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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής 

συντήρησης και επισκευής των εκτυπωτών που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, ανά 
υπηρεσία και δημοτικό κατάστημα .  

 
Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης αποσκοπούν στη διατήρηση των συστημάτων σε 

άριστη κατάσταση και στην πρόληψη βλαβών ή προβλημάτων και στην βελτίωση της 
συνολικής απόδοσης και αξιοποίησης της υπάρχουσας υποδομής.  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  [Ι] 

A/A 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1 HP Laser jet 1020 ΚΕΠ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 

2 HP Laser jet 1200 ΚΕΠ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 

3 SAMSUNG  ΚΕΠ ΔΟΞΑΤΟΥ 

4 LEXMARK ΚΕΠ ΔΟΞΑΤΟΥ 

5 HP Laser jet Pro M203 dw ΚΕΠ Αγίου Αθανασίου 

6 HP Laser jet P 2055 d ΚΕΠ Αγίου Αθανασίου 

7 Epson Κοινότητα  Αγίου Αθανασίου 

8 SAMSUNG  Όρχος Δοξάτου 

9 HP Color Laser jet MFP M277 dw Όρχος Καλαμπακίου 

10 SAMSUNG Μ3325 nd Οικονομική Υπηρεσία Κοτζαγ. Μ. 
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11 HP Laser jet P2015 Οικονομική Υπηρεσία Παπαδ. Θ.  

12 OKI B411d Οικονομική Υπηρεσία Τοπαλ. Ν.  

13 HP Laser jet 1018 Οικονομική Υπηρεσία Βαγγ. Μαρ. 

14 HP Laser jet Pro 400 M401d Οικονομική Υπηρεσία Κιοσ. Χ.  

15 HP Laser jet 1018 Οικονομική Υπηρεσία  Αθαν. Σ. 

16 SAMSUNG  Οικονομική Υπηρεσία Τσεντ. Κ.  

17 RICOH Aficio SP 4100 N Διοικητική Υπηρεσία Φελεκ. Λ.  

18 LEXMARK Διοικητική Υπηρεσία Ωραι. Ηλ. 

19 HP Laser jet 1015 Διοικητική Υπηρεσία Ωραι. Ηλ. 

20 HP Laser jet Pro 400 M401d Διοικητική Υπηρεσία Ιωανν. Ευδ.  

21 HP Laser jet P 2055 d Διοικητική Υπηρεσία Νουσδ. Χρ. 

22 HP Laser jet P 2055 d Διοικητική Υπηρεσία Νίνος  

23 HP Laser jet Pro 400 M401dn Διοικητική Υπηρεσία Αντωνι. Βασ.  

24 HP Laser jet P 2055 d Τεχνική Υπηρεσία Σοφρ. Μαρ.  

25 HP Laser jet P 1015 Τεχνική Υπηρεσία Ντάπα Ελ.  

26 HP Laser jet P 2055 d Τεχνική Υπηρεσία Ακης 

27 OKI B410d Περιβάλλοντος Λατσ. Αθαν.  

28 LEXMARK E 232 Γρηγ. Ανδρεάκης  

29 Epson 6200 L Γράφειο Δημάρχου Τρουτ. Καλ.  

30 HP Laser jet Pro M203 dn Γραφείο Δημάρχου Καραμπ. Δ.  

 
 
Τα υλικά που θα απαιτηθούν κατά τη συντήρηση ή την επισκευή  δεν μπορεί να είναι στοκ 

στις αποθήκες του Δήμου λόγω των πολλών τύπων εκτυπωτών και περιφερειακών και 
επομένως για αυτό τον λόγο συμπεριλαμβάνονται στην παροχή της υπηρεσίας. 
 
Συγκεκριμένα θα παρασχεθούν οι κάτωθι υπηρεσίες:  
Αποκατάσταση βλαβών-Γενικός Καθαρισμός των μηχανημάτων.  
Προληπτική συντήρηση.  
Ξεμπλοκάρισμα χαρτιού.  
Ρυθμίσεις.  
Προγραμματισμός.  
Εγκατάσταση - απεγκατάσταση ανταλλακτικών, όπως ενδεικτικά: ροδάκια κασέτας, ροδάκια 
bypass, ταινία οπτικού σήματος, γυάλινα & πλαστικά μέρη (τζάμι, λάμπες), ιμάντας του 
αυτόματου τροφοδότη, κασέτες, ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη κίνησης (γρανάζια κίνησης, 
κουζινέτα, άξονες, ιμάντες, συρματόσχοινα), μονάδες απεικόνισης, (imaging unit), 
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(photocontuctor) και ότι άλλο προκύψει για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων εκτός 
των αναλώσιμων υλικών (cartridge, toner, drum, χαρτί εκτύπωσης).  
Όλες οι υπηρεσίες θα παράσχονται επί τόπου στις εγκαταστάσεις του Δήμου Δοξάτου του 
Πίνακα [1]  
 
Η ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-
2016) και κατόπιν συλλογής οικονομικών προσφορών & με κριτήριο αξιολόγησης τη 
χαμηλότερη τιμή. 
 
Το συνολικό συμβατικό κόστος των παραπάνω εργασιών δύναται να ανέλθει ενδεικτικά στο 
ποσό των 1.999,87€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.. Το ποσό θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 10/6264.01 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Δοξάτου.  
 
 

16-07-2021 

Η Συντάξασα 

 

 

 
 

Καραγαϊτάνη Γιαννούλα  
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης 

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  Διοικ.  

Υπηρεσιών 
 
 

Φελεκίδης Λάζαρος 
ΠΕ Διοικητικός 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Τα μηχανήματα του Πίνακα [Ι] της Τεχνικής Έκθεσης είναι απαραίτητα για την ορθή και 
απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και τα οποία είναι μοναδικά (δεν υπάρχει 
εφεδρικό μηχάνημα) στις οργανικές μονάδες τις οποίες εξυπηρετούν.  

Επομένως είναι επιτακτική η κάθε συσκευή η οποία παρουσιάζει ελαττωματική-
προβληματική λειτουργία να επισκευάζεται άμεσα. 

Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες επισκευής-συντήρησης για τους εκτυπωτές που 
βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Δοξάτου όπως περιγράφονται στον Πίνακα [Ι] της 
Τεχνικής Έκθεσης.  

Υπό τον όρο επισκευή-συντήρηση, εννοείται η παροχή υπηρεσιών επισκευής και 
ανταλλακτικών που ενδεχομένως θα χρειαστούν αντικατάσταση και δεν είναι δυνατόν να 
προβλεφθούν στην παρούσα μελέτη (όχι αναλωσίμων), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 
διατήρηση των μηχανημάτων σε λειτουργία.  
 
Συγκεκριμένα θα παρασχεθούν οι κάτωθι υπηρεσίες:  
 
1.Παροχή υπηρεσιών συντήρησης 
 Ο ανάδοχος θα αναλάβει, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των εκτυπωτών 
του Δήμου Δοξάτου που βρίσκονται τοποθετημένα σε διάφορα κτίρια και υπηρεσίες του 
Δήμου. 
Η τεχνική συντήρηση θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες-εργασίες που απαιτούνται με 
υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, για την καλή και αδιάλειπτη λειτουργία όλων των 
μηχανημάτων του Δήμου. 
Ειδικότερα θα περιλαμβάνει την υπηρεσία-εργασία, για την περιοδική συντήρηση (service) 
των μηχανημάτων καθώς και τις έκτακτες επισκευές σε βλάβες που τυχόν θα παρουσιάσουν 
αυτά κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

Τα υλικά που θα απαιτηθούν για εργασίες επισκευής-συντήρησης θα πρέπει να 
πληρούν τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων, θα είναι του κατασκευαστή του 
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κάθε μηχανήματος (γνήσια ανταλλακτικά), θα είναι καινούργια, και θα έχουν εγγύηση 
καλής λειτουργίας  
 
2.Εργασίες συντήρησης Εκτυπωτών  
Αποκατάσταση βλαβών-Γενικός Καθαρισμός των μηχανημάτων.  
Προληπτική συντήρηση.  
Ξεμπλοκάρισμα χαρτιού.  
Ρυθμίσεις.  
Προγραμματισμός.  
Εγκατάσταση - απεγκατάσταση ανταλλακτικών, όπως ενδεικτικά: ροδάκια κασέτας, ροδάκια 
bypass, ταινία οπτικού σήματος, γυάλινα & πλαστικά μέρη (τζάμι, λάμπες), ιμάντας του 
αυτόματου τροφοδότη, κασέτες, ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη κίνησης (γρανάζια κίνησης, 
κουζινέτα, άξονες, ιμάντες, συρματόσχοινα), μονάδες απεικόνισης, (imaging unit), 
(photocontuctor) και ότι άλλο προκύψει για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων εκτός των 
αναλώσιμων υλικών (cartridge, toner, drum, χαρτί εκτύπωσης).  
 

3.Επί τόπου παροχή υπηρεσιών 
 Επί τόπου παροχή υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Δοξάτου  θα γίνεται από 
εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου, που θα παρέχει την εργασία που απαιτείται για να 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας οι συσκευές που θα καλύπτονται από τη σύμβαση.  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για την ανωτέρω εργασία και θα πρέπει 
να τηρεί ότι ορίζει η κείμενη νομοθεσία στα πλαίσια της ασφάλειας από κινδύνους, κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης αυτής.  

Τα υλικά για τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση και κάθε φύσεως ανταλλακτικά θα είναι του 
κατασκευαστή του κάθε μηχανήματος (γνήσια ανταλλακτικά). 
Τυχόν οδοιπορικά έξοδα καθώς και έξοδα μεταφοράς του μηχανήματος σε περίπτωση που η 
βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού βαρύνουν 
τον ανάδοχο.  

 
4.Προληπτική συντήρηση 
Περιλαμβάνει καθαρισμό, ρύθμιση και έλεγχο καλής λειτουργίας, δύο (2) φορές ετησίως και 
σύμφωνα με ένα αμοιβαία συμφωνημένο πρόγραμμα που θα τηρείται χωρίς ανάγκη 
προηγούμενης ειδοποίησης της εταιρίας και χωρίς χρονικές αποκλίσεις ή καθυστερήσεις από 
μέρος του αναδόχου και θα εκδίδεται βεβαίωση για κάθε μηχάνημα στην οποία θα 
αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες συντήρησης. 
 
5.Χρόνος απόκρισης 
Οι βλάβες μπορούν να δηλώνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα 
εξυπηρετούνται  εντός πέντε (5) ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης. Η αίτηση παροχής 
υπηρεσιών θα γίνεται τηλεφωνικά ή με fax ή με  email ή με επίσημο έγγραφο της υπηρεσίας, 
από το τμήμα Προμηθειών ή τους Προϊσταμένους Δ/νσης κάθε Υπηρεσίας του Δήμου 
Δοξάτου. 
 
6.Χρόνος αποκατάστασης 
Η αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται εντός 24 ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης και θα 
επιτυγχάνεται είτε με επιδιόρθωση είτε με προσωρινή αντικατάσταση εκτυπωτή με 
ισοδύναμο εντός 48ωρου. 
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7.Στις παρερχόμενες υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται 
Επισκευές των μηχανημάτων για ζημιές που προκλήθηκαν από ατύχημα, φυσικές 
καταστροφές, φωτιά ή πλημμύρα, αμέλεια, 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 αίτια εκτός από την συνηθισμένη χρήση. 
Η συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων απαραίτητων για τη σύνδεση των προϊόντων. 
 
 
 

16-07-2021 

Η Συντάξασα 

 
 

 
 

 
Καραγαϊτάνη Γιαννούλα  

Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης 

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  Διοικ.  

Υπηρεσιών 
 
 
 

Φελεκίδης Λάζαρος 
ΠΕ Διοικητικός 
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α/α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμής 
Μονάδος 

Συνολική 
Τιμή 

1 Συντήρηση & Επισκευή  
εκτυπωτών του Δήμου 
(πλήθος μηχανημάτων 
) όπως ορίζονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

ανθρωποώρα 30 35 1.050,00 

2 Μέσο εκτιμώμενο 
κόστος ανταλλακτικών 

τεμάχια 30 18,77 562,80 

Σύνολο 1.612,80 

Φ.Π.Α.    387,07 

Γενικό Σύνολο 1.999,87 

 

16-07-2021 

Η Συντάξασα 

 
 

 
 

 
Καραγαϊτάνη Γιαννούλα  

Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης 

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  Διοικ.  

Υπηρεσιών 
 
 
 

Φελεκίδης Λάζαρος 
ΠΕ Διοικητικός 
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Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού 
Πληροφορικής  & Διαφάνειας 
 
Διεύθυνση: Νεροφράκτη & 
Κανάρη, Καλαμπάκι , ΤΚ 66031 

 

Αρ. Μελ : 79/ 2021 

Τηλέφωνο: 2521352434 
E-mail: ioannak@doxato.gr 

 

Προϋπολογισμός: 1.999,87€  
CPV: 50313100-3 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

α/α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμής 
Μονάδος 

Συνολική 
Τιμή 

1 Συντήρηση & Επισκευή  
εκτυπωτών του Δήμου 
(πλήθος μηχανημάτων 
) όπως ορίζονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

ανθρωποώρα 30   

2 Μέσο εκτιμώμενο 
κόστος ανταλλακτικών 

τεμάχια 30   

Σύνολο  

Φ.Π.Α.  

Γενικό Σύνολο  

 
 
 
 

 
         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ – 
2021  

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  
Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού 
Πληροφορικής  & Διαφάνειας 
 
Διεύθυνση: Νεροφράκτη & 
Κανάρη, Καλαμπάκι , ΤΚ 66031 

 

Αρ. Μελ : 79/ 2021 

Τηλέφωνο: 2521352434 
E-mail: ioannak@doxato.gr 

 

Προϋπολογισμός: 1.999,87€  
CPV: 50313100-3 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο εργασιών  
Οι εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης και επισκευής εκτυπωτών που 
αναγράφονται στη παρούσα μελέτη, και για χρονική περίοδο έως τις 31-12-2021. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια ανάδειξης του αναδόχου των ανωτέρω προαναφερόμενων εργασιών και η 
εκτέλεση τους θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις:  

 του Ν. 4782/2021 περί αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 
συμβάσεων (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) 

 του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 Ο Ν.3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης και του Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18)    

 
 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. 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 
όλους τους εκτυπωτές. 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  
Οι τιμές μονάδος για τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης των 
μηχανημάτων θα είναι σταθερές καθ’ όλη την χρονική διάρκεια των υπό εκτέλεση εργασιών 
και πάντα σύμφωνες με την αρχική προσφορά του αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο : Διάρκεια της σύμβασης - Χρόνος εκτέλεσης εργασιών  
Οι αναφερόμενες στην παρούσα μελέτη εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής 
συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων, 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, από την υπογραφή 
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  
Σε περίπτωση που το ποσό του προϋπολογισμού καλυφθεί στο σύνολο του προτού 
ολοκληρωθεί το διάστημα έως τέλος του έτους 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 της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Δήμου.  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : Συμβατικά στοιχεία εργασιών  
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
1. Η τεχνική Έκθεση   

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές  

3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

4. Τιμολόγιο προσφοράς αναδόχου  
5. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
Άρθρο 5ο 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 πληροί τις προδιαγραφές της 
παρούσας μελέτης.  
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 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  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο Τρόπος Πληρωμής  
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται από την 
οικονομική του προσφορά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά μετά την έκδοση τιμολογίου και ύστερα από σύνταξη 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπής παραλαβής.   
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 8ο Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις.  
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη & 
κρατήσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.  
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Ο ανάδοχος θα αμείβεται επί των προσφερόμενων εργασιών του οι οποίες θα υλοποιούνται 
τμηματικά και θα παραδίδονται στο Δήμο μετά την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής, 
υπογραφόμενου από την αρμοδίως οριζόμενη Επιτροπή Παραλαβής.  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο Επίλυση τυχόν διαφορών.  
1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως 
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ 
αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή 
τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
 
 

16-07-2021 

Η Συντάξασα 

 
 

 

 
 

Καραγαϊτάνη Γιαννούλα 
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης 

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  Διοικ.  

Υπηρεσιών 
 
 
 

Φελεκίδης Λάζαρος 
ΠΕ Διοικητικός 
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