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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                              
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Η προμήθεια αφορά:  
Α) Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 

Β) Μηχανήματα FAX 

2. Α ΟΜΑΔΑ Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 

2.1 Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:  

ΕΙΔΟΣ : Φωτοαντιγραφικό 

CPVS: 30121100-4 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ξηρογραφικού τύπου εκτύπωσης, 

αμεταχείριστο και όχι ανακατασκευής 

ΝΑΙ 

2.  ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ    A5 - A3 

3.  ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΕ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

<= 7 δευτερόλεπτα 

4.  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 2 συρτάρια ρυθμιζόμενου μεγέθους  έως Α3 

χωρητικότητας 250 φύλλων,  και 1 βοηθητικό 

δίσκο (bypass)  50 φύλλων 

5.  ΜΝΗΜΗ 512 MΒ 

6.  ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 1-999 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ 

7.  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ >= 50 φύλλων, αυτόματη αναστροφή (duplex) 

8.  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ >=25 σελίδες/λεπτό A4  μονή Α4 Α/Μ 

9.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΗ) 300Χ300 dpi 

έγχρωμη, αποστολή σε αρχείο 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

10. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 >= 25 σελίδες/λεπτό 

11. ΑΝΑΛΥΣΗ 600x600 dpi Α/Μ 

12. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 

(DUPLEX) 

ΝΑΙ 

13. ΓΛΩΣΣΕΣ  PCL 

14. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Η/Υ  USB 2.0, Ethernet 10/100 

15. ΟΘΟΝΗ - Πολλαπλών ενδείξεων, αφής 



- Επιθυμητή έγχρωμη, με Ελληνική γλώσσα  

16. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Διασφάλιση διαθεσιμότητας για  5 έτη 

17. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Δυνατότητα προσθήκης μονάδας FAX 

18. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην 

εργοστασιακή του συσκευασία και όχι 

αποσυσκευασμένο και θα τεθεί σε λειτουργία 

με ευθύνη του προμηθευτή. Επίσης πρέπει να 

συνοδεύεται απαραίτητα από toner(s), 

γνήσια, παραγωγικότητας συνολικά >25.000 

σελίδων A4, λογισμικό εγκατάστασης σε 

λειτουργικά συστήματα Windows 7, 8, και 10 

που θα εγκατασταθεί με ευθύνη του 

προμηθευτή σε τουλάχιστον ένα (1) Η/Υ  εάν 

αυτό ζητηθεί, εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική 

μορφή , καλώδιο τροφοδοσίας και σε κάθε 

περίπτωση που όλα τα παραπάνω δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην εργοστασιακή 

συσκευασία 

ΝΑΙ 

19. ΕΓΓΥΗΣΗ Δύο (2) έτη ή 60.000 εκτυπώσεις Α4 χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται το toner και το waste toner 

box. 

20. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Σύμφωνα με την παράγραφο 2.5 των τεχνικών 

προδιαγραφών 

 

2.2 Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

ΕΙΔΟΣ : Φωτοαντιγραφικό 

CPVS: 30121100-4 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ξηρογραφικού τύπου εκτύπωσης, 

αμεταχείριστο και όχι ανακατασκευής 

ΝΑΙ 

2.  ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 100.000 αντίγραφα Α4 

3.  ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ A5 - A3 

4.  ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΕ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

<= 6 δευτερόλεπτα 

5.  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ >= 2 συρτάρια ρυθμιζόμενου μεγέθους  έως Α3 

χωρητικότητας >=500 φύλλων και ένας 

βοηθητικός δίσκος (bypass)  >=80 φύλλων 

6.  ΜΝΗΜΗ >=2GB 

7.  ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ >=300GB 

8.  ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 1-999 

9.  ZOOM 25%-400% ανά 1 βήμα 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ 



10. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ >= 100 φύλλων, αυτόματη αναστροφή (duplex) 

11. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ >=80 σελίδες/λεπτό μονή A4 color  

12. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΗ) 300Χ300 dpi 

έγχρωμη, αποστολή σε αρχείο 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

13. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 >=40 σελίδες/λεπτό μονή A4 Α/Μ 

14. ΑΝΑΛΥΣΗ (ΜΕΓΙΣΤΗ) 1200x1200 dpi 

15. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 

(DUPLEX) 

ΝΑΙ 

16. ΓΛΩΣΣΕΣ  PCL 

17. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Η/Υ  USB, Ethernet 10/100/1000 

18. ΟΘΟΝΗ - Πολλαπλών ενδείξεων και χειρισμών, LCD 

αφής, έγχρωμη  

- Επιθυμητή Ελληνική γλώσσα  

19. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Διασφάλιση διαθεσιμότητας για  5 έτη 

20. ΒΑΣΗ Εργοστασιακή τροχήλατη βάση 

21. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Δυνατότητα προσθήκης FAX 

22. TONER Αποδοτικότητας>30.000 σελ. 

23. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην 

εργοστασιακή του συσκευασία και όχι 

αποσυσκευασμένο και θα τεθεί σε λειτουργία 

με ευθύνη του προμηθευτή. Επίσης πρέπει να 

συνοδεύεται απαραίτητα από toner(s), 

γνήσια, παραγωγικότητας συνολικά >50.000 

σελίδων A4, λογισμικό εγκατάστασης σε 

λειτουργικά συστήματα Windows 7, 8, και 10 

που θα εγκατασταθεί με ευθύνη του 

προμηθευτή σε τουλάχιστον ένα (1) Η/Υ  εάν 

αυτό ζητηθεί, εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική 

μορφή , καλώδιο τροφοδοσίας και σε κάθε 

περίπτωση που όλα τα παραπάνω δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην εργοστασιακή 

συσκευασία 

ΝΑΙ 

24. ΕΓΓΥΗΣΗ Δύο (2) έτη ή 200.000 εκτυπώσεις Α4 χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται το toner και το waste toner 

box. 

25. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Σύμφωνα με την παράγραφο 2.5 των τεχνικών 

προδιαγραφών 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

ΕΙΔΟΣ : Φωτοαντιγραφικό 

CPVS: 30121100-4 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ξηρογραφικού τύπου εκτύπωσης ή μελάνης, 

αμεταχείριστο και όχι ανακατασκευής 

ΝΑΙ 

2.  ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ A5 - A3 

3.  ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ A/M ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΕ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

<= 6 δευτερόλεπτα 

4.  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ >= 2 συρτάρια ρυθμιζόμενου μεγέθους  έως Α3 

χωρητικότητας συνολικά >=700 φύλλων και 

ένας βοηθητικός δίσκος (bypass)  >=80 φύλλων 

5.  ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 1-999 

6.  ZOOM 25%-400% ανά 1 βήμα 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ 

7.  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ >= 50 φύλλων, αυτόματη αναστροφή (duplex) 

8.  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ >=40 σελίδες/λεπτό A4 μονή A4 ΕΓΧΡΩΜΗ 

9.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΗ) 600X600 dpi 

έγχρωμη, αποστολή σε αρχείο 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

10. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 ΜΕΓΙΣΤΗ >=35 σελίδες/λεπτό μονή A4 Α/Μ 

11. ΑΝΑΛΥΣΗ 2400x1200 dpi ΕΓΧΡΩΜΗ 

12. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 

(DUPLEX) 

ΝΑΙ 

13. ΓΛΩΣΣΕΣ  PCL 

14. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Η/Υ  USB, Ethernet 10/100/1000 

15. ΟΘΟΝΗ - Πολλαπλών ενδείξεων και χειρισμών, LCD 

αφής, έγχρωμη  

- Επιθυμητή Ελληνική γλώσσα  

16. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Διασφάλιση διαθεσιμότητας για  5 έτη 

17. ΒΑΣΗ Εργοστασιακή τροχήλατη βάση 

18. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην 

εργοστασιακή του συσκευασία και όχι 

αποσυσκευασμένο και θα τεθεί σε λειτουργία 

με ευθύνη του προμηθευτή.  

Επίσης πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα 

από μία πλήρη σειρά χρωμάτων (Black, Cyan, 

Magenta, Yellow) γνήσια και επιπλέον από 

αυτά που συνοδεύουν την εργοστασιακή 

συσκευασία του απόδοσης τουλάχιστον 

20.000 σελίδων το κάθε ένα.   

ΝΑΙ 



Λογισμικό εγκατάστασης σε λειτουργικά 

συστήματα Windows VISTA, 7, 8, και 10 που 

θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή 

σε τουλάχιστον ένα (1) Η/Υ  εάν αυτό ζητηθεί, 

εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή , καλώδιο 

τροφοδοσίας και σε κάθε περίπτωση που όλα 

τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

εργοστασιακή συσκευασία 

19. ΕΓΓΥΗΣΗ Τρία (3) έτη ή 180.000 εκτυπώσεις Α4 χωρίς να 

συμπεριλαμβάνονται τα toner/μελάνια και το 

waste toner/ink box. 

20. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Σύμφωνα με την παράγραφο 2.5 των τεχνικών 

προδιαγραφών 

 

2.4 Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

ΕΙΔΟΣ : ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

CPVS: 30121410-0 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ξηρογραφικού τύπου εκτύπωσης, 

αμεταχείριστο και όχι ανακατασκευής 

ΝΑΙ 

2.  ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ A5 – A4 

3.  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

<= 8 δευτερόλεπτα 

4.  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 1 συρτάρι ρυθμιζόμενου μεγέθους  έως Α4 

χωρητικότητας >= 250 φύλλων,  και 1 

βοηθητικό δίσκο (bypass)  >= 50 φύλλων 

5.  ΜΝΗΜΗ >=512 ΜΒ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ 

6.  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ >= 50 φύλλων, αυτόματη αναστροφή (duplex) 

7.  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ >= 25 σελίδες/λεπτό A4 Α/Μ - A4  color 

8.  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΑΡΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΝΑΙ 

9.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΗ) 300 Χ 300 dpi 
έγχρωμη 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

10. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 >= 30 σελίδες/λεπτό 

11. ΑΝΑΛΥΣΗ  600x600 dpi Α/Μ 

12. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 

(DUPLEX) 

ΝΑΙ 

13. ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΥΠΩΣΗΣ PCL 

14. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Η/Υ  USB 2.0, Ethernet 10/100  

15. ΟΘΟΝΗ - Πολλαπλών ενδείξεων 

- Επιθυμητή έγχρωμη, αφής με Ελληνική 

γλώσσα  

16. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Αριθμητικό πληκτρολόγιο  



17. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Διασφάλιση διαθεσιμότητας για  5 έτη 

18. TONER Χωριστή μονάδα ελάχιστης αποδοτικότητας 

>=8.000 σελ. 

19. DRUM Χωριστή μονάδα αποδοτικότητας >=35.000 

σελ. 

20. ΦΟΥΡΝΟΣ Χωριστή Μονάδα αποδοτικότητας >=80.000 

σελ. 

21. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην 

εργοστασιακή του συσκευασία και όχι 

αποσυσκευασμένο και θα τεθεί σε λειτουργία 

με ευθύνη του προμηθευτή. Επίσης πρέπει να 

συνοδεύεται απαραίτητα από toner(s), 

γνήσια, παραγωγικότητας συνολικά >30.000 

σελίδων A4 επιπλέον του εργοστασιακού, 

λογισμικό εγκατάστασης σε λειτουργικά 

συστήματα Windows VISTA, 7, 8, και 10 που 

θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή 

σε τουλάχιστον ένα (1) Η/Υ  εάν αυτό ζητηθεί, 

εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή , καλώδιο 

τροφοδοσίας και σε κάθε περίπτωση που όλα 

τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

εργοστασιακή συσκευασία 

ΝΑΙ 

22. ΕΓΓΥΗΣΗ Δύο (2) έτη ή 35.000 εκτυπώσεις Α4 χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται το toner και το waste toner 

box. 

23. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Σύμφωνα με την παράγραφο 2.5 των τεχνικών 

προδιαγραφών 

2.5 Τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων  
 Ο προμηθευτής και στις περιπτώσεις που ο ίδιος ο προμηθευτής καλύπτει τεχνική 

υποστήριξη και έχει έδρα ή υποκατάστημα στο Δήμο Ηρακλείου, και δηλώνει ότι μπορεί 

να αναλάβει τις σχετικές εργασίες συντήρησης, πρέπει να καταθέσει βεβαίωση οικείου 

επιμελητηρίου σχετική με τις εργασίες συντήρησης, που πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Ο προμηθευτής και στις περιπτώσεις:  
α) δεν καλύπτει τεχνική υποστήριξη  

β) καλύπτει τεχνική υποστήριξη αλλά η επιχείρηση δεν έχει έδρα ή υποκατάστημα εντός 

του Δήμου Ηρακλείου  

πρέπει να υποδείξει συνεργάτη που έχει έδρα ή υποκατάστημα στο Δήμο Ηρακλείου και 

να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά τεκμηριωμένη απόδειξη και αποδοχή 

συνεργασίας με τον αναφερόμενο συνεργάτη καταθέτοντας σχετικά έγγραφα 

συνεργασίας ή υπεύθυνη δήλωση από μέρους του συνεργάτη ότι έχει τη δυνατότητα να 

αναλάβει την συντήρηση των μηχανημάτων που προσφέρονται και το επάγγελμά του 

συνάδει με τις σχετικές εργασίες συντήρησης καταθέτοντας βεβαίωση οικείου 

επιμελητηρίου για τον αναφερόμενο συνεργάτη που πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

 



2.6 Αναφορά τεχνικών προδιαγραφών 

Στην τεχνική προσφορά που κατατίθεται για τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές θα 

πρέπει να υπάρχει σχετική παραπομπή στα φυλλάδια ανάλυσης των τεχνικών 

προδιαγραφών των μηχανημάτων (σελίδα, παράγραφος κ.λ.π.) 

 

3. Β ΟΜΑΔΑ μηχανήματα FAX: 

3.1 Μηχάνημα FAX με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

ΕΙΔΟΣ : FAX 

CPVS: 30121410-0 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ξηρογραφικού τύπου εκτύπωσης, 

αμεταχείριστο και όχι ανακατασκευής 

ΝΑΙ 

2.  ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ A5 – A4 

3.  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

<= 12 δευτερόλεπτα 

4.  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 1 συρτάρι ρυθμιζόμενου μεγέθους  έως Α4 

χωρητικότητας >= 250 φύλλων 

5.  ΜΝΗΜΗ >=16ΜΒ 

6.  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤOY ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ >= 30 φύλλων 

7.  ΒΑΡΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ  64-90 gsm 

8.  ZOOM 25-400% 

9.  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Α4 >= 20 σελίδες/λεπτό 

10. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ  300x600 dpi  

11. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Η/Υ  USB 2.0  

12. ΟΘΟΝΗ - Πολλαπλών ενδείξεων, 2 σειρών 

13. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Αριθμητικό πληκτρολόγιο  

14. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Διασφάλιση διαθεσιμότητας για  5 έτη 

15. TONER Χωριστή μονάδα ελάχιστης αποδοτικότητας 

>=2.500 σελ. 

16. DRUM Χωριστή μονάδα αποδοτικότητας >=12.000 

σελ. 

FAX 

17. ΤΑΧΥΤΗΤΑ 33,6 Kbps 

18. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 200 

19. ΜΝΗΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 20 

20. ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 

ΦΑΞ 

400 

21. ΠΑΡΑΛΑΒΗ FAX ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΤΙ ΝΑΙ 

22. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην 

εργοστασιακή του συσκευασία και όχι 

αποσυσκευασμένο και θα τεθεί σε λειτουργία 

με ευθύνη του προμηθευτή. Επίσης πρέπει να 

ΝΑΙ 



συνοδεύεται απαραίτητα από toner(s), 

γνήσια, παραγωγικότητας συνολικά >=2.500 

σελίδων A4 επιπλέον του εργοστασιακού, 

εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή , καλώδιο 

τροφοδοσίας και σε κάθε περίπτωση που όλα 

τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

εργοστασιακή συσκευασία 

23. ΕΓΓΥΗΣΗ Δύο (2) έτη ή 10.000 εκτυπώσεις Α4 

24. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 των τεχνικών 
προδιαγραφών 

 
3.2 Τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων  

 Ο προμηθευτής και στις περιπτώσεις που ο ίδιος ο προμηθευτής καλύπτει τεχνική 

υποστήριξη και έχει έδρα ή υποκατάστημα στο Δήμο Ηρακλείου, και δηλώνει ότι μπορεί 

να αναλάβει τις σχετικές εργασίες συντήρησης, πρέπει να καταθέσει βεβαίωση οικείου 

επιμελητηρίου σχετική με τις εργασίες συντήρησης, που πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Ο προμηθευτής και στις περιπτώσεις:  

α) δεν καλύπτει τεχνική υποστήριξη  

β) καλύπτει τεχνική υποστήριξη αλλά η επιχείρηση δεν έχει έδρα ή υποκατάστημα εντός 

του Δήμου Ηρακλείου  
πρέπει να υποδείξει συνεργάτη που έχει έδρα ή υποκατάστημα στο Δήμο Ηρακλείου και 

να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά τεκμηριωμένη απόδειξη και αποδοχή 

συνεργασίας με τον αναφερόμενο συνεργάτη καταθέτοντας σχετικά έγγραφα 

συνεργασίας ή υπεύθυνη δήλωση από μέρους του συνεργάτη ότι έχει τη δυνατότητα να 

αναλάβει την συντήρηση των μηχανημάτων που προσφέρονται και το επάγγελμά του 

συνάδει με τις σχετικές εργασίες συντήρησης καταθέτοντας βεβαίωση οικείου 

επιμελητηρίου για τον αναφερόμενο συνεργάτη που πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

3.3 Αναφορά τεχνικών προδιαγραφών 
Στην τεχνική προσφορά που κατατίθεται για τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές θα 

πρέπει να υπάρχει σχετική παραπομπή στα φυλλάδια ανάλυσης των τεχνικών 

προδιαγραφών των μηχανημάτων (σελίδα, παράγραφος κ.λ.π.) 

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

 

 
 

ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 
 

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 
 

ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ  

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                              
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

1. Η προμήθεια αφορά: 
Α) Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα με συνολικό ποσό δαπάνης 43.927,37 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Β) Μηχανήματα FAX με συνολικό ποσό δαπάνης 1.975,82€ χωρίς Φ.Π.Α. 

Συνολικό ποσό δαπάνης προμήθειας 45.903,19 € χωρίς Φ.Π.Α. 

2. ΟΜΑΔΑ Α Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 

2.1 Προμήθεια Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την μηχανοργάνωση των 
Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α. 10-7135.001) ως εξής: 

Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%. 

                                                 

2.2 Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την μηχανοργάνωση της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α. 20-7135.001) ως εξής: 

Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Α/Α CPVS ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ

1 30121100-4
Φωτοαντιγραφικό των τεχνικών 

προδιαγραφών παρ. 2.1
ΤΕΜ 1.814,52 €  1 1.814,52 €    

2 30121100-4
Φωτοαντιγραφικό των τεχνικών 

προδιαγραφών παρ. 2.2
ΤΕΜ 2.379,03 €  2 4.758,06 €    

3 30121100-4
Φωτοαντιγραφικό των τεχνικών 

προδιαγραφών παρ. 2.4
ΤΕΜ 967,74 €     13 12.580,62 € 

19.153,20 €ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α CPVS ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ

1 30121100-4
Φωτοαντιγραφικό των τεχνικών 

προδιαγραφών παρ. 2.4
ΤΕΜ 967,74 €     1 967,74 €       

967,74 €ΣΥΝΟΛΟ



 
 
2.3 Προμήθεια Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την μηχανοργάνωση της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών (Κ.Α. 30-7135.004) ως εξής: 
 

 
Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%. 

 

 

2.4 Προμήθεια Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την μηχανοργάνωση της Διεύθυνσης 
Πολεοδομικών Εφαρμογών (Κ.Α. 40-7135.001) ως εξής: 

 

 
Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%. 

 

 

 

2.5 Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την μηχανοργάνωση του Τμήματος 
Κοιμητηρίων (Κ.Α. 45-7135.005) ως εξής: 

 

Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%. 

 

2.4 Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την μηχανοργάνωση της Διεύθυνσης 
Δημοτικής Αστυνομίας (Κ.Α. 50-7135.001) ως εξής: 

 

Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%. 

 

Α/Α CPVS ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ

1 30121100-4
Φωτοαντιγραφικό των τεχνικών 

προδιαγραφών παρ. 2.3
ΤΕΜ 2.314,52 €  1 2.314,52 €    

2 30121100-4
Φωτοαντιγραφικό των τεχνικών 

προδιαγραφών παρ. 2.4
ΤΕΜ 967,74 €     6 5.806,44 €    

8.120,96 €ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α CPVS ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ

1 30121100-4
Φωτοαντιγραφικό των τεχνικών 

προδιαγραφών παρ. 2.4
ΤΕΜ 967,74 €     8 7.741,92 €    

7.741,92 €ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α CPVS ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ

1 30121100-4
Φωτοαντιγραφικό των τεχνικών 

προδιαγραφών παρ. 2.4
ΤΕΜ 967,74 €     1 967,74 €       

967,74 €ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α CPVS ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ

1 30121100-4
Φωτοαντιγραφικό των τεχνικών 

προδιαγραφών παρ. 2.4
ΤΕΜ 967,74 €     1 967,74 €       

967,74 €ΣΥΝΟΛΟ



 

 

2.5 Προμήθεια Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την μηχανοργάνωση των Λοιπών 
Υπηρεσιών (Κ.Α. 70-7135.001) ως εξής: 

 
Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%. 

 

 

3. ΟΜΑΔΑ B μηχανήματα FAX 

3.1 Προμήθεια μηχανημάτων FAX για την μηχανοργάνωση των μηχανοργάνωση των 
Λοιπών Υπηρεσιών (Κ.Α. 70-7135.002) ως εξής: 

Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%. 

 

 

 

  

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

 

 

 
ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 
ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ  

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

 

Α/Α CPVS ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ

1 30121410-0
Μηχανήματα FAX των τεχνικών 

προδιαγραφών παρ. 3.1
ΤΕΜ 282,26 €     7 1.975,82 €  

1.975,82 €ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α CPVS ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ

1 30121100-4
Φωτοαντιγραφικό των τεχνικών 

προδιαγραφών παρ. 2.1
ΤΕΜ 1.814,52 €  2 3.629,04 €    

2 30121100-4
Φωτοαντιγραφικό των τεχνικών 

προδιαγραφών παρ. 2.2
ΤΕΜ 2.379,03 €  1 2.379,03 €    

6.008,07 €ΣΥΝΟΛΟ



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                  
ΕΙΔΙΚΕΣ 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:  

Α) Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 

Β) Μηχανήματα FAX 

 
Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις-Αποφάσεις 
α) Διατάξεις 

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίως των άρθρων 

116 και 117. 

2. Του Ν. 4555/ΦΕΚ 133 Α’/19-7-2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]».   

3. Του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 

τεύχος Α') και ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και της παρ. 9 του άρθρου 209,  όπως 
προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ 

με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

 
β) Αποφάσεις 

1) Tην 58120/1-6-2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα 

υπογραφής στους Αντιδημάρχους. 

2) 80095 

3) Την υπ’ αριθ.  …….. /2018 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής με την  οποία   

διατέθηκε η πίστωση, αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την 

εκτέλεση της προμήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν 
οι όροι του διαγωνισμού  

 

Άρθρο 3ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα 

με τους όρους της διακήρυξης τους οποίους έχει ψηφίσει η οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα  

με τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος. 

 
Άρθρο 4ο 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 
α) Η Διακήρυξη 

β) Η Συγγραφή υποχρεώσεων 

γ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές 

δ) O Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 



ε) Η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, καθώς και τα πλήρη τεχνικά 

στοιχεία, που θα δοθούν με την προσφορά 
 
 Άρθρο 5ο   
Σύμβαση. 

Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνει τους όρους της συγγραφής 

υποχρεώσεων, της τεχνικής περιγραφής, του ενδεικτικού  προϋπολογισμού και της 

προσφοράς του αναδόχου. 

 
Άρθρο 6ο   

Εγγύηση καλής εκτέλεσης   
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 

επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεση  πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά την ημερομηνία 

λήξης του συμβατικού χρόνου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 

Άρθρο 7ο 
Τόπος παράδοσης 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου και η εγκατάστασή τους, εφόσον 

απαιτείται, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.  

 

Άρθρο 8ο   

Χρόνος παράδοσης 
Ως συνολικός  χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια, ορίζεται το χρονικό διάστημα 

τριάντα  ( 30 )  ημερών  από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογραφείσας σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 

Η παράδοση και εκφόρτωση των υλικών θα γίνει στο δήμο Ηρακλείου  σε χώρο που θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία μετά από συνεννόηση με τον προμηθευτή. Η εκφόρτωση των 

υλικών θα γίνει με έξοδα του προμηθευτή (δικά του εργατικά).   

 

Άρθρο 9ο 
Παραλαβή 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και 

Παρακολούθησης Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του 

Δήμου Ηρακλείου. 

Τα είδη θα είναι συσκευασμένα στην εργοστασιακή τους συσκευασία. Τα είδη που 

παραδίνονται χωρίς συσκευασία ή η συσκευασία τους είναι παραποιημένη δεν θα 
παραλαμβάνονται. 

 

Άρθρο 10ο 
Πλημμελής κατασκευή 



Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των ειδών δεν είναι σύμφωνα με τις όρους της 

σύμβασης, τις προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά, τότε ο  ανάδοχος υποχρεούται 

να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη.  

 

Άρθρο 11ο :   
Έκπτωση του αναδόχου 

Εφόσον ο ανάδοχος δε παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη ή δεν επισκεύασε ή 

συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών. Κατά λοιπά 

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν4412/16. 

 

Άρθρο 12ο :   
Τιμολόγηση 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τιμολογήσει σύμφωνα με τους Κ.Α. που θα βαρύνει η 

προμήθεια και μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα που συνέταξε την μελέτη 

 
Άρθρο 13ο :   
Φόροι, τέλη, κρατήσεις  
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνετε με όλους τους φόρους και 

κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 14ο : 
Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, σύμφωνα με 

το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163. 
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