
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Ηράκλειο 28/3 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:     42/19 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ                                                                         
Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4                             
Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 – 300.090 FAX: 287-600       
Πληροφορίες: Δελατόλας Νικόλαος 
Email:dopafmai.heraklion@gmail.com      

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
Το τμήμα Προμηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ προτείνει και αιτείται προς έγκριση την:  Υπηρεσία : Συντήρηση Η/Υ 

ποσού 4.736.80 €   σε βάρος του: ΚΑ 60-6264.002 με τίτλο: «Συντήρηση Η/Υ» του προϋπολογισμού έτους 2019. 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Μονάδα. 

Μέτρησης 

ΠΟΣΟ- 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. € 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

Χωρίς ΦΠΑ € 

ΔΑΠΑΝΗ 

ME ΦΠΑ € 

 

Έτος 

2019 

Εργασίες 

Επισκευής Συντήρηση Η/Υ  

ΔΟΠΑΦΜΑΗ έτους 2019 - CPV 

50312000-5 

Ώρα  

Προσφερόμενη

ς εργασίας 

100 12  1.200,00  1.488.00 

 

Έτος 

2019 

Ανταλλακτικά  

Επισκευής Συντήρηση Η/Υ  

ΔΟΠΑΦΜΑΗ έτους 2019-CPV  

30237200-1 

 

   500.00  620.00 

 

Έτος 

2020 

Εργασίες 

Επισκευής Συντήρηση Η/Υ  

ΔΟΠΑΦΜΑΗ  έτους 2020- CPV 

50312000-5 

Ώρα  

Προσφερόμενη

ς εργασίας 

135 12  1.620,00 2.008.80 

 

Έτος 

2020 

Ανταλλακτικά  

Επισκευής Συντήρηση Η/Υ  

ΔΟΠΑΦΜΑΗ  έτους 2020- CPV  

30237200-1 

 

   500.00  620.00 

ΣΥΝΟΛΟ 3.820.00 €  

ΦΠΑ 24%  916.80 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4.736.80 €  

 

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 

3536/2007. 

4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 

4412/2016. 

5) Την αναγκαιότητα της Υπηρεσίας :  Υπηρεσία : Συντήρηση Η/Υ 

6) Την 1100/18 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ και μεταβίβαση συγκεκριμένων 

αρμοδιοτήτων. 

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :   

 

Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι διαθέσιμος καθημερινά από τις 7.30 π.μ έως 16.30 μ.μ  και να έχει  

ανταπόκριση το αργότερο μία (1) ώρα από την αναγγελία  της εντολής επισκευής - συντήρησης. 

Χώρος εκτέλεσης της εργασίας συντήρησης είναι τα γραφεία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  αλλά και όλα 

τα δημοτικά κτήρια του ΔΟΠΑΦΜΑΗ που λειτουργούν Η/Υ .   Ειδικά για τα δημοτικά κτίρια στο  : 



Κυπαρίσσι- Ασίτες-Παλλιανή-Δαφνές, ο Η/Υ, ο οποίος χρήζει συντήρησης, θα προσκομίζεται στα 

γραφεία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ ή σε οποιαδήποτε άλλο  δημοτικό κτίριο και η συντήρηση θα γίνεται εκεί. 

  Για την αντιμετώπιση των εργασιών απαιτείται προσωπικό το οποίο θα  πρέπει να είναι 

κάτοχοι πτυχίου Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού και Μηχανικού  Η/Υ Πολυτεχνικής σχολής ( μέλος ΤΕΕ) η  

πτυχίου ΑΤΕΙ κατεύθυνσης  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ η πτυχίου ΑΕΙ κατεύθυνσης 

Πληροφορικής, που θα κατέχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην επισκευή συντήρηση Η/Υ το οποίο 

πτυχίο θα κατατεθεί με τον φάκελο προσφοράς. 

Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής γίνονται με ευθύνη του αναδόχου που αναλαμβάνει την 

εργασία, ο οποίος ευθύνεται απέναντι του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  για την ακρίβεια των στοιχείων και την εν 

γένει καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 

Η τελική αμοιβή του αναδόχου θα καθοριστεί από τις τιμολογούμενες εργασίες του , κατά την 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης, σύμφωνα με τις πραγματικές ανακύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών του 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ , χωρίς ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ να δεσμεύεται να εκταμιεύσει την συνολική αξία του 

συμβατικού προϋπολογισμού. 

Εάν η εκτέλεση της εργασίας δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης , σύμφωνα με την 

εκτίμηση της αρμόδιας επιτροπής, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει η να βελτιώσει τα όποια 

λάθη διαπιστωθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.  

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες.   

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται ανά μήνα 

με ποσό που θα αντιστοιχεί στις υπηρεσίες ανά ώρα που του ανατέθηκαν και εκτέλεσε σύμφωνα με την 

προσφορά του. Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς-μετακίνησης επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών 

του αναδόχου, ανάλογα με την παράδοση των εργασιών του και την πιστοποίηση τους. Στο ποσό της 

αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες φόροι και βάρη.  

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

και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Τυχόν ανταλλακτικά που θα χρειασθούν θα επιβαρύνουν τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ,  πρώτα όμως  ο ανάδοχος 

θα ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία για την επιβεβαίωση και έγκριση της ανάλογης δαπάνης. 

Η Συνολική ενδεικτική δαπάνη των εργασιών συντήρησης είναι συνολικού ποσού 4.736.80 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Η δαπάνη για το έτος 2019 θα βαρύνει τον  ΚΑ: 60-6264.002  του προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2019 και θα αφορά συνολικά έως 100 ώρες εργασίας και με ποσό έως 1.488.00ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ενώ το κόστος των ανταλλακτικών που είναι δυνατόν να 

απαιτηθούν θα αφορά συνολικά ποσό έως 620,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ενώ  

 για το έτος 2020 αντίστοιχα θα βαρύνει τον  ΚΑ: 60-6264.002  του προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2020 και θα αφορά συνολικά έως 135 ώρες εργασίας και ποσό έως 2.008.80 ευρώ  

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ενώ το κόστος των ανταλλακτικών που είναι δυνατόν να 

απαιτηθούν θα αφορά συνολικά ποσό έως 620,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 

τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την 

ημέρα της δημοπρασίας. 

 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.   

 

 

 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

 Δελατόλας 

Νικόλαος ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Υπογραφή 

   Ημερομηνία 

   


