
 
            
 

                    
 
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα  Ιωνία     13 / 4 / 2022      

         ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.  26 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
                 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
              

 
  

                          Μελέτη Ετήσιας εργασίας συντήρησης & επισκευής  
                                           Φωτοτυπικών  µηχανηµάτων    
                           Σχολικών  κτιρίων Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
 
CPV: 50313000-2  Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών µηχανών αναπαραγωγής 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Άρθρο 1 

Η παρούσα µελέτη αφορά την ετήσια εργασία συντήρησης και επισκευής των  φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων  των Σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Νέας Ιωνίας.  
Η παροχή υπηρεσίας αφορά συγκεκριµένα φωτοτυπικά µηχανήµατα όπως αυτά αναγράφονται 
στον επισυναπτόµενο στην παρούσα µελέτη αναλυτικό πίνακα. 

Άρθρο 2 

Η εκτέλεση των εργασιών  θα γίνουν  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις του  Νόµου 4412/2016  , του 
άρθρου 50 του Νόµου 4782/2021  και  του Νόµου 3463/2006 , µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή . 

Ο ενδεικτικός ̟ροϋ̟ολογισµός ανέρχεται στο ανώτατο ̟οσό των 10.000  ευρώ συν το 
Φ.Π.Α. 24% 

Άρθρο 3 
    Η προσφορά κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να 
περιλαµβάνει όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. 
Επίσης, σε περίπτωση που οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις αναφερόµενες προδιαγραφές, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 
 

Άρθρο 4 
Με την υπογραφή του συµφωνητικού, θα καθορισθεί ο χρονολογικός τρόπος και τόπος εκτέλεσης 
των εργασιών. Σε περίπτωση υπερβάσεων επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 
 

Άρθρο 5 
Ο αριθµός των κατωτέρω φωτοτυπικών  µηχανηµάτων δύναται να αλλάξει κατά την διάρκεια της 
σύµβασης . 
Η ανάδοχος εταιρεία συντήρησης αν υπάρξει ανάγκη υποχρεούται να παραχωρήσει στην σχολική 
επιτροπή φωτοτυπικά µηχανήµατα προς χρήση και θα εγκατασταθούν όπου της υποδειχτεί χωρίς 
καµιά επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση.  
Η ανάδοχος εταιρεία θα διατηρεί την πλήρη κυριότητά των µµηχανηµάτων που παραχώρησε µέχρι 
την λήξη της σύµβασης.  
Σε περίπτωση µη ανανέωσης της σύµβασης τα µµηχανήµατα επιστρέφονται στην ανάδοχο 
εταιρεία  
 
 



 

Άρθρο 6 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  
Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης είναι δυνατή η παράταση για 
ένα επιπλέον έτος , εφόσον συµφωνεί και η ανάδοχος εταιρεία. 
 

Άρθρο 7 
                  Ο τρόπος πληρωµής καθορίζεται όπως παρακάτω: 
Η τιµολόγηση του παραγόµενου έργου  θα γίνεται βάσει των µετρητών των φωτοαντιγραφικών 
µηχανηµάτων όπου αναγράφεται η παραγωγή των φωτοαντίγραφων µεγέθους Α4 κάθε τρίµηνο.  
Η µέτρηση θα γίνεται παρουσία του ∆ιευθυντού του σχολείου και θα υπογράφεται από αυτόν. 
Θα εκδίδεται ανά τρίµηνο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών και θα αφορά τη χρέωση 
φωτοαντίγραφων των τριών µηνών που προηγήθηκαν. Στη συνέχεια θα παραδίδεται προς 
εξόφληση στα γραφεία της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής.  
Την ανάδοχο εταιρεία θα βαραίνουν οι κρατήσεις εκτός του Φ.Π.Α.  
Η προσφερόµενη αρχικά από τον ανάδοχο τιµή ανά αντίγραφο δεν υπόκειται σε καµία 
αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένει σταθερή και αµετάβλητη 

 
Άρθρο 8 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης είναι υποχρεωµένη, εφόσον βεβαιώνεται η 
πρόοδος και η καλή εκτέλεση του έργου, να καταβάλει στην εταιρεία την ανάλογη αµοιβή.  
 
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης δικαιούται να ασκήσει όλα της τα 
δικαιώµατα που προβλέπονται σε περίπτωση που η εταιρεία δεν είναι συνεπής προς τις 
υποχρεώσεις της  και δύναται  να καταγγείλει τη σύµβαση χωρίς  καµία υποχρέωση 
καταβολής αποζηµίωσης προς την εταιρεία κανενός ποσού, εκτός του ποσού που αναλογεί 
στην εργασία που µέχρι τότε παρασχέθηκε από την εταιρεία. 
 

Άρθρο 9 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και δεν µπορεί να προκύψει από µέρους 
του ουδεµία επιπλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές. 
 

Άρθρο 10 
Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις, της σχετικής νοµοθεσίας, όπως ακριβώς ισχύουν. 

 
 
               Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                                            Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
            ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                                                   ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                         
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                       ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΣΤΑΘΗΣ                                                                             ΕΛΕΝΗ  ΑΛΑΤΣΙ∆ΟΥ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
 

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Νέα  Ιωνία       /  4 / 2022      

             ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                   Αριθ. Πρωτ.   
    ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                  
     ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
                           ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  
  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παροχή υπηρεσίας περιλαµβάνει την Προληπτική συντήρηση την ∆ιάγνωση Βλάβης και την 
Εργασία επισκευής και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται και θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο, 
ακόµη και όλα τα αναλώσιµα ( toner, maintenance kit, fuser, transfer, units κλπ)   
Επίσης περιλαµβάνεται και ενδεχόµενη δωρεάν µεταφορά µηχανήµατος για επισκευή από και προς 
τις εγκαταστάσεις του αναδόχου σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιτόπου επισκευή. 
Η Α΄θµια Σχολική Επιτροπή  το µόνο που θα παρέχει για τη λειτουργία των µηχανηµάτων θα 
είναι το φωτοτυπικό χαρτί και συρραπτικά για κάποιο τύπο µηχανηµάτων.  
 
Επισηµαίνεται πως τα εν λόγω φωτοαντιγραφικά έχουν και λειτουργίες δικτυακού εκτυπωτή 
αντικαθιστώντας πλήθος ανόµοιων εκτυπωτών που δεν συµφέρουν από άποψη αναλωσίµων. 
Επίσης λειτουργούν και ως φαξ εξοικονοµώντας επιπλέον πόρους. Τέλος κάποια λειτουργούν ως 
δικτυακοί σαρωτές (scanner) µε αυτόµατη αποστολή σε φάκελο υπολογιστή ή και σε email 
βοηθώντας και πάλι στην εξοικονόµηση χαρτιού και µελανιού. 

 
Σε περίπτωση ειδοποίησης βλάβης , ο ανάδοχος υποχρεούται σε επίσκεψη το πολύ εντός µίας 
(1) εργάσιµης ηµέρας για τη διάγνωση βλάβης και εφ’ όσον είναι εφικτό,  θα προβαίνει άµεσα 
στην επισκευή. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να προµηθεύει τα σχολεία το αργότερο εντός µια εβδοµάδος 
µε αναλώσιµα τόνερ κλπ . 
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης δικαιούται να ασκήσει όλα της τα 
δικαιώµατα που προβλέπονται και να ακυρώσει την σύµβαση  σε περίπτωση που η εταιρεία 
δεν είναι συνεπής προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις της.  
Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει ν’ αποκαθιστά τις βλάβες που προέρχονται από την σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές κανονική λειτουργία των µηχανηµάτων και να αντικαθιστά τα ανταλλακτικά εκείνα 
που απαιτούνται. 
Στις παρεχόµενες υπηρεσίες δεν συµπεριλαµβάνονται  επισκευές των µηχανηµάτων που 
προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές   η ανωτέρα βία  & η συντήρηση ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων απαραίτητων για την σύνδεση των µηχανηµάτων.  
Επίσης δεν συµπεριλαµβάνονται ζηµιές  και καταστροφές που προκλήθηκαν από  λάθος χειρισµό. 
Με την έναρξη της σύµβασης θα ενηµερώνεται το βιβλίο συντήρησης και βλαβών για κάθε 
µηχάνηµα. Σε αυτό θα αναγράφεται: 
1)  Η ηµεροµηνία και η ώρα βλάβης του µηχανήµατος  
2)  Η ηµεροµηνία και ώρα ειδοποίησης του αναδόχου  
3)  Η ηµεροµηνία επιδιόρθωσης της βλάβης και σύντοµη περιγραφή της βλάβης  
4)  Τα ακριβή στοιχεία των ανταλλακτικών που χρησιµοποιήθηκαν (ποσότητα, είδος)  
5)  Υπογραφή του υπευθύνου  συντήρησης & απαραιτήτως υπογραφή ∆ιευθυντού Σχολείου          

                        ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Φωτοτυπικά µηχανήµατα Χρέωση ανά αντίγραφο Α4  η Α3 

Νηπιαγωγεία :  9 Μηχανήματα + 6 ενοικιασμένα 

Δημοτικά Σχολεία:22 Μηχανήματα+ 6 ενοικιασμένα           0,0045 € + Φπα 24% 

 
Το συνολικό ετήσιο κόστος δεν µπορεί να υπερβεί το ποσόν των 10.000  ευρω συν Φπα 
 
               Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                                            Η  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
            ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                                                    ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                         
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                       ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
                ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΣΤΑΘΗΣ                                                                         ΕΛΕΝΗ  ΑΛΑΤΣΙ∆ΟΥ 



               

 
 
 
                                                            ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                        

 
                  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

    
                 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 
 

1ο 
 

 
Γρηγορίου Ε’ & Ικαρίας  
210-2798846 

RICOH Aficio MP 1500 
 
 

2ο  
13ο  

Λευκωσίας 5 & Αγ. Λαύρας 
210-2795922 , 210-2754486 

BROTHER  MFC  L2710ND  Ενοίκιο 
 
 

3ο  
19ο 
22ο 

 
Μουταλάσκη 47 & Οµορφοκλησσιάς 
210-2775344 , 210-2777889 
 

 
Sharp MX-B200 
 

4ο  
Ικονίου 12 & Μακεδονοµάχων 
210-2799786 
 

RICOH Aficio 1027 
 

5ο   
Πλατεία Τσαλδάρη 
210-2754570 
 

RICOH MP3015P   Ενοίκιο 
 

6ο   
 

∆έρκων 24 
210-2778713 
 

RICOH MP3015P   Ενοίκιο 
 

7ο  

 

Τ. Σινόπουλου 2 
210-2530928 
 

BROTHER MFC-L2700  Ενοίκιο 
BROTHER MFC-L2700  Ενοίκιο 

8Ο 

 

Κιλκίς & Μετρών 1 
210-2758986 
 

CANON IR 2000 

9Ο   
Προνοίας 2 
210-2758779 
 

BROTHER MFC  L2710DN 
ενοικιασµένο 

 
11ο 

 

 

 
Σόλωνος 38 
210-2759728 
 

 
CANON IR 2000 
 

12ο  
Κιλκίς & Μετρών 1 
210-2756036 
 

RICOH MP 2000 ενοικιασµένο 

 
14Ο 

 

 

 
Οµορφοκκλησιάς & Τυρολόης  
210-2752728 

 
RICOH MP 2000 ενοικιασµένο 

15Ο  
Φερτεκίου 1 
(Πλατεία  Τσαλδάρη) 
210-2792941 
 

CANON  IR 2200 

 
16Ο 

 

 

 
Αλσουπόλεως 42 
210-2755771 

RICOH MP 2000 ενοικιασµένο 
 

23o  

 
Αντιγόνης 1& Ισµήνης 
210-2725266 
 

RICOH Aficio 1027 



                                                       

 

         

              

                

                   

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

 

 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

1ο    
Κρήτης 7        
210-2799029 

RICOH MP3350 (Ενοικιασµένο)   

2ο    

Κιλκίς 1        
210-2779545 
 

RI    RICOH Aficio 1027 , Nashuatec Dsm 627 , RICOH  MP 3350 
   

3ο   

Ρ. Φεραίου 5       
210-2799106 
 

CANON IR 2000,    RICOH Aficio 3025   
και   RICOH  MP 3015  Ενοίκιο 

4ο   

Π. Ιωακείµ 2     
210-2798361 
 

 
Nashuatec Dsm 627 , RICOH  MP 3350 (Ενοικιασµένο ) 

6ο   

Πλ. Τυάνων 1     
210-2798369 
 

 
RICOH  MP 3350 ( Ενοικιασµένο) 

7ο   

Αντιγόνης & Ισµήνης 1-  
210-2796996 
 

 
RICOH  MP 3030 (Ενοικιασµένο ) ,   Nashuatec Dsm 627  

8ο  

Πλαταιών & Σωκράτους  
210-2516836 

 
Ricoh  R 222  και RICOH  MP 3015Ρ (Ενοικιασµένο ) 
 

9Ο    

Μουταλάσκη 64    
210-2799160 
 

 
RICOH  MP 3015Ρ (Ενοικιασµένο ) 

10Ο     

Τήνου & ∆ωδεκανήσου  
210-2791011 
 

 
RICOH MP 2014  , RICOH  MP 3015 (Ενοικιασµένο ) 

11Ο & 15ο  

Φερτεκίου 1   
210-2791801  
 

 
RICOH Aficio 2027 ,  RICOH Aficio 1027   
και RICOH  MP 3015Ρ (Ενοικιασµένο) 

14Ο     

Aφροδίτης 50     
210-2791503 
 

 
RICOH  MP 3015Ρ (Ενοικιασµένο ) 

16Ο    

Μεσσηνίας 15    
210-2791420 
 

 
Aficio DSm 627  ,  RICOH  MP 3350 (Ενοικιασµένο ) 

19Ο 

Αγ.Αναστασίας 4    
210-2531572  

DEVELOP 224   
RICOH  MP 3025 
 

 Σ.Μ.Ε.Α.    

     

Μεσσηνίας 15      
210-2770991 

 
RICOH  MP 3015Ρ (Ενοικιασµένο ) 
 

∆ιαπολιτι 

σµικό 

 

Ελευθερίας 18    
210-2776459 
 

 
Nashuatec Dsm 627 ,   RICOH  MP2501 


