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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.612,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1 Τεχνική Περιγραφή 

2 Τιμολόγιο Μελέτης 

3 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» 

 
CPV: 50320000-4 

(Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης προσωπικών Η/Υ) 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
- ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016 και αφορά στις εργασίες με ανταλλακτικά που απαιτούνται για 
την απρόσκοπτη λειτουργία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και  των περιφερειακών 
συσκευών, ήτοι εκτυπωτών, scanners, fax και γενικά όλου του εν γένει μηχανογραφικού 
υλικού της Επιχείρησης. 
 
Στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών σήμερα 

υπηρετούν και προσφέρουν την καθημερινή εργασία τους, 6 περίπου χρήστες Η/Υ οι 
οποίοι ζητούν άμεση και ειδικευμένη υποστήριξη για προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν στην χρήση του Η/Υ που αποτελεί αναγκαίο εργαλείο της δουλειάς 
τους.  Οι χρήστες αυτοί είναι στην έδρα του Επιχείρησης και στην αποθήκη υλικών 

αυτής στην Κοινότητα της Άμφισσας.  Στην διάθεση των χρηστών εκτός από τους 
προσωπικούς τους Η/Υ είναι επίσης  εκτυπωτές, UPS, plotter, fax, κλπ. 
 
Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει καθημερινά και άμεσα να συντηρείται μηχανολογικά για 
να μπορεί να λειτουργεί και να μπορούν οι υπάλληλοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους στους Δημότες. Η συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση απαιτεί εξειδικευμένη 
γνώση, ενώ επιβάλλεται και τεχνικός έλεγχος με αναβάθμιση των Η/Υ. 
 
Επιτακτική και άμεση είναι λοιπόν η ανάγκη (επειδή οι προς ανάθεση εργασίες 
απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις  περαιτέρω δε, οι ανωτέρω εξειδικευμένες 
εργασίες δεν ανάγονται ούτε στη σφαίρα των καθηκόντων του προσωπικού που 
υπηρετεί στην Επιχείρηση) να γίνει ανάθεση των εργασιών συντήρησης των Η/Υ σε 
τρίτους.  
 
Η εργασία συντήρησης και επισκευής αποσκοπεί στην καθημερινή και άμεση 
αντιμετώπιση των εμφανιζόμενων αναγκών συντήρησης και επισκευής των 
Ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών. Κάθε συσκευή ( Η/Υ και 
περιφερειακά) πρέπει να συντηρείται προληπτικά και όποια παρουσιάζει ελαττωματική 
- προβληματική λειτουργία θα πρέπει άμεσα  να επισκευάζεται. Ειδικότερα: 
 
Για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει την υποχρέωση 
να παρέχει για όλα τα μηχανήματα το χαρτί, drum και το toner για την λειτουργία 
τους. Όλα τα υπόλοιπα αναλώσιμα καθώς και τα ανταλλακτικά και η συντήρηση που 
θα απαιτηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης για επαναφορά του μηχανήματος σε 
ασφαλή και λειτουργική κατάσταση θα παρέχονται από τον ανάδοχο. 
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Γ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Οι εργασίες συντήρησης είναι διάρκειας μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης. Ξεκινούν από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και διαρκούν μέχρι και την ημερομηνία 
εξαντλήσεως της πίστωσης. Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι διαθέσιμος καθημερινά από τις 
7.30 πμ έως 16.30 μμ και να έχει ανταπόκριση το αργότερο μισή ώρα από την αναγγελία 
της εντολής συντήρησης για τους Η/Υ και για την συντήρηση των περιφερειακών να 
έχει ανταπόκριση το αργότερο δύο μέρες από την αναγγελία της εντολής συντήρησης 
εκτός και αν απαιτούνται εξειδικευμένα εξαρτήματα για την επισκευή του μηχανήματος 
και δεν είναι διαθέσιμα και εφόσον έχει ενημερωθεί έγκαιρα την αρμόδια υπηρεσία. 
 
Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής γίνονται με ευθύνη του αναδόχου που 
αναλαμβάνει την εργασία, ο οποίος ευθύνεται απέναντι της Επιχείρησης για την 
ακρίβεια των στοιχείων και την εν γένει καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 
 
Για την αντιμετώπιση των εργασιών απαιτείται προσωπικό το οποίο κατέχει ειδικές 
γνώσεις και εμπειρία τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ η ΑΤΕΙ η 
ΙΕΚ κατεύθυνσης Πληροφορικής. 
 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 1.612,00€ μαζί με Φ.Π.Α. 24%. 
Υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Υ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών έτους 
2022 και οι υπηρεσίες θα βαρύνουν τον κωδικό 62.98.99 με τίτλο: «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΤΡΙΤΩΝ» με πιστώσεις ύψους 1.300,00€ και τον κωδικό 54.00.29 με τίτλο: «Φ.Π.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ» με πιστώσεις ύψους 312,00 €. 

 
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεωρήθηκε 

 Άμφισσα 26/04/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Α.Τ. 1 
Δαπάνη για την ωριαία αποζημίωση ειδικευμένου εργάτη κατόχου πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 
ή ΙΕΚ κατεύθυνσης Πληροφορικής, για την συντήρηση και επισκευή των Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και  των περιφερειακών συσκευών, ήτοι εκτυπωτών, scanners, fax και 
γενικά όλου του εν γένει μηχανογραφικού υλικού της Επιχείρησης και περιλαμβάνει 
όλες τις εργασίες και τεχνικά μέσα για την άρτια εκτέλεση της, καθώς και τα 
απαραίτητα αναλώσιμα και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης για επαναφορά του μηχανήματος σε ασφαλή και λειτουργική κατάσταση.  
 
Η ωριαία αποζημίωση θα καλύπτει όλες τις δαπάνες (ημερήσια αποζημίωση –
ασφαλιστικές εισφορές –λοιπούς φόρους και κρατήσεις).  
Ωρομίσθιο 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,00 
           (Ολογράφως) : Δεκατρία ευρώ 
 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεωρήθηκε 
 Άμφισσα 26/04/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

 Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσό-
τητα 

Τιμή 
Μονάδος 

(€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 

Εργασίες συντήρησης  και επισκευής με 
ανταλλακτικά  των Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών  και  περιφερειακών  συσκευών   
και εν γένει όλου του Μηχανογραφικού 
υλικού του Δήμου Δελφών τόσο στην έδρα 
όσο και στις Δημοτικές  Ενότητες όπως 
περιγράφεται στην Τεχνική Προδιαγραφή. 

Ώρα 100 13,00 1.300,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 1.300,00 

   ΦΠΑ 24% 312,00 

 
 
 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
1.612,00 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 


