
                                                                              
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

      ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                       

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, έκδοση 

φωτοτυπιών τεχνικής υπηρεσίας» 

 ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΟΣ: 4.801,28€

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η τεχνική περιγραφή  αυτή αφορά την προµήθεια εκτυπώσεων, εκδόσεων,  έκδοση φωτοτυπιών 

για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας  του ∆ήµου ∆ιρφύων - Μεσσαπίων. 

 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 4.801,28 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

και θα βαρύνει τoν  προϋπολογισµό  του ∆ήµου ∆ιρφύων - Μεσσαπίων  µε Κ.Α. 30-6615.001 

«Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, έκδοση φωτοτυπιών τεχνικής υπηρεσίας»  µε 

σχετική πίστωση του οικονοµικού έτους 2018.  

            

Ψαχνά, 22/03/2018 

   

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΝΣΗΣ ΤΥ  

 

 Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ 

 

 

 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Α 

 

 

                                                                        

 

 

 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΕ  Α΄ 
 

 

 



                   
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA   

            ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                       

    ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

                                                                    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : 

  «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, έκδοση φωτοτυπιών 

τεχνικής υπηρεσίας» 

                                      Προϋπολογισµός: 4.801,28€ 

                  

                                                     
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      

      
Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ Μον. Ποσότ. Τ.Μ. ∆απάνη 
(ΕΥΡΩ) 

     Μερική 
∆απάνη 

1 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ  Τ.Μ 880,00 2,20 1.936,00 

2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ  ΣΧΕ∆ΙΩΝ  Τ.Μ 880,00 2,20 1.936,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    3.872,00 

 ΦΠΑ (24%)    929,28 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ    4.801,28 

                                                                                             

                                                                              Ψαχνά, 22/03/2018 

   

          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΝΣΗΣ ΤΥ  

 

 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ 

 

 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Α 

 

 

                                                                        

 

 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΕ  Α΄ 
 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 
 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής 
Με την παρούσα προβλέπεται η προµήθεια εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων, έκδοση 
φωτοτυπιών για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιρφύων - Μεσσαπίων. 
  

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της προµήθειας  θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3852/07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και της  
Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα  Καλλικράτης  

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
3. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3463/2006 
 

Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Το τιµολόγιο µελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –µελέτη  
 

Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Η ανωτέρω Προµήθεια εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων, έκδοση   φωτοτυπιών για τις 
ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων, θα εκτελεστεί µέχρι την 
31/12/2018. 
 
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Είναι υποχρεωµένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της προµήθειας  και ευθύνεται για την 
ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της προµήθειας. 
 
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα  
Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για 
την υλοποίηση της ανατιθέµενης προµήθειας.  
 
Άρθρο 7ο :  Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω 
και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και 
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 
φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, 
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει 
λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα 
προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα. 

 



 
 Άρθρο 8ο :   Αναθεώρηση τιµών  
Οι τιµές  δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραµένουν 
σταθερές και αµετάβλητες .   

 
         

Άρθρο 9ο :  Τρόπος πληρωµής 
 Για την παροχή της παραπάνω προµήθειας η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 4.801,28 ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, µείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το 
διάστηµα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού 
δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα µε την παράδοση των εργασιών.  
 
Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο 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. 

 
 
Άρθρο 10ο :  Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
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. 
 
 
Άρθρο 11ο :  Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις.                      

 
                                                                 Ψαχνά, 22/3/2018 

   

 
    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΝΣΗΣ ΤΥ  

 

 Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ 

 
 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Α 

                                                                        

 

 
 

 
ΒΛΙΩΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΕ  Α΄ 
 

 
 
 


