
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Ν.Π.Δ.Δ                                                                            
« Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας 

-   Αλληλεγγύης και Προσχολικής 
Αγωγής» 

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 
        ΑΒΕΡΩΦ 6-45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ       
        ΙΩΑΝΝΙΝΑ 13/11/2019 

        Αριθ. Πρωτ.: 8352 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & FAX ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.») 

Αριθμ. Πρόσκλησης 61/2019 
 
Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται για την «συντήρηση και επισκευή των Η/Υ, 

εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων & fax στις δομές 

του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών». Για την κάλυψη της δαπάνης της 

ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) οι υπ’ αριθ. 1118/2019 και 1119/2019 αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης και β) οι βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του 

ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων 

πιστώσεων με α/α 438 και 439, με Κ.Α. 10-6264 και Κ.Α. 10-6672. 

Η εργασία και ο οικονομικός προϋπολογισμός αναλύονται στην επισυναπτόμενη 

τεχνική μελέτη. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω «συντήρηση 

και επισκευή των Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, 

πολυμηχανημάτων & fax στις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών» 

μέχρι την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13.00μ.μ. στο Πρωτόκολλο της 

υπηρεσίας μας, Αβέρωφ 6, 3ος όροφος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 

ίδια μέρα στις 13.30μ.μ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.                        

«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ 

Συνημμένα: 
Τεχνική Περιγραφή – Μελέτη με αριθμ. πρωτ. 8318/13-11-2019. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

Ιωάννινα: 13/11/2019 
                    Αρ. πρωτ.: 8318 

 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  2.480,00€ με Φ.Π.Α. 
- Κ.Α. 10-6264 με 1.984,00€  
- Κ.Α. 10-6672 με 496,00€  

 
                                                                ΕΤΟΣ:    2019 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                              
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

        Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προβλέπεται η  Συντήρηση και Επισκευή των  εκτυπωτών Η/Υ, 

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων & FAX. 

          Η συντήρηση και επισκευή των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, Η/Υ, πολυμηχανημάτων, & 

fax, λόγω της πολυμορφίας τους, των πολλών κατασκευαστών αλλά και των πολλών μοντέλων ανά 

κατασκευαστή, απαιτεί εξειδικευμένη γνώση. Κάθε συσκευή η οποία παρουσιάζει ελαττωματική - προβληματική 

λειτουργία θα πρέπει να επισκευάζεται άμεσα. 

Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει άμεσα να συντηρείται για να μπορεί να λειτουργεί και να μπορούν οι υπάλληλοι 

να εξυπηρετούν τις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους Δημότες.  Οι συσκευές  

αυτές  είναι διασκορπισμένες σε όλες τις υπηρεσίες σε  διαφορετικά κτήρια του Ν.Π.Δ.Δ. της πόλης των 

Ιωαννίνων και σε διαφορετικά Δημοτικά διαμερίσματα.  

Στις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. είναι εγκαταστημένες συσκευές φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων, 

εκτυπωτών και FAX των εταιρειών TOSHIBA, SAMSUNG, EPSON, HP, CANNON, PANASONIC, SHARP, 

LEXMARK κ.λ.π.,και για τα οποία θα γίνει η συντήρηση και η επισκευή με τα απαιτούμενα μικρό - υλικά που θα 

απαιτούνται για τη χωρίς προβλήματα λειτουργία των μηχανημάτων. 

Τα υλικά που απαιτούνται θα προμηθεύονται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες και θα είναι γνήσια.  

         Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται σε 2.480,00ευρώ, συμπεριλαμβανόμενου 

του Φ.Π.Α. 24% και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ.  «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» με 

στοιχεία: 

 Κ.Α. : 10-6264, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  1.984,00€  ΜΕ Φ.Π.Α. 

 Κ.Α. : 10-6672, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 496,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 

          Η υπηρεσία  θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του οικονομικού έτους 2019 
και 2020.  
        Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.480,00€ με  Φ.Π.Α. και η σχετική  πίστωση 
είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 με Κ.Α. : 10-6264 με 584,00€ και 
Κ.Α. 10-6672 με 196,00€ και στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 με  Κ.Α. : 10-6264 με 
1.400,00€ και Κ.Α. 10-6672 με 300,00€. 

Ιωάννινα 13/11/2019 
 

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  Οι Δ/ντριες  των δομών  
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Διοικητικού -

Οικονομικού 
 
 

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ & 
              ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΝΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
                                                                     

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων, των 
εκτυπωτών των συσκευών τηλεομοιοτυπίας (συμπεριλαμβανομένων των πολυμηχανημάτων), και των σαρωτών, 
όλων των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτής ανέρχεται στο ποσό των 
2.480,00€. 
Αναλυτικά: 

Κ.Α. : 10-6264, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  1.984,00€  ΜΕ Φ.Π.Α. 

Κ.Α. : 10-6672, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:     496,00€  ΜΕ Φ.Π.Α. 

Οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» οικονομικού έτους 
2019 και 2020. 
Η συντήρηση θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες και όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η πλήρης λειτουργία των μηχανημάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους.  
Αναλυτικά:  
Επανορθωτική συντήρηση (όποτε παρουσιαστεί βλάβη) 
Θα περιλαμβάνει την εργασία και όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την αποκατάσταση κάθε βλάβης των 
μηχανημάτων. 
Η απόκριση θα πρέπει να είναι εντός 2 ημερών από την ειδοποίηση από το Ν.Π.Δ.Δ. 
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή των μηχανημάτων στο χώρο εγκατάστασης ο ανάδοχος θα μπορεί 
να τα μεταφέρει στο χώρο του, με δική του χρέωση, για την επισκευή και θα υποχρεούται να τα αντικαταστήσει με 
άλλα του ίδιου τύπου, έως την ολοκλήρωση της επισκευής.  
Τα ανταλλακτικά και όλα τα μέρη των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι γνήσια, 
καινούρια και αμεταχείριστα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των κατασκευαστών.  
Το Ν.Π.Δ.Δ. ανάλογα τις ανάγκες μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει τον αριθμό των υπό συντήρηση και επισκευή 
μηχανημάτων, χωρίς αλλαγή στον αρχικό προϋπολογισμό . 
Το Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μετακινήσει τα μηχανήματα, με αντίστοιχη γνωστοποίηση στον 
Ανάδοχο.  
Μετά από κάθε εργασία ο ανάδοχος θα προσκομίζει Δελτίο Τεχνικής Συντήρησης (στον ορισμένο επιβλέποντα της 
συντήρησης), όπου θα αναφέρονται τα μηχανήματα και οι εργασίες που έγιναν. Παράλληλα θα τηρεί Βιβλίο 
Συντήρησης και Βλαβών, όπου θα αναφέρονται τα μηχανήματα και οι εργασίες που έγιναν.  
Η σύμβαση θα ισχύει για 1 (ένα) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.  
Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 2.480,00€ ευρώ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους Κ.Α. 10-6264 
«Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων» & 10-6672 «Προμήθεια ανταλλακτικών» του προϋπολογισμού του 
Ν.Π.Δ.Δ.  
ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
   Για τη διενέργεια της παρούσας ανάθεσης  και την εκτέλεση της εργασίας ισχύουν: 
1.- Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 περίπ. 31 του Ν. 4412/2016 
2.-Οι διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 1 & 2 του Ν.4412/2016 
3.-Οι διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 
ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν:  
1) Το σχετικό Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  
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2) Επίσημο έγγραφο (π.χ. ΓΕΜΗ, βεβαίωση Επιμελητηρίου) που να αποδεικνύει ότι εξασκούν την 
υποστήριξη μηχανημάτων γραφείου.  
3) Συμβάσεις και Επιστολές Καλής Εκτέλεσης Έργου, από τουλάχιστον 3 ανάλογα έργα εντός της 
τελευταίας τριετίας, από φορείς του δημοσίου, που να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν εμπειρία.  
4)Πτυχίο Τ.Ε.Ε. Πληροφορικής Β΄ κύκλου (για την συντήρηση εκτυπωτών Η/Υ), ή πτυχίο επισκευαστών 
μηχανών γραφείου ή άλλης αντίστοιχης σχολής. 
Ο χρόνος ισχύος της προφοράς ορίζεται για 12 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της.  
ΑΡΘΡΟ 4: ΣΥΜΒΑΣΗ  
Ο Ανάδοχος, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία 
του Ν.Π.Δ.Δ. σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, για να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση που απαιτείται. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος από την ημέρα υπογραφής της. Η τιμή 
μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εργασίας και για κανένα λόγο και 
σε καμία αναθεώρηση υπόκειται.  
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ.  
Η σύμβαση θα ισχύει για 1 (ένα) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.  
ΑΡΘΡΟ 5: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
Εάν η παρεχόμενη υπηρεσία δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ  
Τόπος εκτέλεσης των συντηρήσεων – επισκευών των μηχανημάτων ορίζονται οι δομές του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» και θα εκδίδονται τιμολόγια ανά δομή κ ανά κωδικό Κ.Α.. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την έκδοση τιμολογίου για τη συντήρηση, με το οποίο θα προσκομίζονται 
τα Δελτία Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας και αντίγραφο του  Βιβλίου Συντήρησης και Βλαβών, όπου θα 
φαίνεται κάθε εργασία (επανορθωτική) και κάθε αλλαγή ανταλλακτικών που έχει γίνει. Σε περίπτωση που τα 
ανταλλακτικά υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της δαπάνης, ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει την υπηρεσία 
για το κόστος ώστε να αποφασίζει εάν θα γίνεται η προμήθεια και η επισκευή του μηχανήματος ή θα κρίνεται 
ασύμφορη για τον Οργανισμό.  
Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.  
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας, μπορεί να επιβληθεί 
σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
ΑΡΘΡΟ 8:  ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος  υπόκειται σε  όλες τις νόμιμες κρατήσεις φόρους, τέλη κ.λ.π.   
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,07%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς και 
κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 
Ο  Φ.Π.Α. βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ.  «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.». 
 
 

Ιωάννινα 13/11/2019 
 

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
 
 
 
 
 

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Οι Δ/ντριες  των δομών  

 
 
 

ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ & 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΝΟΥ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Διοικητικού -

Οικονομικού 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 

III. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ   

1 ΣΣυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  εεππιισσκκεευυήή  ΗΗ//ΥΥ   32 ΩΡΕΣ 25,00€ 800,00€ 

2 

ΣΣυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  εεππιισσκκεευυήή  ττωωνν  εεκκττυυππωωττώώνν,,  ΗΗ//ΥΥ,,  

φφωωττοοααννττιιγγρρααφφιικκώώνν  μμηηχχααννηημμάάττωωνν,,  πποολλυυμμηηχχααννηημμάάττωωνν,,  

εεκκττυυππωωττώώνν  &&  ffaaxx (TOSHIBA, 
SAMSUNG,EPSON,HP,CANNON,PANASONIC,SHA
RP,LEXMARK κ.λ.π.)  

32 ΩΡΕΣ 25,00€ 800,00€ 

3 ΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΣΣΙΙΜΜΑΑ  1 
 

400,00€ 400,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 2.000,00€ 

ΦΠΑ 480,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.480,00€ 

 
                                                                         Ιωάννινα 13/11/2019 

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
 
 
 
 

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Οι Δ/ντριες  των δομών  

 
 

ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ & 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΝΟΥ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Διοικητικού -

Οικονομικού 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
                                 

           ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 

V. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ   

1 ΣΣυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  εεππιισσκκεευυήή  ΗΗ//ΥΥ   32 ΩΡΕΣ 
  

2 

ΣΣυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  εεππιισσκκεευυήή  ττωωνν  εεκκττυυππωωττώώνν,,  ΗΗ//ΥΥ,,  

φφωωττοοααννττιιγγρρααφφιικκώώνν  μμηηχχααννηημμάάττωωνν,,  πποολλυυμμηηχχααννηημμάάττωωνν,,  

εεκκττυυππωωττώώνν  &&  ffaaxx (TOSHIBA, 
SAMSUNG,EPSON,HP,CANNON,PANASONIC,SHA
RP,LEXMARK κ.λ.π.)  

32 ΩΡΕΣ 
  

3 ΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΣΣΙΙΜΜΑΑ  1 
   

ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΦΠΑ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
 

 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ   …./…./2019 
 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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