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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΕΡΓΟ:Προμήθεια Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4 & Α3 έτους 2023                          

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                           για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.  

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Δημοπρασιών                                                                                                                                              

Πληροφορίες:Πεδιαδιτάκης Γ.- Καρτσωνάκη Ε.                                                           

Τηλ.:  2813409613 - 2813409428                                                 Ηράκλειο    23/01/2023                           

E-mail : diaxirisi@heraklion.gr - prom@heraklion.gr   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού χαρτί Α4 & Α3 έτους 2023 για 

τις ανάγκες των Υπηρεσιών-Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος  
  
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού για τις Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου  Κ.Α. 10-6613.002, 15-6613.002,                        

20-6613.002, 30-6613.002, 35-6613.002,  40-6613.002, 45-6613.002,  50-6613.002, 70-6613.002 με τίτλο                    

« Προμήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού χαρτί Α4 » και για τις Υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου  

Κ.Α. 60-6473.003 με τίτλο « Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του παραρτήματος Ρομά και του 

ΚΕΜ » προϋπολογισμού Έτους 2023 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Το Τμήμα Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων, τηρώντας την διαδικασία και τον προγραμματισμό των πρωτογενών 

αιτημάτων και αναγκών, συγκέντρωσε τα αναλώσιμα είδη Προμήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού χαρτί Α4, που είναι 

απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών-Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. 

 

  Οι  τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος της προμήθειας, αναζητήθηκαν, συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν, με βάση 

έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο,  με τα αναλυτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία είναι απολύτως συμβατά 

με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ποιότητας.   
 

 Η αναλυτική περιγραφή των εν λόγω αναλωσίμων όπως καταγράφεται στον προϋπολογισμό  προσφοράς είναι η εξής: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν δείγματα ή prospectus για κάθε είδος για τα οποίο 
συμμετέχουν, και το οποίο να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 
Των Υπηρεσιών-Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης  

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4  των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης  με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος                                                                                                                                                                                                                  
Χρέωση Κ.Α 10-6613.002, 15-6613.002, 20-6613.002, 30-6613.002, 35-6613.002,  40-6613.002, 45-6613.002,                      
50-6613.002, 70-6613.002 με τίτλο « Προμήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού (χαρτί Α4 ) » & Κ.Α  60-6473.003 με 
τίτλο « Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ » έτους 
2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
CPV: 30197643-5  Φωτοαντιγραφικό χαρτί 
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Παράδοση ειδών:  (Χρόνος, Τόπος, Τρόπος)   
   Ως συνολικός  χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια, ορίζεται το χρονικό διάστημα ( 60 )  ημερών  από την 
ημερομηνία ανάρτησης της υπογραφείσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
  Η παράδοση των ειδών της προμήθειας που αφορούν τις Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου θα γίνει κατόπιν 
συνεννόησης  (συνολικά -τμηματικά) στο Δήμο Ηρακλείου σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του 
τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων.                                                                                                                                                                                                
Η μεταφορά των ειδών για τις Υπηρεσίες του Δήμου θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. 

Α/Α  CPV ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 
30197643-5 

Φωτοαντιγραφικό 
χαρτί 

25.040-0105 

Στο φωτοαντιγραφικό χαρτί, η ποιότητα του χαρτιού Α4 θα είναι η κατάλληλη 

ώστε να μη δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία για τα 

φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τους εκτυπωτές και τις συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας (φαξ) των υπηρεσιών του Δήμου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο 

και μακροπρόθεσμα. 

Για το σκοπό αυτό, οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για το χαρτί Α4 

ορίζονται ως εξής : 

 Το χαρτί Α4 θα δίνεται σε συσκευασία των πέντε πακέτων με 

περιεκτικότητα ανά πακέτο 500 φύλλων διαστάσεων 21 χ 29,7 cm βάρους 80 

gr./m2 ± 3% με δυνατότητα εκτύπωσης και στις δύο όψεις. 

 Κατάλληλο για την απ’ ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτότυπου και από τις 

δυο όψεις του από εκτυπωτές lazer, inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα, 

πολυμηχανήματα και μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας (φαξ).Το σχήμα του φύλλου 

θα είναι παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου δεν παρουσιάζουν γραμμώσεις 

(γρέζια) κάθε δε φύλλο θα αποχωρίζεται με ευχέρεια από την δεσμίδα. 

 Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, 

μηχανικές κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να 

περνάει χωρίς προβλήματα από τα μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι, καθώς 

και κατά την έξοδο του από αυτά βγαίνει χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του 

είναι εντελώς λεία. 

 Τα χαρτιά θα είναι συσκευασμένα σε δεσμίδες των 500 φύλλων, 

περιτυλιγμένες με αδιάβροχο χαρτί για την προστασία του χαρτιού από την 

υγρασία και ανά πέντε (5) δεσμίδες σε χαρτοκιβώτια καταλλήλως σφραγισμένα 

και δεμένα. 

 Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με ευκρινή και 

ανεξίτηλο τρόπο το είδος του χαρτιού, οι διαστάσεις και ο αριθμός των 

φύλλων το βάρος σε γραμμάρια. καθώς και ότι είναι κατάλληλο για εκτυπωτές 

lazer, inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και μηχανήματα 

τηλεομοιοτυπίας (φαξ).  

ΠΑΚΕΤΟ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν δείγματα ή prospectus για κάθε είδος για τα οποίο 
συμμετέχουν, και το οποίο να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 
Του Κέντρου Κοινότητας  Δήμου Ηρακλείου Κρήτης  

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3  του Κέντρου κοινότητας Δήμου Ηρακλείου Κρήτης  με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος                                                                                                                                                                                                                  
Χρέωση Κ.Α  60-6473.003 με τίτλο « Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του παραρτήματος 
Ρομά και του ΚΕΜ » έτους 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
CPV: 30197643-5  Φωτοαντιγραφικό χαρτί  
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Παράδοση ειδών:  (Χρόνος, Τόπος, Τρόπος)   
   Ως συνολικός  χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια, ορίζεται το χρονικό διάστημα ( 60 )  ημερών  από την 
ημερομηνία ανάρτησης της υπογραφείσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
  Η παράδοση των ειδών της προμήθειας που αφορούν το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου θα γίνει κατόπιν 
συνεννόησης  (συνολικά -τμηματικά) στο Κέντρο Κοινότητας σε χώρο που θα υποδειχθεί από την  Δ/νση της 
υπηρεσίας.                                                                                                                                                                                                
Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. 

Α/Α  CPV ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  

1 
30197643-5 

Φωτοαντιγραφικό 
χαρτί 

25.040-0105 

Στο φωτοαντιγραφικό χαρτί, η ποιότητα του χαρτιού Α3 θα είναι η κατάλληλη 

ώστε να μη δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία για τα 

φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τους εκτυπωτές και τις συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του Κέντρου Κοινότητας και των παραρτημάτων αυτού, 

τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 

Για το σκοπό αυτό, οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για το χαρτί Α3 

ορίζονται ως εξής : 

 Το χαρτί Α3 θα δίνεται σε συσκευασία των πέντε πακέτων με 

περιεκτικότητα ανά πακέτο 500 φύλλων με δυνατότητα εκτύπωσης και στις 

δύο όψεις. 

 Κατάλληλο για την απ’ ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτότυπου και από τις 

δυο όψεις του από εκτυπωτές lazer, inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα, 

πολυμηχανήματα και μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας (φαξ).Το σχήμα του φύλλου 

θα είναι παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου δεν παρουσιάζουν γραμμώσεις 

(γρέζια) κάθε δε φύλλο θα αποχωρίζεται με ευχέρεια από την δεσμίδα. 

 Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, 

μηχανικές κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να 

περνάει χωρίς προβλήματα από τα μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι, καθώς 

και κατά την έξοδο του από αυτά βγαίνει χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του 

είναι εντελώς λεία. 

 Τα χαρτιά θα είναι συσκευασμένα σε δεσμίδες των 500 φύλλων, 

περιτυλιγμένες με αδιάβροχο χαρτί για την προστασία του χαρτιού από την 

υγρασία και ανά πέντε (5) δεσμίδες σε χαρτοκιβώτια καταλλήλως σφραγισμένα 

και δεμένα. 

 Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με ευκρινή και 

ανεξίτηλο τρόπο το είδος του χαρτιού, οι διαστάσεις και ο αριθμός των 

φύλλων το βάρος σε γραμμάρια. καθώς και ότι είναι κατάλληλο για εκτυπωτές 

lazer, inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και μηχανήματα 

τηλεομοιοτυπίας (φαξ).  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

1. Προσφορές που δεν καλύπτουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης θα απορρίπτονται ως 

        απαράδεκτες. 

2. Τα παραπάνω θα περιληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί.  

3.  Ό ανάδοχος προμηθευτής για κάθε παράδοση αναλωσίμων ειδών φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 Α3 

    είναι υποχρεωμένος αυτά να συνοδεύονται με τα ανάλογα παραστατικά τιμολόγια . 
 

Ο  Προϊστάμενος  Τμήματος                                       Η Διευθύντρια 
Προμηθειών Δημοπρασιών                                    Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τζανιδάκης Βασίλης                                            Ελένη Σταυρακάκη 
                                                                                                                                         
 


