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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΔΑΠΑΝΗΣ 

 Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
 Η παρούσα μελέτη θα βαρύνει τον 10-6264, του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2020 και αφορά το 
Major Service του συστήματος Εμφακέλωσης  Pitney Bowes, λόγω παρέλευσης δεκαπέντε (15) ετών από την 
εγκατάσταση του μηχανήματος στην πρ. ΔΕΥΑ Αμφιλοχίας, προκειμένου αυτό να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα 
εξυπηρετώντας τις ανάγκες του Δήμου Αμφιλοχίας για μαζικές αποστολές επιστολών – λογαριασμών. 

 II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 Το έργο του Major Service θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 
Α. Γενική συντήρηση, η οποία να περιλαμβάνει: 
α. Λύσιμο της μηχανής 
β. Γενικό καθαρισμό 
γ. Αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών (τα ανταλλακτικά να είναι γνήσια και να συνοδεόνται από 
πιστοποιητικά γνησιότητας) και υλικών κύκλου ζωής και τρόπου χρήσης που προβλέπει ο Κατασκευαστής, π.χ 
ρόλοι τροφοδοσίας, ιμάντες κίνησης, φύλλο εξόδου κλπ 
δ. Έλεγχο της κατάστασης λειτουργίας όλων των μερών της μηχανής 
ε. Επαναφορά της λειτουργίας όλων τρων μερών στην κανονικής κατάσταση  (ονομαστικές τιμές), εφόσον αυτό 
είναι εφικτό, χωρίς αντικατάσταση 
στ. Εντοπισμό και αντικατάσταση των μερών που υπολειτουργούν, είναι φθαρμένα (wear and tear), δεν 
επανέρχονται στην ονομαστική λειτουργία και πρέπει να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της γενικής 
συντήρησης 
ζ. Λίπανση όλων των μερών της μηχανής 
η. Ρυθμίσεις Συγχρονισμού Λειτουργίας 
θ. Τεχνικό Έλεγχο καλής Λειτουργίας 
 
Β. Αποκατάσταση Δυσλειτουργιών 
α. Αντικατάσταση των φθαρμένων από την χρήση (wear and tear) ανταλλακτικών 
β. Ρυθμίσεις συγχρονισμού λειτουργίας μετά την αντικατάσταση 
γ. Τεχνικό Έλεγχο Καλής Λειτουργίας 
 
Γ. Τόπος εκτέλεσης - Διάρκεια Εκτέλεσης του Έργου 
α. Το έργο θα εκτελεστεί στα συνεργεία του αναδόχου. Η συσκευασία και η φροντίδα της μεταφοράς της 
μηχανής καθώς και η επιστροφής της θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.  
β. Το Major Service να ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφής του συμφωνητικού με τον ανάδοχο 
 



Δ. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
α. Ο ανάδοχος να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της μηχανής για περίοδο πέντε ετών (5) ετών, με την προϋπόθεση 
ότι θα τυγχάνει ανάδοχος της ετήσιας τεχνικής υποστήριξης 
 
 

 ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 Είδος ΜΜ Ποσότητ Ενδ.  Καθαρή  %ΦΠΑ Ποσό ΦΠΑ Τελικό Σύνολο 

 Major Service του συστήματος ΥΠΗΡ 1,000 3.600,00 3.600,00 24,00% 864,00 4.464,00 

Εμφακέλωσης  Pitney Bowes    

    Σύνολα : 3.600,00  864,00 4.464,00 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα ανταλλακτικά και ο χρόνος εργασίας   

  
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ     10/8/2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 

ΡΟΥΣΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ      10/8/2020 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 

ΠΑΤΡΙΝΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

 


