
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Σπερχειάδα 29-9-2022 
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ    

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                                Αριθ. Πρωτ. 21640/9975 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ    
Ταχ. Δ/νση  : Αφων Πάππα, 2 

Τ.Κ.  : 35003- Σπερχειάδα 
Τηλ. : 22363-50260  
Πληροφορίες : ΠΟΛΥΖΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού 

εξοπλισμού,ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, φάξ, 
μηχανών 

ΠΟΣΟ   ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ  20.053,55 

ΦΠΑ  4.812,85 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  24.866,40 

 
Στη Σπερχειάδα σήμερα    29/9/2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 

1. Ο Χαντζής Γεώργιος, δήμαρχος, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του δήμου Μακρακώμης, ΑΦΜ 
800206956, Δ.Ο.Υ.  ΛΑΜΙΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων) και 

2. Ο ΓΕΡΑΝΗΣ ΘΕΟΔ.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, μηχανικός  πληροφορικής  ΤΕ , Α.Φ.Μ 301631075, Δ.Ο.Υ: 

ΛΑΜΙΑΣ  με έδρα την   ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ,  ΝΙΚ. ΚΡΙΚΟΥ 43,  ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ που θα αποκαλείται παρακάτω 
«ΠΑΡΟΧΟΣ», συμφωνούμε τα επόμενα: 

       Για την κάλυψη των αναγκών του, ο δήμος αποφάσισε την παροχή εργασίας Συντήρηση και 
επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, φάξ, 
μηχανών με απευθείας ανάθεση, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 58 του 
Ν. 3852/2010,των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016,των διατάξεων 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. 4412/2016των διατάξεων 
της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του 
Ν. 3536/2007,  N.4782/21 (ΦΕΚ 36/Α’/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.», ο οποίος 
περιλαμβάνει τροποποιήσεις του Ν.4412/16. 

 Η ανάθεση έγινε με την υπ’ αριθμ. 21612/9953/29-9-2022 ( ΑΔΑ: ΨΟ8ΛΩΛ2-ΤΟΒ) απόφαση του 

Δημάρχου, με την υπ’ αριθ. 21324/26 9-2022 ( ΑΔΑ ΨΗΡΨΩΛ2-ΛΔΘ) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 2022/885  αντίστοιχα στα λογιστικά βιβλία του δήμου ποσού  

24.866,40€ με Φ.Π.Α, ΚΑ 10-6265.002, Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού 

εξοπλισμού,ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, φάξ, μηχανών 

     Ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει στο δήμο τις παρακάτω εργασίες:   
Αυτές που αναγράφονται στην αριθ. 46/2022 μελέτη του τμήματος εργασιών του Δήμου. 

Α/Α Κωδικός CPV 
2007 

Περιγραφή ΜΟΝΑΔΑ 
Μέτρησης 

 

Σύνολο 
Εκτιμώμενων 

Ωρών 

Ωριαία  
αποζημίωση  

Ποσό  χωρίς  
ΦΠΑ  

1.  50312110-9    

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Καθαρισμός εσωτερικού 
Μονάδας Κεντρικού 
Υπολογιστή 

1 ώρα 20 11,11 222,20 

Καθαρισμός κεφαλών 
οδηγών Δισκέτας - CD - 
DVDROM - Μονάδων 
Λήψης Αντιγράφων 
Backup 

30' 20 11,11 222,20 

  40  444,4 
 

2.  50312120-2 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Διάγνωση βλάβης ή 
δυσλειτουργίας Κεντρικού 
Υπολογιστή 

1 ώρα 50 11,11 555,50 

Επισκευή/Αντικατάσταση 
μητρικής Πλακέτας 
Κεντρικού Υπολογιστή 

1 ώρα 3 11,11 33,33 

Επισκευή/Αντικατάσταση 
Κάρτας Οθόνης Κεντρικού 
Υπολογιστή 

30' 3 11,11 33,33 
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Επισκευή/Αντικατάσταση 
κεντρικής Μνήμης 
Κεντρικού Υπολογιστή 

20' 10 11,11 111,10 

Επισκευή/Αντικατάσταση 
Τροφοδοτικού Κεντρικού 
Υπολογιστή 

30' 10 11,11 111,10 

Επισκευή/Αντικατάσταση 
Σκληρού Δίσκου ή 
συστοιχίας δίσκων 
Κεντρικού Υπολογιστή 

1 ώρα 3 11,11 33,33 

Επισκευή/Αντικατάσταση 
οδηγών Δισκέτας - CD - 
DVDROM Κεντρικού 
Υπολογιστή 

30' 5 11,11 55,55 

Επισκευή/Αντικατάσταση 
κάσας Κεντρικής μονάδας 
Κεντρικού Υπολογιστή 

1 ώρα 2 11,11 22,22 

Επισκευή/Αντικατάσταση 
Οθόνης - Πληκτρολογίου - 
ποντικιού Κεντρικού 
Υπολογιστή 

30' 6 11,11 66,66 

Επισκευή/Αντικατάσταση 
καλωδίων παροχής 
ρεύματος και σύνδεσης 
του Κεντρικού Υπολογιστή 

30' 4 11,11 44,44 

    96  1066,56 

  

3.  50322000-8  
Υπηρεσίες 

Συντήρησης 
Προσωπικών 

Η/Υ 

(Καθαρισμός κεφαλών 
οδηγών Δισκέτας - CD - 
DVDROM) 

30' 95 11,11 1.055,45 

    95  1.055,45 

   
4.  51611000-8   

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η/Υ 

Επανεγκατάσταση 
Λειτουργικού συστήματος 

1 ώρα 179,92799 11,11 1.999,00 

Επανεγκατάσταση 
Λογισμικού Προστασίας 
από ιούς 

30' 75,072 11,11 834,05 

Επανεγκατάσταση 
Λογισμικού BIOS 

30' 15 11,11 166,65 

Επανεγκατάσταση 
λογισμικού αυτοματισμού 
γραφείου 

30' 80 11,11 888,80 

Επανεγκατάσταση 
Λογισμικού εφαρμογών 

30' 80 11,11 888,80 

Παραμετροποίηση του 
Η/Υ για την σύνδεσή του 
στο δίκτυο και στο 
διαδίκτυο 

30' 80 11,11 888,80 

Μεταφορά Η/Υ σε νέα 
τοποθεσία 

1 ώρα 50 11,11 555,50 

    559,99999  6.221,6 

   

5.  50324000-2   
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

Η/Υ 

Υποστήριξη Χρηστών σε 
θέματα χρήσης του Η/Υ 

1 ώρα 109 11,11 1.210,99 

Υποστήριξη Χρηστών σε 
θέματα εκτυπώσεων και 
χρήσης των 
περιφερειακών συσκευών 

1 ώρα 130 11,11 1.444,30 

Υποστήριξη Χρηστών σε 
θέματα ασφάλειας 

1 ώρα 140 11,11 1.555,40 

   379    4.210,69 
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6.  50323100-6 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 

Καθαρισμός / Φύσημα 
περιφερειακών συσκευών 
εκτυπωτών - plotter - 
σαρωτών 

30' 10 11,11 111,10 

    10  111,10 

  
7.  50323200-7    

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 

Επισκευή/Αντικατάσταση 
καλωδίων παροχής 
ρεύματος και σύνδεσης 
της περιφερειακής 
συσκευής 

15' 10 11,11 111,10 

Επανεγκατάσταση 
Λογισμικού για την 
οδήγηση των 
περιφερειακών συσκευών 
και παραμετροποίηση 

30' 20 11,11 222,20 

   30  333,3 

  

8.  72260000-5   
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ. 

Επανεγκατάσταση 
Λειτουργικού συστήματος 
Κεντρικού Υπολογιστή 

1 ώρα 5 11,11 55,55 

Εξουδετέρωση από ιούς - 
dialers - adware Trojan κ.α. 
σε Κεντρικό Υπολογιστή 

1 ώρα 8 11,11 88,88 

Εγκατάσταση εφαρμογών 
ασφαλείας (antivirus, 
firewall, spy-adware 
remover) 

1 ώρα 30 11,11 333,30 

Επανεγκατάσταση 
Λογισμικού Βάσεων 
Δεδομένων Κεντρικού 
Υπολογιστή 

1 ώρα 4 11,11 44,44 

Επανεγκατάσταση 
Λογισμικού εφαρμογών 
Client Server στον Κεντρικό 
Υπολογιστή 

1 ώρα 4 11,11 44,44 

Παραμετροποίηση του 
Κεντρικού Υπολογιστή για 
την σύνδεσή του στο 
δίκτυο και στο διαδίκτυο 

1 ώρα 3 11,11 33,33 

Παραμετροποίηση 
Κεντρικού Υπολογιστή για 
δικαιώματα πρόσβασης 
χρηστών 

1 ώρα 20 11,11 222,20 

Εργασίες ανάκτησης 
(recovery) δεδομένων 

1 ώρα 40 11,11 444,40 

Λήψη αντιγράφων 
ασφαλείας συστήματος - 
δεδομένων Κεντρικού 
Υπολογιστή 

1 ώρα 100 11,11 1.111,00 

Υπηρεσίες διαχείρισης 
δικτύων δεδομένων και 
υπηρεσίες υποστήριξης. 

1 ώρα 80 11,11 888,80 

    294  3.266,34 

   

9.  72710000-0   
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ. 

Διάγνωση προβλημάτων 
δυσλειτουργίας και 
συνδεσιμότητας του 
τοπικού δικτύου 
υπολογιστών 

1 ώρα 90,0045 11,11 999,95 

Επισκευή/Αντικατάσταση 
καλωδίων, πριζών και 
άκρων (RJ45) τοπικού 
Δικτύου 

1 ώρα 25 11,11 277,75 

Επισκευή/Αντικατάσταση 
μεταγωγέα (switch) 
δικτύου 

1 ώρα 55,0045 11,11 611,10 
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Παραμετροποίηση 
μεταγωγέα (switch) 
δικτύου 

1 ώρα 14,950495 11,11 166,10 

Επισκευή/Αντικατάσταση 
δρομολογητή (router) 
δικτύου 

1 ώρα 5 11,11 55,55 

Παραμετροποίηση 
δρομολογητή (router) 
δικτύου 

1 ώρα 41,04 11,11 455,96 

Επισκευή/Αντικατάσταση 
κατανεμητή (Patch Panel) 

1 ώρα 5 11,11 55,55 

Επισκευή/Αντικατάσταση 
Rack 

1 ώρα 5 11,11 55,55 

Υπηρεσίες δικτύου 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. 

1 ώρα 60 11,11 666,60 

    300,999495  3344,11 

ΣΥΝΟΛΟ  1804,999485 11,11 20.053,55 

ΦΠΑ 24%     4.812,85 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ     24.866,40 

 
 Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι: 

ΑΡΘΡΟ 1 
Η συνολική τιμή συμφωνείται για το ποσό των 24.866,40€ ευρώ με ΦΠΑ, και θα 

πληρώνεται στον πάροχο κατά 100%, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του κάθε 

τιμολογίου παροχής υπηρεσιών προς το δήμο.   
ΑΡΘΡΟ 2 

Οι εργασίες θα γίνουν από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και 
θα έχει διάρκεια μέχρι 31-12-2023 . 

Ο πάροχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης, 
επικαλούμενος τυχόν δυσχέρειες που ανάγονται σε υποκειμενικούς λόγους, γιατί η προσφορά 

του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την εργασία μέσα στα χρονικά όρια της 
σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 3 
 Η παράδοση της εργασίας θα γίνει τμηματικά. Ο δήμος δεν υποχρεούται να 
απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στην παρούσα. Εφόσον όμως 
κριθεί σκόπιμη η παροχή του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου. 

 Επίσης, ο δήμος μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων μέχρι και 50%, εφόσον 

κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές για το δήμο. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος 
υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του δήμου, με την ίδια ακριβώς τιμή με αυτή της 
προσφοράς του και για τις ίδιες υπηρεσίες. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για το δήμο 
και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις 
ανάγκες του δήμου και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.  

ΑΡΘΡΟ 4 

Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 21612/9953/29-9-2022 
( ΑΔΑ: ΨΟ8ΛΩΛ2-ΤΟΒ) απόφασης του Δημάρχου. Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στην 
προσφορά του παρόχου, πρέπει να είναι απολύτως όμοιες και με τα ίδια χαρακτηριστικά με 
εκείνες που θα παραδώσει. 

ΑΡΘΡΟ 5 
Ο πάροχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης στο άρθρο 1 

τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της εργασίας 
υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην τιμή μονάδος του συμβατικού 
τιμολογίου. 

ΑΡΘΡΟ 6 
Αν ο πάροχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο δήμο έστω και 

μιας εργασίας πέραν από το συμφωνούμενο στο άρθρο 2 χρόνο, τότε ο πάροχος είναι 
υποχρεωμένος, λόγω της καθυστέρησης αυτής να καταβάλλει στο δήμο ως ποινική ρήτρα το 

2% επί της συμβατικής αξίας όλων των εργασιών για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική 
ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση που ο πάροχος 
καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική παράδοση, περισσότερο από είκοσι  
(20) ημέρες, τότε μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει υπέρ του δήμου, ως ποινική ρήτρα. 

Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της έκπτωσης του παρόχου ή αυτός 
κηρυχθεί έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η 

συνομολογούμενη ποινική ρήτρα (2% επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης) λόγω καθυστέρησης παράδοσης. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε 
ανώτερη βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 
Ο πάροχος για την καθυστέρηση αυτή, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το 
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δήμο, διαφορετικά ρητά δηλώνει ότι παραιτείται τώρα από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή 
του. 

ΑΡΘΡΟ 7 
Ο πάροχος βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, καθώς και κάθε 

άλλης προβλεπομένης από νόμο κράτησης. 
ΑΡΘΡΟ 8 

Στοιχείο της παρούσας σύμβασης που θα θεωρείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
και θα ισχύει με τους υπόλοιπους όρους της, είναι η αριθμ. 21612/9953/29-9-2022 ( 
ΑΔΑ: ΨΟ8ΛΩΛ2-ΤΟΒ) απόφαση του δημάρχου. 

ΑΡΘΡΟ 9 
Η δαπάνη της εργασίας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που 

περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εξόδων του δήμου έτους 2022,2023 και θα βαρύνει 
τους Κ.Α. 10-6265.002. 
 

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο 
συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) 

παρέμειναν στο δήμο και ένα (1) έλαβε ο πάροχος. 
 
 

           ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                                                  Ο ΠΑΡΟΧΟΣ                       

 

 
 
 
 
 
 

 
          ΧΑΝΤΖΗΣ ΕΥΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ                            
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