1 

RICOH 
43. RICOH MP2014d ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 2 

KYOCERA 
44. Kyocera KM-1620 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 1 

CANON 
45. JX200 ΦΑΞ 1 

46. Canon i-sensys fax-L140 ΦΑΞ 1 

47. Canon Pixma iX7000 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 

48. 
Canon imageRUNNER C3125i 

MFP 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 1 

NASHUATEC (GESTETNER) 
49. Nashuatec MP1500 Aficio ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 1 

50. Gestetner MP1600 Afisio ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 1 

51. Nashuatec MP2000 Aficio ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 1 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
✓ Η επιτόπου επίσκεψη πιστοποιημένου μηχανικού του αναδόχου θα πρέπει να 

λάβει χώρα το αργότερο   εντός   δύο   (2)   ωρών   (χρόνος   ανταπόκρισης)   από   
την   τηλεφωνική   κλήση   ή την ηλεκτρονική επικοινωνία της υπηρεσίας. 

✓ Ο ανάδοχος  υποχρεούται,  να προβεί στην συντήρηση και επισκευή,  με τους  
ίδιους όρους και  προϋποθέσεις  της  παρούσας  μελέτης,  οποιοδήποτε  νέο  
μηχάνημα  (εκτυπωτές, φωτοτυπικά, φαξ  κλπ)  με παρόμοια  χαρακτηριστικά,  
που  θα  περιέλθει  στην  κυριότητα  ή  κατοχή  του  Δήμου  κατά  την διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης χωρίς να προβεί σε αύξηση της συμβατικής αξίας. 

✓ Σε περίπτωση που οι πραγματοποιηθείσες συντηρήσεις και επισκευές δεν 
ανταποκρίνονται στη   συνήθη   πρακτική   των   συναλλαγών   και   τα   υλικά   
που   τυχόν   χρησιμοποιήθηκαν   δεν ανταποκρίνονται   στις   εκάστοτε   
ισχύουσες   διεθνής   και   ελληνικές   προδιαγραφές   ο   Δήμος επιφυλάσσεται 
για κάθε νόμιμο δικαίωμα του απέναντι στον ανάδοχο, πέραν του ότι ο ανάδοχος 
υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  τα  τυχόν  υστερούντα  είδη  με  άλλα.  Κατά  
την  διάρκεια  της συντήρησης  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  εξασφαλίσει  την  ύπαρξη  
και  την  άμεση  διαθεσιμότητα  των απαραίτητων  ανταλλακτικών  για  τα  
συντηρούμενα  μέρη,  μετά  από  σχετική  ενημέρωση  στο Τμήμα Προμηθειών & 
Αποθήκης. 

✓ Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον τόπο που είναι εγκατεστημένος ο 
εξοπλισμός και  μόνο  σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις,  μετά  από  έγκριση  του 
Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης η επισκευή μπορεί να γίνει σε χώρους του 
Αναδόχου (Ο ανάδοχος δεν δικαιούται έξοδα μεταφοράς). Στις περιπτώσεις 
αυτές ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά, για την ασφαλή αποσύνδεση, 
συσκευασία και μετακίνηση του εξοπλισμού  από  και  προς  τον  τόπο  
εγκατάστασης,  όπως  επίσης  και  για  την  ασφάλεια,  την ακεραιότητα,   την   μη   
κοινοποίηση   δεδομένων   και   λοιπών   περιεχομένων   τα   οποία   έχουν 
καταχωρηθεί σε μαγνητικά μέρη του εξοπλισμού. 

✓ Η  προληπτική  συντήρηση  πραγματοποιείται  στο  χώρο  λειτουργίας  του  
εξοπλισμού σε  ώρες  που προσδιορίζονται κάθε φορά από το Τμήμα 
Προμηθειών & Αποθήκης. 

✓ Η συντήρηση θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες και όλα τα 
απαιτούμενα ανταλλακτικά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης λειτουργία 
των μηχανημάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. 

✓ Τα ανταλλακτικά, τα αναλώσιμα είδη και όλα τα μέρη των μηχανημάτων που θα 
χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να είναι γνήσια, καινούρια και αμεταχείριστα, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των κατασκευαστών. Από τη 
συντήρηση και με ποινή αποκλεισμού δε θα εξαιρείται κανένα ανταλλακτικό ή 
μέρος μηχανήματος. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν διαθέτει τα απαραίτητα 
ανταλλακτικά για την επισκευή- συντήρηση, θα πρέπει να αντικαταστήσει προσωρινά  
το μηχάνημα με ίδιο παρόμοιων χαρακτηριστικών.  

✓ Σε περίπτωση διαφωνίας για την κατάσταση λειτουργίας κάποιου μηχανήματος, 
ο ανάδοχος θα πρέπει να αιτηθεί την εξαίρεση του επίμαχου μηχανήματος από 
τη σύμβαση, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους. 



 σελ. 9 

✓ Μετά από κάθε εργασία ο ανάδοχος θα προσκομίζει Δελτίο Τεχνικής Συντήρησης 
στον ορισμένο επιβλέποντα της συντήρησης, όπου θα αναφέρονται τα 
μηχανήματα και οι εργασίες που έγιναν. 

✓ Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι ανωτέρω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί 
για τον ανάδοχο, τα αρμόδια όργανα μπορούν να κηρύξουν τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

 
Μεσολόγγι  07-06-2021 

 
                                                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   07-06-2021  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                          Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
                                                                           ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 
 
 
 
ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ                                                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Μεσολογγι:07-06-2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ               
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
                                                

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
(Η/Υ,ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΦΑΞ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ κ.λ.π. )   
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 &2022 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Το παρόν τεύχος της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.& ΕΣΥ) 
αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί 
η υπηρεσία, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών.  
Εφεξής ως εργοδότης ορίζεται ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Ανάδοχος δε ο 
αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας. 

    
Άρθρο 1Ο   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Αντικείμενο της παρούσης είναι η υπηρεσία προληπτικής και διορθωτικής 
συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτικά μηχανήματα, 
φαξ, φωτοτυπικά κ.λ.π.) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς  Πόλης 
Μεσολογγίου. 
Η δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία του Δήμου,  έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο 
ποσό των δέκα  χιλιάδων ευρώ  (10.000,00€). 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6265.02 όπως αυτοί προβλέπονται στον 
προϋπολογισμό  των οικονομικών ετών 2021 και 2022 (λήξη σύμβασης 31/12/2022) 
ως κάτωθι: 

• Κ.Α. 10.6265.02 ποσό #10.000,00€#  
 

Άρθρο 2Ο 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Η παρούσα  υπηρεσία  διέπετε από τις παρακάτω διατάξεις: 
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1. Ο Ν. 3463/2006 Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικα όπως τροποποιήθηκε  από 
την περ.38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016. 
2. Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης). 
3. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα. 
4. Tο άρθρο 107 του Ν. 4497/17, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα. 
5. Ο Ν. 4555/2018 

 
 

Άρθρο 3Ο 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Τα συμβατικά στοιχεία αυτής στην οποία προσαρτώνται είναι κατά σειρά ισχύος τα 
ακόλουθα: 

1. Τεχνική Έκθεση 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές 
3. Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης 
5. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς  

 
Άρθρο 4ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας   θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 (άρθρο 219 παρ.4 και 5 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το άρθρο 
105 του Ν.4872/2021) 
 

Άρθρο 5Ο  
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 
Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και 
περιλαμβάνει όλα τα  στοιχεία, βάση του Ν. 4412/2016, και υπογράφεται και από τα 
δύο μέρη (άρθρο 118 παρ.3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
50,53όπως  του Ν.4782/2021). 
 

 
ΆΡΘΡΟ 6Ο  

 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
  

 Ο Οικονομικός Φορέας  υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων 
φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν την ημέρα σύναψης της σύμβασης 
εκτέλεσης της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 
 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Εάν ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης δεν τηρηθεί για δύο (2) φορές σε δύο 

συνεχείς μήνες τότε ο Δήμος μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση. Εφόσον οι υπό 

εκτέλεση εργασίες συντήρησης και   επισκευής,   όπως   αυτές   έχουν   

προσδιοριστεί   από   το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης ,  δεν  πληρούν  τις  

απαραίτητες  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τα  οριζόμενα,  στην παρούσα  συγγραφή  

υποχρεώσεων,  χρονικά  πλαίσια,  με  υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  έχοντας  ως 

αποτέλεσμα  την  μη  τήρηση  των  ανωτέρω  και  την  πρόκληση  περαιτέρω  

προβλημάτων  στην λειτουργία  των  υπό  συντήρηση  μηχανημάτων  αλλά  και  

στην  λειτουργία  των  Υπηρεσιών,  όπως αυτό πιστοποιηθεί εγγράφως από τον 

Προϊστάμενο της Υπηρεσία ή την Διοίκηση του Δήμου, τότε ο Δήμος μπορεί να 

καταγγείλει την σύμβαση. 

 
ΆΡΘΡΟ 8Ο 

 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης 
επιλύονται  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κάθε διαφορά μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της 
σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα 
αρμόδια  δικαστήρια της έδρας του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

 

Μεσολόγγι 07-06-2021 
 
                                                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   07-06-2021           
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                               Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
                                                                           ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 
 
 
 
ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ                                                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Μεσολογγι:07-06-2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ      
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

 
 

                                       ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΕΣ ΤΙΜΗ/ΩΡΑ 
ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ ) 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΤΗΡΗΣΗ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

672 12,00 8.064,00 

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 8.064,00 

  Φ.Π.Α. 1.935,36 

  ΣΥΝΟΛΟ Α 9.999,36 

  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,64 

  ΣΥΝΟΛΟ Β 10.000,00 

 

Μεσολόγγι 07-06-2021 
                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   07-06-2021 

 
    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                          Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
                                                                           ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 
 
 
 
ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ                                                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Μεσολόγγι:…………… 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ      
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

                                 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

                                       ΠΡΟΣ:Το Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 
 

                                                                          ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

(Επωνυμία εταιρείας …………………ΑΦΜ:…………………Δ.Ο.Υ:…………………………………………. 

ΔΝΣΗ………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX………………… 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της υπ’ αριθμ. 60/2021  μελέτης ``Επισκευή -Συντήρηση Μηχανογραφικού 
εξοπλισμού ``, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου», καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω 
ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας με τις 
ακόλουθες τιμές επί των τιμών Προϋπολογισμού Μελέτης 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  

………./……../2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

                                                                                      ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

 

                         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΩΡΕΣ ΤΙΜΗ/ΩΡΑ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ) 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

672   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  
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