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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ     
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   
∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ          

 
Έργο: Προµήθεια Εντύπων και υλικών 

µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 

Κωδ.Προϋπ/σµού:   ΚΑ 10-6613 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Εντύπων και υλικών 

µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για την κάλυψη των 
αναγκών  των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου.  
Τα προµηθευόµενα είδη θα πρέπει είναι αρίστης ποιότητας και να τηρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται πιο κάτω.  
Η παράδοση τους θα γίνεται τµηµατικά στην υπηρεσία κατόπιν 
συνεννόησης και στον τόπο που θα υποδειχθεί από τον αρµόδιο 
υπάλληλο διαχείρισης της προµήθειας. 
Η παραλαβή των ειδών  θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή 
παραλαβής η οποία θα ελέγχει αν τα προς παραλαβή είδη είναι τα 
ενδεδειγµένα σύµφωνα µε το δείγµα που θα προσκοµίσει ο 
ενδιαφερόµενος την ηµέρα του διαγωνισµού.  
Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια των παραπάνω ειδών ανέρχεται 
στο ποσό των 500,00 € µε Φ.Π.Α.  και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
του οικονοµικού έτους 2013 . 
Η µελέτη συντάχτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4  του 
ΕΚΠΟΤΑ  και του Ν. 3463/2006 ( ∆.Κ.Κ.) 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο Πρόεδρος ∆.Σ.                   Γούρνες, 20/05/2013 

                                                                            Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ          
                                                                         

               Μπορµπουδάκη Παρασκευή 
Βασιλάκης Μιχάλης       ΤΕ17/ ∆ιοικητικού Λογιστικού  
 
 
        
  
 

 
 
 

 
 

 

Προµήθεια Εντύπων και 
υλικών µηχανογράφησης 
και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 
  



 2

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
 
 
 

   ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ  
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

1. ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

2. ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

3. ΒΙΒΛΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

4. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

5. ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΠΗ 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο Πρόεδρος ∆.Σ.    Γούρνες, 20/05/2013 

                                                                 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ          
                                                                         

               Μπορµπουδάκη Παρασκευή 
Βασιλάκης Μιχάλης       ΤΕ17/ ∆ιοικητικού Λογιστικού  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
 
 

                    ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ  
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ  

Α/Α 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΕΙ∆ΟΥΣ  Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ σε € 

 1 

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΕΜ 1 30,00 30,00€ 

 2 
ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TEM. 4  22,00€ 88,00€ 

 3 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΕΜ. 10 10,00 € 100,00€ 

 4 

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΤΕΜ. 1 30,00€ 30,00€ 

 5 

ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΠΗ     ΤΕΜ. 100 155,00€ 155,00€ 

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 403,00€ 

    ΦΠΑ 23% 92,69 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 495,69 € 

 
 
 

Προµήθεια Εντύπων και 
υλικών µηχανογράφησης 
και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 
  

                           
Γούρνες,20-05-2013 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
Μπορµπουδάκη 
Παρασκευή 
ΤΕ17/ ∆ιοικητικού 
Λογιστικού 
 
 
 
 
 

                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΛΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ       
 

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

 
Άρθρο 1ο :Αντικείµενο  
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια εντύπων υλικών 
µηχανοργάνωσης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες του 
ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου   

έτους 2013, όπως αναλυτικά περιγράφονται  στην τεχνική περιγραφή.  
 
Άρθρο 2ο :Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται 
από τις διατάξεις: 

1. Του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ ΦΕΚ 185 
τεύχος Β΄/23-93), υπουργικές αποφάσεις 11389/93. 

2. Του  ∆.Κ.Κ. Ν. 3436/2006 περί κυρώσεως ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού κώδικα. 

 
Άρθρο 3ο :Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας 
ανάθεση µε τους όρους που καθορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Νοµικού Προσώπου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3  του 
ΕΚΠΟΤΑ και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή . 
 
Άρθρο 4ο :Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
Α)   Η ∆ιακήρυξη  ∆ιαγωνισµού   
Β)  Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές  
Γ)   Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
∆)   Συγγραφή υποχρεώσεων 
 
Άρθρο 5ο :Ανακοίνωση αποτελέσµατος 
Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του 
αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να προσέλθει στο 
Νοµικό Πρόσωπο σε χρόνο όχι µικρότερο των 10 δέκα ηµερών αλλά 
ούτε µεγαλύτερο των 15 δεκαπέντε ηµερών από την παραλαβή του 
εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης. 
 
Άρθρο 6ο :Σύµβαση 

 

Προµήθεια  εντύπων 
υλικών µηχανοργάνωσης 
και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 
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Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει 
όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 
Άρθρο 7ο : Παράδοση  -  Παραλαβή    

Η παράδοση τους  θα γίνει, τµηµατικά ,σε αποθηκευτικό χώρο των 
υπηρεσιών του ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Χερσονήσου, µέχρι την συµπλήρωση της υπάρχουσας πίστωσης και θα 
υπάρχει και δυνατότητα τροποποίησης των ποσοτήτων ανάλογα µε τις 
ανάγκες της υπηρεσίας, ύστερα πάντα από εντολή του υπεύθυνου για 
την προµήθεια. Το Νοµικό Πρόσωπο δεν υποχρεούται στην εξάντληση 
είτε των ποσοτήτων είτε της πίστωσης  της µελέτης. Επίσης σε 
περίπτωση που τροποποιηθούν οι ποσότητες που αναφέρονται στην 
τεχνική περιγραφή, µετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας, δεν θα γίνει 
καµία αλλαγή στην τιµή µονάδας(τιµή προσφοράς) µετά την κύρωση 
του διαγωνισµού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη 
βρεθούν ελαττωµατικά κατά το στάδιο παραλαβής ή χρησιµοποίησης 
τους. 
 
Άρθρο 8ο:Εγγύηση καλής εκτέλεσης   
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος 
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής 
αξίας ,χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύµβασης. Ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος κατά 2 µήνες του συµβατικού χρόνου παράδοσης της 
προµήθειας. Η εγγυητική επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών. 

Άρθρο  9ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις 
βάσει των κειµένων διατάξεων, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της 
διενέργειας του διαγωνισµού. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοµικό Πρόσωπο.  
     
 Άρθρο 10ο : Λοιπές διατάξεις  
 Κατά  τα λοιπά  ισχύουν  οι διατάξεις του  Ν. 3463/2006 και του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο Πρόεδρος ∆.Σ.    Γούρνες, 20/05/2013 

                                                                   Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ          
                                                                         

               Μπορµπουδάκη Παρασκευή 
Βασιλάκης Μιχάλης       ΤΕ17/ ∆ιοικητικού Λογιστικού  
 
 
 

  

 


