
 

Ηλιούπολη  3/2/2016 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ.«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ- ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» 

ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ» 

 
 

 
 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2287,80Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) 
Κ.Α.: 15.6264.0013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΓΡΓΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ)» 

 

Αριθ. Μελέτης : 12 /2016 

 

 

Τίτλος Εργασίας:  

«Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών 

μηχανημάτων και φαξ»                                                                  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης 

και επισκευής με βάση τη μηνιαία αναπαραγωγή αντιγράφων ανά φ/τ μηχάνημα, που 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα 1 τα οποία χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες του Ν.Π. 

ένα έτος. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1 RICOH Aficio MP1900 Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης (Διοικητικές 

Υπηρεσίες) 

2 DEVELOP 185 Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης (Γραμματεία 

Κολυμβητηρίου) 

3 RICOH Aficio MP1900 Δημοτικό Ωδείο Ηλιούπολης 

4 TOSHIBA e-STUDIO 255 Τμ. Πολιτισμού – Δημοτική Βιβλιοθήκη 

 

Οι εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης και επισκευής, θα εκτελούνται από 

εξειδικευμένο συνεργείο του αναδόχου. 

Το συνολικό συμβατικό κόστος των παραπάνω εργασιών δύναται να ανέλθει ενδεικτικά στο ποσό των 

2287,80€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος νομίμου Φ.Π.Α. 23%.Το ποσό των €1.906,50 θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 15.6264.0013 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2016 ενώ για το 

ποσό των €381,30 θα προβλεφθεί δέσμευση δαπάνης, που θα βαρύνει τον 15.6264.0013 του 

Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017. 

 

 

 

          

Ηλιούπολη 3/2/2016 

      Θεωρήθηκε  

Η Συντάξασα     Η Διευθύντρια 

 

 

Πολυξένη Παπαδοπούλου    Στέλλα Μαλατζή       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΓΡΓΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ)» 

 

Αριθ. Μελέτης : 12 /2016 

 

 

Τίτλος Εργασίας:  

«Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών 

μηχανημάτων και φαξ»                                                                  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Οι εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης και επισκευής με βάση τη μηνιαία 

αναπαραγωγή αντιγράφων ανά φ/τ μηχάνημα, του συνόλου των φ/τ μηχανημάτων του 

Πίνακα 1 περιλαμβάνουν : 

 

· Προληπτική συντήρηση 

· Επανορθωτική συντήρηση 

· Αποκατάσταση τυχόν βλαβών 

· Παροχή ανταλλακτικών όλων ανεξαιρέτως 

· Παροχή αναλωσίμων (Drum, Developer κ.α.) εκτός συρραπτικών και χαρτιού 

· Παροχή γραφίτη (Toner) 

· Τεχνολογικές βελτιώσεις που θα κριθούν απαραίτητες από τον κατασκευαστή 

· Την αξία του χρόνου απασχόλησης των εξειδικευμένων τεχνικών 

 

Ο ενδεικτικός μηνιαίος αριθμός αντιγράφων ανά φ/τ μηχάνημα για τα οποία ο ανάδοχος 

δεσμεύεται να εκτελέσει τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης και 

επισκευής περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 2. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

α/α Περιγραφή Φωτοτυπικού 

Μηχανήματος 

Υπηρεσία Μηνιαία εκτίμηση 

παραγωγής 

αντιγράφων 

 RICOH Aficio MP1900 Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης 

(Διοικητικές Υπηρεσίες) 

600 

 DEVELOP Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης 

(Γραμματεία Κολυμβητηρίου) 

800 

 RICOH Aficio MP1900 Δημοτικό Ωδείο Ηλιούπολης 300 

 TOSHIBA e-STUDIO 255 Τμ. Πολιτισμού - Δημοτική 

Βιβλιοθήκη 

1400 

    

    

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο αριθμός αντιγράφων είναι ενδεικτικός και κατ’ εκτίμηση, καθώς είναι αδύνατον να 

προσδιορισθεί επακριβώς ο συνολικός αριθμός των αντιγράφων. 

 

 

Οι εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης και επισκευής με βάση τη μηνιαία 

αναπαραγωγή αντιγράφων ανά φ/τ μηχάνημα, θα εξασφαλίζουν τα κάτωθι: 

1. Την χρήση γνήσιων ανταλλακτικών των μηχανημάτων. 

2. Την επισκευή από εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου, 

και θα ξεκινήσουν με την υπογραφή της σύμβασης. Οι παραπάνω εργασίες αφορούν τον έλεγχο για 

την καλή και συνεχή λειτουργία αλλά και την αποκατάσταση των βλαβών των φωτοτυπικών 

μηχανημάτων του Πίνακα 1, όπου και όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με τις ανάγκες της 

υπηρεσίας. 

Οι εργασίες επανορθωτικής συντήρησης και επισκευής θα πραγματοποιούνται με χρόνο 

ανταπόκρισης 24 ώρες στον χώρο που προκύπτει η βλάβη και 48 ώρες το αργότερο για την 

αποκατάσταση αυτής, μετά από την έγγραφη πρόσκληση της Υπηρεσίας. 

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα γίνονται σε μηνιαία βάση για το σύνολο των φωτοτυπικών 

μηχανημάτων του Πίνακα 1 και μέχρι τη λήξη της παρούσας. 



 

Η συνολική αξία των εργασιών του αναδόχου θα προκύψει από το άθροισμα του κόστους των 

εργασιών προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης και επισκευής για δώδεκα (12) μήνες όλων 

των φ/τ μηχανημάτων, σύμφωνα με την ενδεικτική μηνιαία αναπαραγωγή αντιγράφων ανά φ/τ 

μηχάνημα του Πίνακα 2 και δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ύψος 2287,80 συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος νομίμου Φ.Π.Α. 23%, που θα πληρωθεί στον ανάδοχο τμηματικά, κατά την διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης. 

Το Ν.Π. δεν δεσμεύεται στην πλήρη απορρόφηση του ανωτέρω ενδεικτικού προϋπολογισμού, 

κατά την διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς το συνολικό κόστος θα προκύψει από το κόστος 

των εργασιών προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης και επισκευής για δώδεκα (12) μήνες 

των φ/τ μηχανημάτων το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τον αριθμό των φωτοαντιγράφων που θα 

αναπαραχθούν μέσα στη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και δεν μπορούν να προσδιοριστούν με 

ακρίβεια νωρίτερα. 

Σημειώνεται ότι η τελική αμοιβή του αναδόχου, θα καθορισθεί από τις τιμολογούμενες 

εργασίες που περιλαμβάνουν τις πραγματικά ανακύπτουσες ανάγκες επανορθωτικής ή προληπτικής 

συντήρησης και επισκευής των φωτοτυπικών μηχανημάτων, κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Για τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης και επισκευής χρησιμοποιείται η 

εκάστοτε μέτρηση των παραχθέντων αντιγράφων. Η μέτρηση αυτή προσδιορίζεται για κάθε 

φωτοτυπικό μηχάνημα μετά από την πραγματοποίηση κάθε εργασίας επανορθωτικής συντήρησης και 

επισκευής ή/και μετά την πραγματοποίηση της μηνιαίας εργασίας προληπτικής συντήρησης που 

πραγματοποιείται μηνιαίως. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α 

Περιγραφή 

Φωτοτυπικού 

Μηχανήματος  

Υπηρεσία 

Μηνιαία εκτίμηση 

παραγωγής 

αντιγράφων 

Κόστος 

Αντιγράφου 

Δαπάνη /Μήνα(με 

Βάση την μηνιαία 

παραγωγή 

αντιγράφων)  

  
RICOH Aficio 

MP1900 

Δημοτικό 

Κολυμβητήριο 

Ηλιούπολης 

(Διοικητικές 

Υπηρεσίες) 

600 0,05 30 

  DEVELOP 

Δημοτικό 

Κολυμβητήριο 

Ηλιούπολης 

(Γραμματεία 

Κολυμβητηρίου) 

800 0,05 40 

  
RICOH Aficio 

MP1900 

Δημοτικό Ωδείο 

Ηλιούπολης 
300 0,05 15 

  
TOSHIBA e-

STUDIO 255 

Τμ. Πολιτισμού- 

Δημοτική 

Βιβλιοθήκη 

1400 0,05 70 

        Σύνολο  155 

        Φ.Π.Α 23% 35,65 

    

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  190,65 

    

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  190,65Χ12=2.287,80 

 

 

Το συνολικό ετήσιο κόστος για τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής 

συντήρησης και επισκευής με βάση τη μηνιαία αναπαραγωγή αντιγράφων ανά φ/τ μηχάνημα, 

των μηχανημάτων που περιγράφονται στον Πίνακα 1 και τα οποία χρησιμοποιούνται από τις 

Υπηρεσίες του Ν.Π. καθώς και τις λοιπές περιφερειακές υπηρεσίες του, δύναται να ανέλθει 

ενδεικτικά στο 2287,80 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος νομίμου Φ.Π.Α. 23%. 

Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6264.0013. Το ποσό των €1.906,50 θα βαρύνει τον Κ.Α. 

15.6264.0013 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2016 ενώ για το ποσό των €381,30 θα 

προβλεφθεί δέσμευση δαπάνης, που θα βαρύνει τον 15.6264.0013 του Προϋπολογισμού για το 

οικονομικό έτος 2017. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α 

Περιγραφή 

Φωτοτυπικού 

Μηχανήματος  

Υπηρεσία 

Μηνιαία εκτίμηση 

παραγωγής 

αντιγράφων 

Κόστος 

Αντιγράφου 

Δαπάνη /Μήνα(με 

Βάση την μηνιαία 

παραγωγή 

αντιγράφων)  

  
RICOH Aficio 

MP1900 

Δημοτικό 

Κολυμβητήριο 

Ηλιούπολης 

(Διοικητικές 

Υπηρεσίες) 

600   

  DEVELOP 

Δημοτικό 

Κολυμβητήριο 

Ηλιούπολης 

(Γραμματεία 

Κολυμβητηρίου) 

800   

  
RICOH Aficio 

MP1900 

Δημοτικό Ωδείο 

Ηλιούπολης 
300   

  
TOSHIBA e-

STUDIO 255 

Τμ. Πολιτισμού- 

Δημοτική 

Βιβλιοθήκη 

1400   

        Σύνολο   

        Φ.Π.Α 23%  

    

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ   

    

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο αριθμός αντιγράφων είναι ενδεικτικός και κατ’ εκτίμηση, καθώς είναι αδύνατον 

να προσδιορισθεί επακριβώς ο συνολικός αριθμός των αντιγράφων.  

 

O υπολογισμός του κόστους ανά αντίγραφο θα γίνει με βάση των αριθμό των αντίγραφων 

των φ/τ μηχανημάτων ανά μήνα του παραπάνω Πίνακα (όμοιος του Πίνακα 2 της Τεχνικής 

Έκθεσης). 

- Σε περίπτωση παραγωγής ολιγοτέρων ή περισσοτέρων αντιγράφων, θα λαμβάνεται υπόψη το 

κόστος που έχει προσφερθεί ανά φ/τ μηχάνημα ανά παραγόμενο αντίγραφο με βάση την μηνιαία 

παραγωγή των αντιγράφων του παραπάνω Πίνακα (όμοιος του Πίνακα 2 της Τεχνικής Έκθεσης). 

- Ο αριθμός των αντιγράφων του παραπάνω Πίνακα τίθεται για λόγους υπολογισμού του 

κόστους συντήρησης και δεν δεσμεύει τον Δήμο για την παραγωγή τους. 

- Η τιμή ανά αντίγραφο που θα προσφερθεί θα ισχύει για τον κάθε αριθμό παραγωγής μηνιαία, 

είτε αυτός είναι μικρότερος, είτε μεγαλύτερος των αντιγράφων ανά φ/τ μηχάνημα του Πίνακα. 

 

 

   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο εργασιών. 

Οι εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών 

μηχανημάτων που αναγράφονται στον Πίνακα 1 των υπηρεσιών του Ν.Π., με βάση τη μηνιαία 

αναπαραγωγή αντιγράφων ανά φ/τ μηχάνημα, και για χρονική περίοδο έως 12 μηνών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις. 

Η διενέργεια ανάδειξης του αναδόχου των ανωτέρω προαναφερόμενων εργασιών και η εκτέλεση τους 

θα γίνουν σύμφωνα με : 

1) Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις 

 σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

2) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 « Κύρωση του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα». 

3) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 

 συναφών θεμάτων» όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 13 του Ν.2503/1997. 

4)   Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 

5)   Τις διατάξεις του Ν.3731/2008 και ειδικότερα του άρθρου 20 παρ.13. 

6) Τις διατάξεις του Ν.2539/97 άρθρο 17 παρ.2 όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.2623/98 άρθρο 9

 παρ.9. 

7) Οι τιμές των προαναφερόμενων εργασιών στην παρούσα δίδονται όπως περιγράφεται στο

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Οι τιμές θα δίνονται σε ΕΥΡΩ με κρατήσεις, ξεχωριστά του αναλογούντος νομίμου Φ.Π.Α. 23% 

στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία - εργασία. 

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται. 

Επισημαίνεται ότι εφόσον η προσφερόμενη τιμή δεν προκύπτει με σαφήνεια, όπως ορίζεται στην 

παρούσα, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο Γενικό Σύνολο του 

κόστους των εργασιών προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης και επισκευής για όλα τα φ/τ 

μηχανημάτα, σύμφωνα με την ενδεικτική μηνιαία αναπαραγωγή αντιγράφων ανά φ/τ μηχάνημα 

του Πίνακα 2. 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Οι τιμές μονάδος για τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης και επισκευής με 

βάση τη μηνιαία αναπαραγωγή αντιγράφων ανά φ/τ μηχάνημα, θα είναι σταθερές καθ’ όλη την 

χρονική διάρκεια των υπό εκτέλεση εργασιών και πάντα σύμφωνες με την αρχική προσφορά του 

αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Διάρκεια της σύμβασης - Χρόνος εκτέλεσης εργασιών. 

Οι αναφερόμενες στην παρούσα μελέτη εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης και 

επισκευής με βάση τη μηνιαία αναπαραγωγή αντιγράφων ανά φ/τ μηχάνημα, θα ξεκινήσουν να 

εκτελούνται τμηματικά και η έναρξη της ισχύος της σύμβασης θα είναι άμεση κατόπιν της υπογραφής 

της, από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Ο χρόνος έναρξης υλοποίησης των εναρκτήριων εργασιών γενικής επισκευής καθώς και των 

εργασιών προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης και επισκευής, ορίζεται δώδεκα (12) μήνες 

από την υπογραφή και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

Σε περίπτωση που ο αριθμός των παραγόμενων αντιγράφων είναι μεγαλύτερος του ενδεικτικού 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1) και λόγω αυτού, το ποσό του προϋπολογισμού καλυφθεί στο σύνολο του προτού 

ολοκληρωθεί το διάστημα των δώδεκα μηνών η σύμβαση λύεται και από τα δύο μέρη. 

Οι εργασίες επανορθωτικής συντήρησης και επισκευής θα πραγματοποιούνται με χρόνο ανταπόκρισης 

24 ώρες στον χώρο που προκύπτει η βλάβη και 48 ώρες το αργότερο για την αποκατάσταση αυτής, 

μετά από την έγγραφη πρόσκληση του Γραφείου Μηχανογράφησης. 

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα γίνονται σε μηνιαία βάση για το σύνολο των φωτοτυπικών 

μηχανημάτων του Πίνακα 1. 



 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Συμβατικά στοιχεία εργασιών 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές 

3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

4. Τιμολόγιο προσφοράς αναδόχου 

 

Άρθρο 5ο : Ρήτρες για εκπρόθεσμη εκτέλεση εργασιών 

Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την εκτέλεση των εργασιών στο Ν.Π. έστω και 

μιας ημέρας, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, λόγω της καθυστέρησης αυτής να καταβάλλει στο 

δήμο ως ποινική ρήτρα 2% για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το 

λογαριασμό πληρωμής. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που 

αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 

Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της έκπτωσης του αναδόχου ή αυτός κηρυχθεί 

έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η συνομολογούμενη ποινική 

ρήτρα (2%ο επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης) λόγω καθυστέρησης 

εκτέλεσης εργασιών. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Ν.Π. ή σε ανώτερη βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο ανάδοχος για την 

καθυστέρηση αυτή, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το δήμο, διαφορετικά ρητά 

δηλώνει ότι παραιτείται τώρα από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών , ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται 

με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου . 

 

Άρθρο 6ο Κριτήριο ανάθεσης σύναψης της σύμβασης. 

Η ανάθεση της εργασίας και κατά συνέπεια η σύναψη της σύμβασης, θα γίνει σε όποιον προσφέρει 

την χαμηλότερη τιμή στο γενικό σύνολο των ζητούμενων εργασιών, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρή τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο Υπογραφή της σύμβασης 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε διάστημα δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης της, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. Αν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανάθεση, δεν προσέλθει έγκαιρα να υπογράψει την 

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά περίπτωση ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 & 35 της 

απόφασης 11389/1993 του ΥΠ. ΕΣ.. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο Τρόπος Πληρωμής  

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε €2.287,80 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.  

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά μετά την έκδοση τιμολογίου και ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης 

καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπής παραλαβής.   

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας 

συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα 

αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή 

και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη & κρατήσεις που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ο ανάδοχος θα αμείβεται επί των προσφερόμενων εργασιών του οι οποίες θα υλοποιούνται τμηματικά 

και θα παραδίδονται στο Ν.Π. μετά την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής, υπογραφόμενου από την 

αρμοδίως οριζόμενη Επιτροπή Παραλαβής. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου αναδόχου καθυστερήσει από το Ν.Π. εξήντα (60) 

ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το Ν.Π. καθίσταται υπερήμερος και 

οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 

 

 



 

ΑΡΘΡΟ 10ο Επίλυση τυχόν διαφορών. 

Για την επίλυση διαφορών μεταξύ του φορέα και του αναδόχου της προμήθειας, ασκείται ένσταση 

ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, από το φορέα ή τον προμηθευτή και ακολουθείται 

η διαδικασία που προσδιορίζεται στο άρθρο 40 της απόφασης 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. 

Όπου η παρούσα μελέτη παρουσιάζει ασάφειες υπερισχύει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και όπου αυτός δεν 

αναφέρεται ισχύει ο Ν. 1797/88 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 

 

 

 

Ηλιούπολη 3/2/2016 

      Θεωρήθηκε  

Η Συντάξασα     Η Διευθύντρια 

 

 

Πολυξένη Παπαδοπούλου    Στέλλα Μαλατζή       

 

 


