
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αγ. Στέφανος  11 /12 /2014 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               Αριθ. πρωτ: 39302 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ         

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/                         

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΠΡΟΣ 

Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                                                                                                  

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την τεχνική εξυπηρέτηση και 

υποστήριξη της µηχανής ταχυδροµείου για ένα έτος και β) τεχνικών προδιαγραφών . 
 
Έχοντας υπόψη :    

      α) Τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (η Οικονοµική 
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις) 
β)  Τις διατάξεις του Π.∆ 28/80 
γ)  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006  
δ)  Τις διατάξεις του άρθρου 22   παρ 3 του Νόµου 3536/2007 
ε) Την 108/16-4-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
αναγκαιότητα της παροχής της υπηρεσίας που αφορά στην «Τεχνική εξυπηρέτηση και 
υποστήριξη της µηχανής ταχυδροµείου»  µε την διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης.  
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση : 
 
 1) της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης δύο χιλιάδων εκατό (2.100,00€) ευρώ συµπ/νου 
ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ των εξόδων 10.6265.0004 του προϋπολογισµού του ο.ε 2014 του 
∆ήµου,  µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών 
και λοιπού εξοπλισµού». (ΠΑΥ ……/2014).         
2) των τεχνικών προδιαγραφών των προς ανάθεση εργασιών  όπως  αναφέρονται στην 
συνηµµένη τεχνική περιγραφή – η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της εισήγησης και  
 
 
 
 
                                                                                    Ο ∆ήµαρχος  
                                                                             
    Κοινοποίηση 
1. ∆/νση Οικ/κών Υπηρεσιών 
    Τµ.Λογιστηρίου 
2. Τµ.Προµηθειών                                                   ∆ιονύσιος Ζαµάνης 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ :  
 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  
 
 
 
 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY  10.6265.0002 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ         
                                          ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
( Σύµφωνα µε το Ν.3536/2007 αρ. 22§3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
 

ΕΡΓΑΣΙΑ :  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY  10.6265.0002 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ         

                                          ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

Το παρόν τεύχος συντάσσεται ύστερα από εντολή ∆ηµάρχου και αναφέρεται στην ανάθεση 
υπηρεσίας «Τεχνική εξυπηρέτηση και υποστήριξη της µηχανής ταχυδροµείου για την 
διάρκεια ενός έτους» . 
Η µελέτη συντάσσεται από την ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού/∆ιοικητικής Μέριµνας 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.  
 
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου έχει στην κατοχή του ένα αυτόµατο ηλεκτρονικό σύστηµα ζύγισης, 
υπολογισµού ταχυδροµικών τελών γραµµατοσήµανσης τύπου Pitney Bowes, τύπου Ε581, το 
οποίο αποτελείται από α) Μηχανή ταχυδροµείου, β) αυτόµατο τροφοδότη φακέλλων και γ) 
µετρητή ταχυδροµικών τελών. Επίσης αποτελείται από µια αυτόµατη µηχανή ενός σταθµού 
τροφοδοσίας φύλλων χαρτιού – δίπλωσης τροφοδοσίας ενθέτου – εµφακέλωσης – ύγρανσης 
και κλεισίµατος φακέλλων.  
Η εταιρεία στην οποία θα ανατεθεί η εργασία τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης θα 
αναλάβει την υποχρέωση :  
α) της προληπτικής συντήρησης (καθαρισµός, λίπανση, ρύθµιση και έλεγχος της «µηχανής» 
β) της αποκατάστασης βλαβών   
γ) της τοποθέτησης ανταλλακτικών στη «µηχανή» κατά τη διάρκεια των επισκέψεων για 
προληπτική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών, τα οποία θα πρέπει να είναι (καινούρια 
ή λειτουργικά) αντίστοιχα µε αυτά τα οποία χρειάζονται αντικατάσταση, χωρίς χρέωση του 
∆ήµου µας, εφόσον η καταστροφή ή φθορά προήλθε από την κανονική και καλή χρήση της 
«µηχανής». Το κόστος των συγκεκριµένων ανταλλακτικών θα βαρύνει την εταιρεία. 
δ) να ανταποκρίνεται άµεσα, εντός 24 ωρών, σε κάθε έκτακτη ανάγκη για εργασία που τυχόν 
προκύψει και να αποκαθιστά τις βλάβες που παρουσιάζονται και απαιτούνται υλικά , άµεσα, 
κατόπιν υποβολής σχετικής προσφοράς  και σε συνεννόηση  µε το ∆ήµο , 
 
Ενδεικτική τιµή 1 επίσκεψης για συντήρηση το µήνα : 150 € 
 
Ήτοι συνολικά, ενδεικτικός προϋπολογισµός για 1 επίσκεψη το µήνα, για 12 µήνες : 1.800€ 
 
Σύνολο ∆απάνης µε ΦΠΑ 23% ( εργασία & ανταλλακτικά ) : 2.100€ 
 
    Άγιος Στέφανος 11-12-2014 

 Η συντάξασα  
 
    Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάµενος  
      11-12-2014 


