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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
συµφερότερη προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, η προµήθεια φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων για την µηχανοργάνωση: 

α) των ∆ιοικητικών – Οικονοµικών Υπηρεσιών 
β) της Υπηρεσίας Πολιτιστικών  
γ) της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού  
δ) της Τεχνικής Υπηρεσίας  
ε) της Υπηρεσίας Πρασίνου  
στ) της Υπηρεσίας Πολεοδοµικών εφαρµογών  
ζ) της Υπηρεσίας Νεκροταφείων  
η) της Υπηρεσίας ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  
θ) των λοιπών Υπηρεσιών  

 
1)  Είδος-ποσότητα-ύψος δαπάνης. 
Το είδος της προµήθειας που ζητείται είναι φωτοτυπικά µηχανήµατα που αναλύεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές. ∆ιατιθέµενη πίστωση για το έτος 2008, 82.000€ µε τον ΦΠΑ.  Η 
συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι 68.840,00€ χωρίς τον Φ.Π.Α. 
19% που αυτός είναι 13.079,60€.  
Η προµήθεια αυτή έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών και στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου Ηρακλείου του έτους 2008. 
Αναλυτικά: 
α) για τις ∆ιοικητικές – Οικονοµικές Υπηρεσίες του ∆ήµου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 
10-7135.001 µε τίτλο «Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων» του προϋπολογισµού 
2008 του ∆ήµου Ηρακλείου µε συνολικό ποσό 48.480,60€ µε τον Φ.Π.Α. 
β) για την Υπηρεσία Πολιτιστικών του ∆ήµου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 15-7135.001 
µε τίτλο «Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων» του προϋπολογισµού 2008 του ∆ήµου 
Ηρακλείου µε συνολικό ποσό 2.499,00€ µε τον Φ.Π.Α. 
γ) για την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου θα επιβαρύνει τον 
κωδικό Κ.Α. 20-7135.001 µε τίτλο «Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων» του 
προϋπολογισµού 2008 του ∆ήµου Ηρακλείου µε συνολικό ποσό 2.499,00€ µε τον Φ.Π.Α. 
δ) για την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 30-7135.004 µε 
τίτλο «Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων»  του προϋπολογισµού 2008 του ∆ήµου 
Ηρακλείου µε συνολικό ποσό 7.973,00€ µε τον Φ.Π.Α. 
ε) για την Υπηρεσία Πρασίνου του ∆ήµου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 35-7135.004 µε 
τίτλο «Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων»  του προϋπολογισµού 2008 του ∆ήµου 
Ηρακλείου µε συνολικό ποσό 2.499,00€ µε τον Φ.Π.Α. 



στ) για την Υπηρεσία Πολεοδοµικών εφαρµογών του ∆ήµου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 
40-7135.001 µε τίτλο «Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων»  του προϋπολογισµού 
2008 του ∆ήµου Ηρακλείου µε συνολικό ποσό 7.973,00€ µε τον Φ.Π.Α. 
ζ) για την Υπηρεσία των Νεκροταφείων του ∆ήµου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 45-
7135.005 µε τίτλο «Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων»  του προϋπολογισµού 2008 
του ∆ήµου Ηρακλείου µε συνολικό ποσό 2.499,00€ µε τον Φ.Π.Α. 
η) για την Υπηρεσία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 
50-7135.001 µε τίτλο «Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων»  του προϋπολογισµού 
2008 του ∆ήµου Ηρακλείου µε συνολικό ποσό 4.998,000€ µε τον Φ.Π.Α. 
θ) για τις λοιπές Υπηρεσίες του ∆ήµου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 70-7135.001 µε τίτλο 
«Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων»  του προϋπολογισµού 2008 του ∆ήµου 
Ηρακλείου µε συνολικό ποσό 2.499,00€ µε τον Φ.Π.Α. 
 
2)  ∆ιατάξεις 
    Η παραπάνω προµήθεια γίνεται µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις  11389/93 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. και του π.δ. 323/89 που 
αφορά τις προµήθειες των Ο.Τ.Α. 
 
3)  ∆ιάθεση διακήρυξης 
    Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν δωρεάν τη διακήρυξη από το Τµήµα 
Προµηθειών στη διεύθυνση, δηµοτικό κτίριο οδού Ανδρόγεω Ηράκλειο Κρήτης, αρµόδιος 
Ασσαριωτάκης Γεώργιος, ή να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2810399185 ή στο fax του 
∆ήµου 2810227180 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
    Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 12, 
παράγραφος 1α, της παρούσης διακήρυξης. 
 
4) Ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών 

1) Οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο ∆ήµο στις  

27/01/2009 ηµέρα Τρίτη µέχρι τις 14:00 στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ή θα µπορούν να 

αποστέλλονται στην διεύθυνση:  ∆ήµος Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71302 

      2) Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και να 
παραλαµβάνονται από την υπηρεσία µε απόδειξη µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
      3) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές 
δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις προηγούµενες διατάξεις δεν λαµβάνονται υπόψη. 
      4) Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την διενέργεια του διαγωνισµού δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις 
προσφορές προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες. 
      5) Εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
      6) Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: 

α)  Η λέξη προσφορά µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
γ)  Ο αριθµός της διακήρυξης. 
δ)  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε)  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

      7) Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 
συµµετοχής . 
      Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς (χρόνος παράδοσης, ποιότητα 
υλικών, κόστος λειτουργίας, κόστος συντήρησης, εγγύηση καλής λειτουργίας, service µετά 
την πώληση, τεχνική βοήθεια του προµηθευτή, τεχνική εκπαίδευση, µεταφορά τεχνογνωσίας, 



σχέση κόστους - αποδοτικότητας κ.λ.π.) τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισµένο φάκελο, µε 
την ένδειξη " ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 
       Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισµένο φάκελο 
µε την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» . 
      8) Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου και θα είναι µέσα σ' αυτόν. 
      9) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν λόγω όγκου τα τεχνικά στοιχεία να τοποθετηθούν 
στον κυρίως  φάκελο τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε 
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και µε τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. 
      10) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσµατα, σβησίµατα, προσθήκες η διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι ευκρινής και µονογραµµένη. 
      11) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης  εκτός αν 
κατά περίπτωση στην προσφορά του αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 
αποδέχεται και αξιολογείται ανάλογα. Μετά την παράδοση της προσφοράς δεν γίνεται 
αποδεκτή οποιαδήποτε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 
∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισµού ή εγγράφως από την υπηρεσία. 

 
5) Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών 

Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών, για τον έλεγχο των απαραίτητων  
δικαιολογητικών από την αρµόδια επιτροπή, ορίζεται η 28/01/2009 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
10:00 π.µ. 

Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρίστανται οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων. 

Ηµεροµηνία αποσφράγισης και έλεγχος των τεχνικών προσφορών από την αρµόδια 
επιτροπή, ορίζεται η 29/01/2009  ηµέρα Πέµπτη έως και την 10/02/2009 ηµέρα Τρίτη 

Ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών από την αρµόδια επιτροπή, 
ορίζεται η 11/02/2009 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.  
 
6) ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
    Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α)  Έλληνες πολίτες 

(1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, από αναγνωρισµένη τράπεζα η 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων µε ποσό ίσο προς το 5% της 
προϋπολογισµένης τιµής για εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
(2) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου,  από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
(3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής αρχής η διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση  
πτωχευτικό συµβιβασµό, η άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού συµβιβασµού η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
(4) Πιστοποιητικό ταµείου ασφάλισης και φορολογικής ενηµερότητας που να φαίνεται ότι 
είναι ενήµεροι στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που 
διαµένουν στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται µε βάση 
την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία εκδίδεται το 
ανάλογο πιστοποιητικό. 



(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους  
σ' αυτό και το ειδικό τους επάγγελµα και το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
(6) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
 α) Τα προς φερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις  τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα πρέπει να είναι όσο 
προβλέπει η διακήρυξη. 
γ) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της µελέτης της προµήθειας και 
συµφωνούν µε αυτούς. 

β)  Οι αλλοδαποί 
(1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, από αναγνωρισµένη Τράπεζα η 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων µε ποσό ίσο προς το 5% της 
προϋπολογισµένης τιµής για εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
(2) Απόσπασµα ποινικού µητρώου η ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής η 
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει  ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε 
την άσκηση τής επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
(3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής κατά περίπτωση, της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και 
(4) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής. 
(4) Πιστοποιητικό εγγραφής οικείου επιµελητηρίου ή ισοδυνάµων επαγγελµατικών 
καταλόγων της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους. 
γ)  Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος 
ποινικού µητρώου η ισοδυνάµου προς τούτο εγγράφου. 
δ)  Συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών 
 Όπως αναγράφεται στο άρθρο 7 του11389/93 Φ.Ε.Κ.παρ.2δ . 

 
7)  Προσφορές 

Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, που θα συνοδεύεται από τα ανάλογα επίσηµα 
τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρίας (technical specifications – data sheets), 
πρέπει να απαριθµούνται όλες οι τεχνικές δυνατότητες των προσφεροµένων προϊόντων 
αναλυτικά. Να υπογραµµισθούν αυτές που δεν περιέχονται στις ζητούµενες περιγραφές και 
επίσης, αν είναι δυνατόν, να αναφερθεί τι προαιρετικό (optional) εξάρτηµα-συσκευή µπορεί 
να δεχθεί το προϊόν, που δεν συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά. Επίσης να αναφέρονται 
όλα τα γνήσια αναλώσιµα εξαρτήµατα που αντικαθίστανται, υπό φυσιολογικές συνθήκες (όχι 
βλάβη), και κάθε πότε αντικαθίστανται (αριθµός σελίδων) για 6% επικάλυψη της σελίδας. 
Όλα τα παραπάνω πρέπει να προκύπτουν από τα επίσηµα τεχνικά φυλλάδια της 
κατασκευάστριας εταιρίας 

Στον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς υποβάλλεται ο συµπληρωµένος πίνακας 
οικονοµικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της 
οικονοµικής προσφοράς µε το πρωτότυπο της οικονοµικής προσφοράς, κατισχύουν τα 
αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ". Στους Πίνακες 
Οικονοµικής Προσφοράς θα αναγράφεται η τιµή για κάθε προϊόν. Οι τιµές θα δίνονται, χωρίς 
Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγεται το υπό 
προµήθεια είδος. Στον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς θα αναφέρεται το κόστος του 
κάθε προσφερόµενου µηχανήµατος. Επίσης, στην οικονοµική προσφορά, χωριστά, θα 
αναφέρεται το κόστος των γνήσιων, αναλωσίµων εξαρτηµάτων, που αντικαθίστανται, υπό 
φυσιολογικές συνθήκες (όχι βλάβη), το κόστος εργασίας για την αλλαγή των παραπάνω 
αναλωσίµων και το κόστος οποιασδήποτε άλλης, προγραµµατισµένης εργασίας συντήρησης 
απαιτεί το µηχάνηµα για διάστηµα τριών (3) ετών και µε την λειτουργία του στον µέγιστο 



µηνιαίο κύκλο εργασίας που ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης θα γίνεται 
σύνοψη του συνολικού κόστους εκτύπωσης σελίδας για 6% επικάλυψη σύµφωνα και µε το 
παραπάνω κόστος αναλωσίµων και προγραµµατισµένων εργασιών, υπό φυσιολογικές 
συνθήκες (όχι βλάβη), για διάστηµα τριών (3) ετών και µε την λειτουργία του στον µέγιστο 
µηνιαίο κύκλο εργασίας που ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς να 
συµπεριλαµβάνεται το κόστος του χαρτιού.  

 
8)    Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές ενενήντα (90) ηµέρες από την 
εποµένη διενέργειας του διαγωνισµού για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το κόστος του 
µηχανήµατος. Το δε κόστος εκτύπωσης σελίδας, που ζητείται στο άρθρο 7 παρ. 2, δεσµεύει 
τους προµηθευτές για 36 µήνες από την επόµενη διενέργειας του διαγωνισµού 

 
9)    Προσφερόµενη τιµή-Νόµισµα 
Η προσφερόµενη τιµή των προς προµήθεια υλικών δίνεται ανά µονάδα όπως καθορίζεται στη 
διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές. Όλες οι προσφερόµενες τιµές θα είναι σε Ευρώ. 
Στις προσφερόµενες τιµές δεν θα συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
 
10)   Γλώσσα σύνταξης προσφοράς 
Η προσφορά θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στους τεχνικούς όρους µπορεί να  
χρησιµοποιηθεί και η Αγγλική. 
 
11)   Προέλευση υλικών 
Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και 
κατασκευής των συσκευών ή των υλικών που προσφέρουν. 
 
12)   Ενστάσεις 
 1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : 
      α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια υπηρεσία για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης 
µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
άρθρο 15 παρ. 1.α 
      β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή 
σ' αυτόν µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει σ' αυτόν η αποκλείστηκε απ' αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιό του, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη 
διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα ανακοίνωσης του 
αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή η διακοπή του 
διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 
από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη 
γνωµοδότησή του στη δηµαρχιακή επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
 2) Οι ανωτέρω αποφάσεις των δηµαρχιακών επιτροπών καθώς και οι αποφάσεις 
κατακύρωσης του διαγωνισµού ελέγχονται από τον οικείο νοµάρχη κατά τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
 3) Ενστάσεις για οποιουσδήποτε άλλους λόγους πριν την υπογραφή της σύµβασης δεν 
γίνονται δεκτές. 
 
13)  Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιµών 
     Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την 
σχετική προκήρυξη 



Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσµες. 

Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
Ο διαγωνισµός που γίνεται µε κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά, αποσφραγίζεται ο κύριος 
φάκελος καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται 
από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της Τεχνικής προσφοράς 
κατά σελίδα. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται 
και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο µέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύµφωνη µε 
την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που 
υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 
διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
14) Αξιολόγηση προσφορών 
      Η αξιολόγηση γίνεται µε κριτήριο την συµφερότερη  προσφορά. 
      Τα στοιχεία κατατάσσονται σε δύο (2) οµάδες για κάθε προϊόν µε συντελεστή  βαρύτητας   
εβδοµήντα (70), και τριάντα (30) αντίστοιχα. 

1η Οµάδα 
Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών όπως απαιτούνται από τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»  που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση για κάθε  προϊόν και µεταφορά 
τεχνογνωσίας. 

2η Οµάδα 
Χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης - εξυπηρέτησης (service) και 

ανταλλακτικών, εγγύηση, τεχνική βοήθεια, υποστήριξη µετά την πώληση κλπ. 
Όλες οι παραπάνω οµάδες βαθµολογούνται τµηµατικά στα επί µέρους στοιχεία µε 

συνολική βαθµολογία πενήντα (50) βαθµών  για κάθε οµάδα όταν καλύπτονται ακριβώς οι 
όροι της διακήρυξης και µε δυνατότητα αυξοµείωσης δέκα (10) βαθµών εάν υπερκαλύπτουν 
η όχι τους  όρους. Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο 
λόγο αθροίσµατος των σταθµισµένων βαθµολογιών προς την ανοιγµένη τιµή που θα 
προκύψει από το άθροισµα του κόστους του µηχανήµατος και του συνολικού κόστους 
εκτύπωσης για το χρονικό διάστηµα που περιγράφεται στο άρθρο 7, 2η παράγραφος,  για την 
οικονοµική προσφορά. Παράδειγµα ανοιγµένης τιµής:  
ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ = ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ + (ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗΣ 
ΣΕΛΙ∆ΑΣ x ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ x ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 
 
15) Εγγύηση Συµµετοχής 
       Οι προµηθευτές πρέπει να καταβάλλουν εγγύηση 5% από αναγνωρισµένη τράπεζα που 
θα αναφέρει τα ακόλουθα : 
       1) Ηµεροµηνία έκδοσης 
       2) Τον εκδότη. 
       3) Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης που απευθύνεται. 
       4) Τον αριθµό της εγγύησης. 
       5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
       6) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή. 
       7) Τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διαγωνισµού. 
       8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως & διζήσεως. 



       9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον 
διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρος του εκδότη 
αντίρρηση η ένσταση και χωρίς να διερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις 
(3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
       10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
       11) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Πρέπει δε να έχει ισχύ τουλάχιστον 
ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς. 
      12) Ότι ο εκδότης υποχρεούται να προβεί στη παράταση της ισχύος της εγγύησης µετά 
από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το αίτηµα δε αυτό 
πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 
      13) Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή που κατακυρώθηκε η προµήθεια, 
επιστρέφεται, µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης µέσα σε 
πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών 
επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
16) Χρόνος παράδοσης  
Χρόνος παράδοσης των προς παράδοση υλικών ορίζονται οι 60 ηµέρες  από την υπογραφή 
της σύµβασης του ∆ήµου Ηρακλείου και του αναδόχου. 
 
 
17) Ανάθεση µέρους ή όλου της προµήθειας 
        Η ∆ηµοτική αρχή δεν δεσµεύεται να αναθέσει το σύνολο της προµήθειας σε ένα 
προµηθευτή. Μπορεί να διασπάσει την προµήθεια σε επί µέρους τµήµατα χωρίς όµως να 
ακυρώνεται η οµοιογένεια των συνεργαζοµένων υλικών. 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
α.α. 

 
 
 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 



 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ                                           Ηράκλειο 15/12/2008 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Η προµήθεια αφορά αγορά Φωτοτυπικών µηχανηµάτων για την µηχανοργάνωση: 
α) των ∆ιοικητικών – Οικονοµικών Υπηρεσιών 
β) της Υπηρεσίας Πολιτιστικών  
γ) της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού   
δ) της Τεχνικής Υπηρεσίας  
ε) της Υπηρεσίας Πρασίνου  
στ) της Υπηρεσίας Πολεοδοµικών εφαρµογών  
ζ) της Υπηρεσίας των Νεκροταφείων  
η) της Υπηρεσίας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  
θ) των λοιπών Υπηρεσιών  

  
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Φωτοτυπικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες: 

α) των ∆ιοικητικών – Οικονοµικών Υπηρεσιών 
β) της Υπηρεσίας Πολιτιστικών  
γ) της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού  
δ) της Τεχνικής Υπηρεσίας  
ε) της Υπηρεσίας Πρασίνου  
στ) της Υπηρεσίας Πολεοδοµικών εφαρµογών  
ζ) της Υπηρεσίας των Νεκροταφείων  
η) της Υπηρεσίας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  
θ) των λοιπών Υπηρεσιών  
 

2.1 Φωτοτυπικό µηχάνηµα µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ 

A5 - A3 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10.000/µήνα 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ Η/Υ USB 2.0  

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣ 50 φύλλων 



ΒΑΡΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ 60 - 120 g/m² 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 15 σελίδες/λεπτό 

ΕΞΟ∆ΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 8 δευτερόλεπτα 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 40 δευτερόλεπτα 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Ένας  δίσκος 250 φύλλων, By pass 

ΧΡΗΣΤΕΣ 50  

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 600 x 600 dpi 

∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 256 Επίπεδα 

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 1 - 99  

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΖΟΟΜ 25 - 200%  

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 600 x 600 dpi 

ΓΛΩΣΣΕΣ GDI 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2000, XP, Server 2003 

ΣΑΡΩΤΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗ 

15 σελίδες/λεπτό A4 

ΑΝΑΛΥΣΗ 600 x 600 dpi 

ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ TIFF, PDF 

ΦΑΞ 



ΤΥΠΟΣ Super G3, 33,6 kbps 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Χωριστό toner, developer και drum (να αναφέρεται                          
η παραγωγική ικανότητά τους – σελίδες /µήνα). Το 
µηχάνηµα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από 
toner(s), γνήσια, παραγωγικότητας 45.000 σελίδων 
περίπου συνολικά, λογισµικό εγκατάστασης σε 
λειτουργικά συστήµατα WIN2000, WINXP, 
εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική µορφή, καλώδιο σύνδεσης 
µε Η/Υ, καλώδιο τροφοδοσίας και σε κάθε περίπτωση 
που όλα τα παραπάνω δεν συµπεριλαµβάνονται στην 
εργοστασιακή συσκευασία                                    

Εγγύηση Εγγύηση ενός (1) έτους         

 
2.2 Φωτοτυπικό µηχάνηµα µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ 

A5 - A3 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 100.000/µήνα  

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ Η/Υ USB 2.0  

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣ 80 φύλλων, αυτόµατη σάρωση διπλής όψης (duplex) 

ΒΑΡΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ 60 - 120 g/m² 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 30 σελίδες/λεπτό 

ΕΞΟ∆ΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 4 δευτερόλεπτα 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 30 δευτερόλεπτα 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ∆ύο δίσκοι των 550 φύλλων (σύνολο 1100), By pass 

ΧΡΗΣΤΕΣ 50  

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 600 x 600 dpi 



∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 256 Επίπεδα 

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 1 - 99  

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΖΟΟΜ 25 - 400%  

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

∆ΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (DUPLEX) 

ΝΑΙ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 600 x 600 dpi 

ΓΛΩΣΣΕΣ GDI 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2000, XP, Server 2003 

ΣΑΡΩΤΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗ 

50 σελίδες/λεπτό A4 

ΑΝΑΛΥΣΗ 600 x 600 dpi 

ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ TIFF, PDF 

ΦΑΞ 

ΤΥΠΟΣ Super G3, 33,6 kbps 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

∆ιαχωριστής εγγράφων,                                      
Χωριστό toner, developer και drum (να αναφέρεται                          
η παραγωγική ικανότητά τους – σελίδες /µήνα). Το 
µηχάνηµα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από 
toner(s), γνήσια, παραγωγικότητας 65.000 σελίδων 
περίπου συνολικά λογισµικό εγκατάστασης σε 
λειτουργικά συστήµατα WIN2000, WINXP, 
εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική µορφή, καλώδιο σύνδεσης 
µε Η/Υ, καλώδιο τροφοδοσίας και σε κάθε περίπτωση 
που όλα τα παραπάνω δεν συµπεριλαµβάνονται στην 
εργοστασιακή συσκευασία                                    

Εγγύηση Εγγύηση ενός (1) έτους         



 

2.3 Φωτοτυπικό µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ 

A5 - A3 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 100.000/µήνα  

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ Η/Υ USB 2.0  

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣ 80 φύλλων, αυτόµατη σάρωση διπλής όψης (duplex) 

ΒΑΡΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ 60 - 120 g/m² 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 30 σελίδες/λεπτό 

ΕΞΟ∆ΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 4 δευτερόλεπτα 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 30 δευτερόλεπτα 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ∆ύο δίσκοι των 550 φύλλων (σύνολο 1100), By pass 

ΧΡΗΣΤΕΣ 50  

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 600 x 600 dpi 

∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 256 Επίπεδα 

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 1 - 99  

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΖΟΟΜ 25 - 400%  

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

∆ΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (DUPLEX) 

ΝΑΙ 



ΑΝΑΛΥΣΗ 600 x 600 dpi 

ΓΛΩΣΣΕΣ GDI 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2000, XP, Server 2003 

ΣΑΡΩΤΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗ 

50 σελίδες/λεπτό A4 

ΑΝΑΛΥΣΗ 600 x 600 dpi 

ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ TIFF, PDF 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Χωριστό toner, developer και drum (να αναφέρεται                          
η παραγωγική ικανότητά τους – σελίδες /µήνα). Το 
µηχάνηµα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από 
toner(s), γνήσια, παραγωγικότητας 65.000 σελίδων 
περίπου συνολικά λογισµικό εγκατάστασης σε 
λειτουργικά συστήµατα WIN2000, WINXP, 
εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική µορφή, καλώδιο σύνδεσης 
µε Η/Υ, καλώδιο τροφοδοσίας και σε κάθε περίπτωση 
που όλα τα παραπάνω δεν συµπεριλαµβάνονται στην 
εργοστασιακή συσκευασία                                    

Εγγύηση Εγγύηση ενός (1) έτους         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Α. ΟΜΑ∆Α (Συντελεστής βαρύτητας 70% ) 

 
Β. ΟΜΑ∆Α (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 

1 Χρόνος παράδοσης                                    5 
2 Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας                       40 
4  Πάσης φύσεως τεχνική βοήθεια      5 

 

 
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

α.α 
 
 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 

ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 

ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Συµφωνία προσφοράς µε τεχνικές προδιαγραφές (Θα αναφέρονται µε 
σαφήνεια οι προδιαγραφές των προσφεροµένων ειδών αναλυτικά) 

45 

2  Μεταφορά τεχνογνωσίας       5 



 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ                                           Ηράκλειο 15/12/2008 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

 
1. Η προµήθεια αφορά αγορά φωτοτυπικών µηχανηµάτων για την µηχανοργάνωση των 

∆ιοικητικών – Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
 

Η τιµές επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α 19%. 
                                                     
 
2. Η προµήθεια αφορά αγορά φωτοτυπικών µηχανηµάτων για την µηχανοργάνωση της 

Υπηρεσίας Πολιτιστικών του ∆ήµου 

 
 
Η τιµές επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α 19%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. TEM. ΤΙΜΗ

1 Φωτοτυπικό των τεχνικών προδιαγραφών παρ. 2.1 ΤΕΜ      2.100,00 € 8       16.800,00 € 
2 Φωτοτυπικό των τεχνικών προδιαγραφών παρ. 2.2 ΤΕΜ      7.980,00 € 3       23.940,00 € 

40.740,00 €ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. TEM. ΤΙΜΗ

1 Φωτοτυπικό των τεχνικών προδιαγραφών παρ. 2.1 ΤΕΜ      2.100,00 € 1         2.100,00 € 
2.100,00 €ΣΥΝΟΛΟ



3. Η προµήθεια αφορά αγορά φωτοτυπικών µηχανηµάτων για την µηχανοργάνωση της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου 

 

Η τιµές επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α 19%. 
 
 
 
 
 
4. Η προµήθεια αφορά αγορά Φωτοτυπικών  µηχανηµάτων για την µηχανοργάνωση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας  

 
 
Η τιµές επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α 19%. 
 
 
 
 
 
5. Η προµήθεια αφορά αγορά Φωτοτυπικών µηχανηµάτων  για την µηχανοργάνωση της 

Υπηρεσίας Πρασίνου του ∆ήµου 

  
Η τιµές επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α 19%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. TEM. ΤΙΜΗ

1 Φωτοτυπικό των τεχνικών προδιαγραφών παρ. 2.1 ΤΕΜ      2.100,00 € 1         2.100,00 € 
2.100,00 €ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. TEM. ΤΙΜΗ

1 Φωτοτυπικό των τεχνικών προδιαγραφών παρ. 2.3 ΤΕΜ      6.700,00 € 1         6.700,00 € 
6.700,00 €ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. TEM. ΤΙΜΗ

1 Φωτοτυπικό των τεχνικών προδιαγραφών παρ. 2.1 ΤΕΜ      2.100,00 € 1         2.100,00 € 
2.100,00 €ΣΥΝΟΛΟ



6. Η προµήθεια αφορά αγορά Φωτοτυπικών  µηχανηµάτων για την µηχανοργάνωση της 
Υπηρεσίας Πολεοδοµικών εφαρµογών  

 
Η τιµές επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α 19%. 
 
 
 
 
 
 
7. Η προµήθεια αφορά αγορά Φωτοτυπικών  µηχανηµάτων για την µηχανοργάνωση της 

Υπηρεσίας Νεκροταφείων του ∆ήµου 

 
 
Η τιµές επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α 19%. 
 
 
 
 
8. Η προµήθεια αφορά αγορά Φωτοτυπικών µηχανηµάτων για την µηχανοργάνωση της 

Υπηρεσίας ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου 
 

 
Η τιµές επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α 19%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. TEM. ΤΙΜΗ

1 Φωτοτυπικό των τεχνικών προδιαγραφών παρ. 2.3 ΤΕΜ      6.700,00 € 1         6.700,00 € 
6.700,00 €ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. TEM. ΤΙΜΗ

1 Φωτοτυπικό των τεχνικών προδιαγραφών παρ. 2.1 ΤΕΜ      2.100,00 € 1         2.100,00 € 
2.100,00 €ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. TEM. ΤΙΜΗ

1 Φωτοτυπικό των τεχνικών προδιαγραφών παρ. 2.1 ΤΕΜ      2.100,00 € 2         4.200,00 € 
4.200,00 €ΣΥΝΟΛΟ



9. Η προµήθεια αφορά αγορά Φωτοτυπικών µηχανηµάτων για την µηχανοργάνωση των 
λοιπών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

 
Η τιµές επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α 19%. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 

ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 

ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. TEM. ΤΙΜΗ

1 Φωτοτυπικό των τεχνικών προδιαγραφών παρ. 2.1 ΤΕΜ      2.100,00 € 1         2.100,00 € 
2.100,00 €ΣΥΝΟΛΟ



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ                                           Ηράκλειο 15/12/2008 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

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

 

Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο της προµήθειας είναι η αγορά φωτοτυπικών µηχανηµάτων για την 
µηχανοργάνωση: 

α) των ∆ιοικητικών – Οικονοµικών Υπηρεσιών 
β) της Υπηρεσίας Πολιτιστικών  
γ) της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού  
δ) της Τεχνικής Υπηρεσίας  
ε) της Υπηρεσίας Πρασίνου  
στ) της Υπηρεσίας Πολεοδοµικών εφαρµογών  
ζ) της Υπηρεσίας των Νεκροταφείων  
η) της Υπηρεσίας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  
θ) των λοιπών Υπηρεσιών  

Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις. 
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών 
Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. του εν ισχύ  ∆.Κ.Κ. Π.∆. 
323/89 περί κυρώσεως ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 
Η πίστωση θα επιβαρύνει: 
α) για τις ∆ιοικητικές – Οικονοµικές Υπηρεσίες του ∆ήµου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 
10-7135.001 µε τίτλο «Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων» του προϋπολογισµού 
2008 του ∆ήµου Ηρακλείου µε συνολικό ποσό 48.480,60€ µε τον Φ.Π.Α. 
β) για την Υπηρεσία Πολιτιστικών του ∆ήµου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 15-7135.001 
µε τίτλο «Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων» του προϋπολογισµού 2008 του ∆ήµου 
Ηρακλείου µε συνολικό ποσό 2.499,00€ µε τον Φ.Π.Α. 
γ) για την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου θα επιβαρύνει τον 
κωδικό Κ.Α. 20-7135.001 µε τίτλο «Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων» του 
προϋπολογισµού 2008 του ∆ήµου Ηρακλείου µε συνολικό ποσό 2.499,00€ µε τον Φ.Π.Α. 
δ) για την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 30-7135.004 µε 
τίτλο «Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων»  του προϋπολογισµού 2008 του ∆ήµου 
Ηρακλείου µε συνολικό ποσό 7.973,00€ µε τον Φ.Π.Α. 
ε) για την Υπηρεσία Πρασίνου του ∆ήµου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 35-7135.004 µε 
τίτλο «Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων»  του προϋπολογισµού 2008 του ∆ήµου 
Ηρακλείου µε συνολικό ποσό 2.499,00€ µε τον Φ.Π.Α. 



στ) για την Υπηρεσία Πολεοδοµικών εφαρµογών του ∆ήµου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 
40-7135.001 µε τίτλο «Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων»  του προϋπολογισµού 
2008 του ∆ήµου Ηρακλείου µε συνολικό ποσό 7.973,00€ µε τον Φ.Π.Α. 
ζ) για την Υπηρεσία των Νεκροταφείων του ∆ήµου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 45-
7135.005 µε τίτλο «Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων»  του προϋπολογισµού 2008 
του ∆ήµου Ηρακλείου µε συνολικό ποσό 2.499,00€ µε τον Φ.Π.Α. 
η) για την Υπηρεσία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 
50-7135.001 µε τίτλο «Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων»  του προϋπολογισµού 
2008 του ∆ήµου Ηρακλείου µε συνολικό ποσό 4.998,000€ µε τον Φ.Π.Α. 
θ) για τις λοιπές Υπηρεσίες του ∆ήµου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 70-7135.001 µε τίτλο 
«Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων»  του προϋπολογισµού 2008 του ∆ήµου 
Ηρακλείου µε συνολικό ποσό 2.499,00€ µε τον Φ.Π.Α. 
 
Άρθρο 3ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο 
κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 251 του Π.∆. 323/89 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 
& 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..  
 
Άρθρο 4ο 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 
α) ∆ιακήρυξη 
β) Συγγραφή υποχρεώσεων 
γ) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
δ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός 
ε) Τεχνικές προδιαγραφές 
 
Άρθρο 5ο 
Αξιολόγηση προσφορών 
Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προµήθειας θα 
γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

Άρθρο 6ο 
Τόπος παράδοσης 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο ∆ήµο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 
 
Άρθρο 7ο 
Παραλαβή 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 8ο 
Πληµµελής κατασκευή 
Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των µηχανηµάτων και του λογισµικού δεν είναι 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τις µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή τότε ο  
ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύµφωνα µε τις διατάξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
 
 



Άρθρο 9ο 
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. Ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει τον ∆ήµο. 
 
           

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 

ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 

ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ                                           Ηράκλειο 15/12/2008 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
  ΑΡΘΡΟ 1ο  
 Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά είναι η αγορά φωτοτυπικών µηχανηµάτων 
για την µηχανοργάνωση: 

α) των ∆ιοικητικών – Οικονοµικών Υπηρεσιών 
β) της Υπηρεσίας Πολιτιστικών  
γ) της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού  
δ) της Τεχνικής Υπηρεσίας  
ε) της Υπηρεσίας Πρασίνου  
στ) της Υπηρεσίας Πολεοδοµικών εφαρµογών  
ζ) της Υπηρεσίας των Νεκροταφείων  
η) της Υπηρεσίας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  
θ) των λοιπών Υπηρεσιών  

 
ΑΡΘΡΟ 2ο                     
Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της µελέτης. 
    
ΑΡΘΡΟ 3ο  
Ο Φ.Π.Α , βαρύνει τον κύριο του έργου. ( ∆ήµος Ηρακλείου ). 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αυξήσει τις ποσότητες , ανάλογα µε τις τιµές που θα 
επιτύχει στο διαγωνισµό και έως το ποσό που έχει εγκριθεί και πιστωθεί στον ανάλογο Κ.Α. 
του προϋπολογισµού του έτους 2008 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
Ο χρόνος παράδοσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής 
του συµφωνητικού. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Οι προσφερόµενες τιµές στο τιµολόγιο προσφοράς των διαγωνιζοµένων δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν κατ’ άρθρο τις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 
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