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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση των εργασιών επισκευής και 
συντήρησης του εξοπλισμού Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας 
- τιμής, για το άγονο τμήμα του διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 20637/08.03.2021 Προκήρυξης 
Διακήρυξης, για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα των κατασκευαστών CANON, RICOH, και 
TOSHIBA και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές 
σύμφωνα με: 
 

1) Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010.  
2) Τις διατάξεις του άρθρου 54-118 του Ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 
3) Της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 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.  

4) Της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5) Του Ν. 4555/ΦΕΚ 133 Α’/19-7-2018 [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].  
6) Τη με αριθ. Πρωτ. 17810/26-02-2021 (Ορθή Επανάληψη) (ΑΔΑ 6Β9Ω0ΟΝ47) απόφαση περί 

ορισμού Αντιδημάρχων και ορισμού Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα 
με τον ΟΕΥ, η οποία απόφαση αντικατέστησε τη με αριθ. Πρωτ. 75309/27-08-2020 απόφαση 
παράτασης της θητείας των ήδη ορισμένων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων, με 
τις αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο που τους είχαν εκχωρηθεί με την με αριθ. Πρωτ. 
85250/3-09-2019 απόφαση περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων» με 
την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους.  

7) Την υπ’ αριθ. 86247/05-09-2019 (ΑΔΑ 61ΑΕΩ0Ο-ΗΦΜ) Απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού 
Αντιδημάρχου Ηρακλείου ως Διατάκτη». 

8) Την υπ’ αριθ. 86763/2019 Απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υπογραφής 
του τεκμηριωμένου Αιτήματος Διατάκτη  

9) Το υπ αρ. 8737/02-02-2021 Πρωτόγεννές (ΑΔΑΜ: 21REQ008080520) και το υπ’ αριθμ. 
8840/02-02-2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & 
Πληροφορικής.  

10) Την 181/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία Ψηφίστηκαν οι όροι του 
διαγωνισμού.  

11) Τον προϋπολογισμό του Δήμου που προβλέπει τις απαιτούμενες πιστώσεις στους ΚΑ: 10-
6265.002, 15-6265.002, 20-6265.002, 30-6265.002, 35-6265.002, 40-6265.002, 45-6265.002, 
50-6265.002, 70-6265.002.  

12) Τις υπ’ αριθμ. από Α-357/2021 έως Α-365/2021 Α.Α.Υ. 



13) Η με αριθ. Πρωτ. 20637/8-3-2021 τεύχος διαγωνισμού: Διακήρυξη Διαγωνισμού  και 
Παραρτημάτων αυτής, με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού 
Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου» 

14) Την αρμόδια ορισμένη βάσει του Ν.4412/2016 Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας του  
Διαγωνισμού (Αρ. 45/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  και  τυχόν τροποποιήσεις αυτής). 

15) Την υπ’ αριθ. 439/2021 (ΑΔΑ: 97Ψ7Ω0Ο-ΑΛ1) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την 
επικύρωση του 37433/27-4-2021 Πρακτικού αποσφράγισης, ελέγχου Δικαιολογητικών   και 
αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών. 

16) Την με αρ. 564/2021 (ΑΔΑ: 6ΣΥΑΩ0Ο-Ο0Σ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ηρακλείου έγκρισης του 50068/3-6-2021 Πρακτικού αποσφράγισης, και αξιολόγησης 
Οικονομικών Προσφορών. 

17) Την με αρ. 701/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΤΚΩ0Ο-ΠΒΡ, ΑΔΑΜ: 21AWRD009101525) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου έγκρισης του 66962/19-07-2021 Πρακτικού 
Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης των υποψηφίων αναδόχων των υπηρεσιών, πλην 
μέρους του Τμήματος Γ: «Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» που δεν 
κατατέθηκαν προσφορές, ήτοι, για τα μηχανήματα των κατασκευαστών CANON, RICOH, 
TOSHIBA. 

18) Την με αρ. απόφαση 7290/17-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΓ9ΟΡ1Θ-358) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης 

19) Την με αρ. 941/2021 (ΑΔΑ: 6ΛΤ1Ω0Ο-ΑΟΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ηρακλείου έγκρισης διενέργειας του άγονου τμήματος του διαγωνισμού και συγκεκριμένα για 
το τμήμα Γ, CPV: 50313200-4 «Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» των 
κατασκευαστών CANON, RICOH και TOSHIBA εκτιμώμενης αξίας 10.600,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

20) Τη σχετική μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος πληροφορικής. 
 

  Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών για τα αναφερόμενα μηχανήματα, ανέρχεται στο 

ποσό των 10.600,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. (13.144,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.)  και αναλύεται ως εξής: 

Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η  Π Ο Σ Ω Ν  Α Ν Α  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Η   

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (€) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

(€) ΜΕ ΦΠΑ 

CANON 17 4.500,00 € 5.580,00 € 

RICOH 62 5.500,00 € 6.820,00 € 

TOSHIBA 5 600,00 € 744,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  141 10.600,00 € 13.144,00 € 

 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 25/10/2021 ημέρα Δευτέρα, στο πρωτόκολλο του 

Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, και προς το Τμήμα Πληροφορικής, υπόψη Κου 
Φανταουτσάκη, Διεύθυνση: Λ. Ικάρου 66, 1ος όροφος, Νέα Αλικαρνασσός. Πληροφορίες 
δίνονται στο τηλέφωνο 2813409267, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους αρμόδιους 
υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής. 

 Η ανάθεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με Κριτήριο ανάθεσης της 
Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης 
ποιότητας – τιμής, τηρουμένων των όρων της τεχνικής περιγραφής που έχει εγκριθεί, του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού και της συγγραφής υποχρεώσεων που επισυνάπτονται. 

Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:       
1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συγγραφής 

υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.  



2. Η τήρηση  της τεχνικής περιγραφής.   
3. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων  

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται 

 Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και της τεχνικής 
περιγραφής απορρίπτεται.   

 Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.  
Δικαιολογητικά Ανάθεσης  

 Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου στο οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει 
με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος 
και που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των 
δικαιολογητικών.  

 Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα που έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής. 

Για τους εγκαταστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η φορολογική ενημερότητα θα 
αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 
4704/2020. 

Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου, μετά από την εισήγηση της αρμόδιας 
επιτροπής αξιολόγησης.  
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
(και με ειδική εντολή) 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ &  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 
 
 

Σισαμάκης Γεώργιος 

  
 
 
 

Φανταουτσάκης Ιωάννης 

  T19 Πληροφορικής 

 
 
 


