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       Α∆Α: 6Ν3∆ΩΗ5-55Φ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                        Χανιά: 15/4/2015 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                        Αρ. Πρωτ. 20075 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   

 

Πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια και εγκατάσταση εξο̟λισµού για 
εκσυγχρονισµό και λειτουργία των κτισµάτων στέγασης της ιστορικής, λαογραφικής, 
αρχαιολογικής εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ)» (οµάδες   2, 3 και 5). 

 

 

Ο  A N T I ∆ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Χ Α Ν Ι Ω Ν  

Έχοντας υ̟’ όψη: 

1. Την α̟όφαση  του Υ̟ουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ. 
185/Β). 

2. Τις διατάξεις του N.3463/2006 «Nέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

3. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ19/Α). 

5. Το Ν.4281/2014 « Μέτρα στήριξης και ανά̟τυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υ̟ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

6. To Ν. 4320/15 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α') Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων 
για την αντιµετώ̟ιση της ανθρω̟ιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 
των Κυβερνητικών οργάνων και λοι̟ές διατάξεις ». 

7. Την υ̟΄ αρ.Π1/3305/03.11.2010 α̟όφαση του Υ̟ουργείου Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας  και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B). 

8. Την υ̟΄ αρ. Π1/3306/03-11-2010 α̟όφαση του Υφυ̟ουργού Οικονοµίας,                                                                                                                
και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/τ΄Β/12-11-2010).  

9. Την µε αριθµ. ̟ρωτ. 13050/4904/12-2-2013 έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης α̟ό το Τµήµα 
Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας  Κρήτης, για το έργο «Προµήθεια και 
εγκατάσταση εξο̟λισµού για εκσυγχρονισµό και λειτουργία των κτισµάτων στέγασης 
της ιστορικής, λαογραφικής, αρχαιολογικής εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ)».  

10. Την υ̟΄ αριθµό Α-422/2015 ̟ρόταση ανάληψης υ̟οχρέωσης. 

11. Τις  66/2013, 387/2013 και 134/2015 α̟οφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων. 

12. Την  υ̟’ αριθµό  127/2015 Α̟όφαση της Οικονοµικής  Ε̟ιτρο̟ής ̟ου αφορά την 
ψήφιση ̟ίστωσης έτους 2015. 

13. Την µε αριθµ. ̟ρωτ. 1894/30-3-2015 σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Υ̟ηρεσίας 
∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την δηµο̟ράτηση του υ̟οέργου 2 της 
̟ράξης «Προµήθεια και εγκατάσταση εξο̟λισµού για εκσυγχρονισµό και λειτουργία 
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των κτισµάτων στέγασης της ιστορικής, λαογραφικής, αρχαιολογικής εταιρείας 
Κρήτης (ΙΛΑΕΚ)». 

14. Την  υ̟’ αριθµό  333/2015 Α̟όφαση της Οικονοµικής  Ε̟ιτρο̟ής ̟ου αφορά την 
έγκριση των τεχνικών ̟ροδιαγραφών και των όρων της ∆ιακήρυξης. 

15. Την υ̟’ αριθµό 284/01-09-2014 Α̟όφαση ∆ηµάρχου Χανίων ̟ερί ορισµού 
Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.  

16. Την υ̟’ αριθµό  19888/2015 Α̟όφαση Αντιδηµάρχου Χανίων. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες ̟ροσφορές, και µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή για την «Προµήθεια και εγκατάσταση εξο̟λισµού για εκσυγχρονισµό και 
λειτουργία των κτισµάτων στέγασης της ιστορικής, λαογραφικής, αρχαιολογικής εταιρείας 
Κρήτης (ΙΛΑΕΚ) οµάδα 2 «ηλεκτρονικός εξο̟λισµός», οµάδα 3 «αφυγραντές – 
κλιµατιστικά», οµάδα 5 «̟υροσβεστήρες»», υ̟οέργου 2 της ̟ράξης «Προµήθεια και 
εγκατάσταση εξο̟λισµού για εκσυγχρονισµό και λειτουργία των κτισµάτων στέγασης της 
ιστορικής, λαογραφικής, αρχαιολογικής εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ)» (MIS 423568), η  ο̟οία 
υλο̟οιείται στα ̟λαίσια του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Ανά̟τυξης Παλιάς Πόλης 
Χανίων (Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, Πρόσκληση 31 
της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης). 

Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός ανέρχεται στα 10.610,00 € ̟λέον Φ.Π.Α.23% σύνολο 
13.050,30€.  H δα̟άνη της ̟ροµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανά̟τυξης (ΕΤΠΑ) στο ̟λαίσιο του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης 
και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων (Σ.Α.Ε.Π.  
0028) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 2013ΕΠ00280004 (Κ.Α. 70.7341.003 του ̟ροϋ̟ολογισµού 
εξόδων του οικ. έτους 2015 του ∆ήµου Χανίων). 

 

 

Άρθρο 1- Αναθέτουσα Αρχή - Χρόνος και Τό̟ος ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Χανίων, Κυδωνίας 29 73135 Χανιά, ̟ληροφορίες Τµήµα 
Προγραµµατισµού, Ποιότητας & Οργάνωσης ∆ήµου Χανίων, τηλ. 2821341643-1. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου Χανίων, Κυδωνίας 29, 
Χανιά Κρήτης τ.κ. 73135 (Α’ όροφος), στις 7/5/2015 ηµέρα Πέµ̟τη και α̟ό ώρα 10:00 έως 
10:30 (ώρα λήξης ε̟ίδοσης ̟ροσφορών) ενώ̟ιον της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής διενέργειας 
διαγωνισµών ̟ροµηθειών εξειδικευµένου αντικειµένου η ο̟οία έχει οριστεί µε την υ̟΄αριθµ. 
114/2015 Α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Χανίων. 

 

Άρθρο 2 - Συµβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της σύµβασης ̟ου θα ̟ροσαρτηθούν σε αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι: α) η 
̟αρούσα διακήρυξη β) το αναλυτικό τιµολόγιο ̟ροσφοράς του αναδόχου, γ) οι τεχνικές  
̟ροδιαγραφές της διακήρυξης, δ) τα τεχνικά στοιχεία της ̟ροσφοράς του αναδόχου.  
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Άρθρο 3 – Τεχνικές ̟ροδιαγραφές 

Τα ̟ροσφερόµενα είδη ̟ρέ̟ει να ̟ληρούν τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές οι ο̟οίες εγκρίθηκαν 
µε την 333/2015 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Χανίων. 

 

Άρθρο 4- Κατάθεση  Προσφορών 

Οι ̟ροσφορές µ̟ορεί να κατατίθενται ή να α̟οστέλλονται ταχυδροµικά (Οδός Κυδωνίας, 
αριθµός 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) ή και µε ο̟οιοδή̟οτε άλλο τρό̟ο µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα 
έχουν φθάσει στην Υ̟ηρεσία µέχρι και την ̟ροηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του 
διαγωνισµού.  Οι εν λόγω ̟ροσφορές ̟ρωτοκολλούνται έτσι ώστε να α̟οδεικνύεται η 
ηµεροµηνία ̟αραλαβής. Οι ταχυδροµικές ̟ροσφορές ̟αραδίδονται στην Ε̟ιτρο̟ή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  µε α̟όδειξη µέχρι και την ̟ροηγούµενη του διαγωνισµού.  

Προσφορές ̟ου ̟εριέρχονται στο ∆ήµο µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο ̟ριν α̟ό τη διενέργεια του 
διαγωνισµού δεν α̟οσφραγίζονται, αλλά ̟αραδίδονται στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών ̟ριν τη λήξη της ̟ροθεσµίας ̟ου καθορίζεται α̟ό τη διακήρυξη, ̟ροκειµένου 
να α̟οσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες ̟ου κατατέθηκαν µε την ̟ροαναφερόµενη 
διαδικασία. 

Οι ̟ροσφορές µ̟ορούν ε̟ίσης να κατατίθενται α̟' ευθείας στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού την 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και α̟ό ώρα 10:00 µέχρι 10:30 (ώρα λήξης ε̟ίδοσης 
̟ροσφορών)  

Προσφορές ̟ου κατατίθενται εκ̟ρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές.  

 

Άρθρο 5- ∆ικαίωµα Συµµετοχής  

Στο διαγωνισµό µ̟ορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά ̟ρόσω̟α της ηµεδα̟ής ή 
της αλλοδα̟ής καθώς και ενώσεις ̟ροµηθευτών, ̟ου ασκούν εµ̟ορική δραστηριότητα 
συναφή µε τα αντικείµενα της ̟ροµήθειας. Αυτό α̟οδεικνύεται µε την ̟ροσκόµιση α̟ό τους 
ενδιαφερόµενους ̟ροµηθευτές σχετικής βεβαίωση εγγραφής στο οικείο ε̟αγγελµατικό ή 
εµ̟ορικό µητρώο. 

 

Άρθρο 6- ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν γρα̟τή ̟ροσφορά ̟ρος την ε̟ιτρο̟ή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, έως την ανωτέρω ̟ροθεσµία, συνοδευόµενη α̟ό τα εξής 
δικαιολογητικά, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού : 

α. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο ε̟αγγελµατικό ή εµ̟ορικό µητρώο ̟ου θα έχει εκδοθεί έξι 
(6) το ̟ολύ µήνες ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

β. Βεβαίωση µη οφειλής α̟ό το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων. 

γ. Υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, µε 
θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής, ̟ερί α̟οδοχής των όρων της διακήρυξης, η ο̟οία ν’ αναφέρει 
ότι :  

- έλαβαν  γνώση των γενικών, ειδικών όρων της διακήρυξη και των λοι̟ών τευχών του 
διαγωνισµού, τους ο̟οίους α̟οδέχονται  ̟λήρως, ό̟ως και των διατάξεων ̟ου 
διέ̟ουν τους ∆ιαγωνισµούς των ΟΤΑ , ̟ερί διάρκειας ισχύς ̟ροσφοράς 120 ηµερών 
και ότι η ̟ροσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της ̟ροµήθειας. 

- ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την ε̟αγγελµατική τους 
δραστηριότητα, ότι δεν τελούν υ̟ό ̟τώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή 
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ανάλογη κατάσταση, ότι δεν υφίστανται νοµικοί ̟εριορισµοί λειτουργίας της 
ε̟ιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει α̟οκλεισθεί η συµµετοχή τους α̟ό διαγωνισµούς 
του δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

- ότι τα ̟ροσφερόµενα είδη ̟ληρούν τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της διακήρυξης,  θα 
είναι αρίστης ̟οιότητας και ότι σε ̟ερί̟τωση µη διαθεσιµότητας των 
̟ροσφεροµένων ειδών λόγω κατάργησης των συγκεκριµένων µοντέλων  θα 
υ̟οβληθεί αίτηµα αντικατάστασης τους  µε άλλα αντίστοιχης ̟οιότητας και τεχνικών 
χαρακτηριστικών.  

δ. Εφόσον οι ̟ροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντι̟ρόσω̟ο τους, υ̟οβάλλουν 
µαζί µε την ̟ροσφορά συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, 
θεωρηµένη για το γνήσιο της υ̟ογραφής του εκ̟ροσω̟ούµενου α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αρµόδια 
αρχή. 
 
ε. Σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου είναι α̟αραίτητο να υ̟οβληθούν µε τη ̟ρόσφορα και 
τα κατά ̟ερί̟τωση νοµιµο̟οιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης. 
 

• Οι συνεταιρισµοί οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, ό̟ως 
τρο̟ο̟οιηµένο ισχύει, νόµιµα δηµοσιευµένων. 

 

• Οι Ο.Ε, Ε.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν 
τρο̟ο̟οιήσεων του µέχρι σήµερα, νόµιµα δηµοσιευµένων ̟ου φέρουν την  
σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η. 

 

• Οι Ι.Κ.Ε. οφείλων να καταθέσουν αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού και των 
τυχόν τρο̟ο̟οιήσεών του µέχρι σήµερα, νόµιµα δηµοσιευµένων ̟ου φέρουν την 
σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η.. 

 

• Οι Ε.Π.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν 
τρο̟ο̟οιήσεων του µέχρι σήµερα, νόµιµα δηµοσιευµένων ̟ου φέρουν την  
σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η., µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε).. 

 

• Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του ισχύοντος σήµερα εναρµονισµένου 
σε ενιαίο  κείµενο µετά την τελευταία τρο̟ο̟οίηση καταστατικού, ό̟ως έχει 
κατατεθεί στην αρµόδια διοικητική αρχή (Γ.Ε.Μ.Η.), µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. 
Α.Ε και Ε.Π.Ε) στα ο̟οία έχουν δηµοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι 
τρο̟ο̟οιήσεις του καταστατικού, καθώς και το ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε)  στο ο̟οίο έχει 
δηµοσιευτεί η συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Πρακτικό ∆.Σ. ̟ερί 
έγκρισης συµµετοχής και εκ̟ροσώ̟ησης στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. 

 

• Σε όσες ̟ερι̟τώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµοσιότητας αρκεί η 
̟ροσκόµιση ανακοίνωσης της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την 
υ̟οβολή ̟ρος καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο Ειρηνοδικείο ή Γ.Ε.Μ.Η., 
µαζι µε τα στοιχεία αυτά.    

 
 

Για  όλες  τις  ̟ιο  ̟άνω  ̟ερι̟τώσεις  θα  ̟ρέ̟ει  ε̟ίσης  να  υ̟οβληθεί  και ̟ρόσφατη  
(τελευταίου  τριµήνου) βεβαίωση  της  αρµόδιας  κατά  ̟ερί̟τωση διοικητικής αρχής 
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(Γ.Ε.ΜΗ.), για Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. ή  δικαστικής  αρχής (ειρηνοδικείο), για 
συνεταιρισµούς,  α̟ό  την  ο̟οία  να  ̟ροκύ̟τουν  οι  τυχόν µεταβολές ̟ου έχουν ε̟έλθει 
στο νοµικό ̟ρόσω̟ο για Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. και συνεταιρισµούς  και τα όργανα διοίκησης 
για Α.Ε.. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ. καλύ̟τει µέρος του χρόνου ζωής του 
νοµικού ̟ροσώ̟ου, να ̟ροσκοµιστεί και η βεβαίωση της ̟ρώην αρµόδιας κατά ̟ερί̟τωση 
διοικητικής αρχής ή  δικαστικής  αρχής για τον υ̟όλοι̟ο χρόνο. 

 
 

Εάν σε κά̟οια χώρα δεν εκδίδονται τα ̟αρα̟άνω ̟ιστο̟οιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύ̟τουν όλες τις ̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεις, µ̟ορούν να αντικατασταθούν α̟ό ένορκη 
βεβαίωση του ̟ροµηθευτή ̟ου γίνεται ενώ̟ιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου.  
Για τους ̟ροµηθευτές, ̟ου στη χώρα τους δεν ̟ροβλέ̟εται α̟ό το νόµο ένορκη βεβαίωση, 
αυτή µ̟ορεί να αντικατασταθεί µε υ̟εύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο 
της υ̟ογραφής του δηλούντος. 
 
Τα δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση από τον δικηγορικό σύλλογο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται, εφεξής, η 
υ̟οχρέωση υ̟οβολής ̟ρωτοτύ̟ων ή ε̟ικυρωµένων αντιγράφων  των εγγράφων ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό 
τις δηµόσιες υ̟ηρεσίες και τους φορείς ̟ου υ̟άγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση”. 

Συνε̟ώς γίνονται α̟οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των ̟ρωτοτύ̟ων εγγράφων ̟ου 
εκδόθηκαν α̟ό τις υ̟ηρεσίες και τους φορείς της ̟ερ. α, ̟αραγρ. 2, άρθρου 11 του κώδικα 
διοικητικής διαδικασίας ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

Αντίστοιχα, γίνονται α̟οδεκτά τα α̟λά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν ε̟ικυρωθεί αρχικά α̟ό δικηγόρο καθώς και 
ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό τα ̟ρωτότυ̟α όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
α̟ό τις υ̟ηρεσίες και τους φορείς ̟ου εµ̟ί̟τουν στη ρύθµιση. 

Ε̟ίσης γίνονται α̟οδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδα̟ών εγγράφων, υ̟ό την 
̟ροϋ̟όθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν ε̟ικυρωθεί ̟ρωτίστως α̟ό δικηγόρο.  

Περαιτέρω, µε τις ανωτέρω διατάξεις, καταργείται η υ̟οβολή α̟λών αντιγράφων εγγράφων, 
συνοδευόµενων α̟ό την υ̟εύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986, στην ο̟οία ο ενδιαφερόµενος 
βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.  

Ωστόσο, ο ∆ήµος Χανίων οφείλει να διενεργεί δειγµατολη̟τικό έλεγχο, ανά τρίµηνο, σε 
̟οσοστό τουλάχιστον ̟έντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων ̟ου έχουν 
κατατεθεί. Και τούτο ε̟ειδή η υ̟οβολή α̟λών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο 
̟λαίσιο µιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, ε̟έχει θέση υ̟εύθυνης δήλωσης του ̟ολίτη ή 
της ε̟ιχείρησης, ̟ερί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υ̟οβαλλόµενων φωτοαντιγράφων, 
εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά µε την υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 

Ως εκ τούτου, στις ̟ερι̟τώσεις ̟ροσκόµισης ̟αρα̟οιηµένων ή ̟λαστών φωτοαντιγράφων 
όχι µόνο ε̟ιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ̟οινικές κυρώσεις, αλλά 
ανακαλείται αµέσως και η διοικητική ή άλλη ̟ράξη, για την έκδοση της ο̟οίας 
χρησιµο̟οιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 
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Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά για µία ή ̟ερισσότερες οµάδες 
ειδών.   

Οι ̟ροσφορές θα αφορούν ε̟ί ̟οινή  α̟οκλεισµού, την ̟ροµήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της 
κάθε οµάδας και τη συνολική ̟ροκυρηχθείσα ̟οσότητα.   

Η α̟όρριψη ενός ή ̟ερισσοτέρων ειδών µιας οµάδας, ε̟ιφέρει αυτόµατα την α̟όρριψη 
της ̟ροσφοράς ολόκληρης της οµάδας.  ∆εν θα λαµβάνεται υ̟όψη ̟ροσφορά, η ο̟οία θα 
δίδεται για µέρος µόνο των ̟οσοτήτων ή µέρος των ̟ροµηθευόµενων ειδών. 

 

Άρθρο 7- Τρό̟ος σύνταξης Προσφορών  

Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, (εκτός ίσως α̟ό ε̟ισυνα̟τόµενα 
τεχνικά φυλλάδια – Prospectus) , µε ̟οινή α̟οκλεισµού, µέσα σε καλά σφραγισµένο κυρίως 
φάκελο, ό̟ου έξω α̟’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 

α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β) ο ̟λήρης τίτλος του ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

γ) ο αριθµός και ο τίτλος της διακήρυξης  

δ) η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

ε) τα στοιχεία του α̟οστολέα  

Προσφορές  ̟ου  υ̟οβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.  

Μέσα στον κυρίως φάκελο ̟ροσφοράς  το̟οθετούνται µε ̟οινή α̟οκλεισµού  : 

Α) όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ̟αρούσας διακήρυξης, την 
τεχνική ̟ροσφορά µε τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των  ̟ροσφεροµένων ειδών και 
και συµ̟ληρωµένους τους αντίστοιχους ̟ίνακες συµµόρφωσης. 

Β) καλά σφραγισµένο υ̟οφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Μέσα 
στον φάκελο αυτό θα ̟εριέχεται η οικονοµική ̟ροσφορά του διαγωνιζόµενου σε δύο (2) 
αντίγραφα. Στην τιµή θα  ̟εριλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη 
ε̟ιβάρυνση για την ̟αράδοση στον τό̟ο και µε τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρούσα 
διακήρυξη .  

Α̟' έξω ο φάκελος θα γράφει ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα ίδια στοιχεία µε εκείνα του 
κυρίως φακέλου. 

Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να υ̟ογράφονται α̟ό τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους 
νοµίµους εκ̟ροσώ̟ους τους. Η ̟ροσφορά της ένωσης ̟ροµηθευτών υ̟ογράφεται είτε α̟ό 
όλα τα µέλη της ένωσης είτε α̟ό εκ̟ρόσω̟ο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο.  
 
Κανένας δεν µ̟ορεί να εκ̟ροσω̟εί στο διαγωνισµό, ̟ερισσότερες α̟ό µία (1) εταιρείες, ή 
ένωση ̟ροµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκ̟ροσω̟εί άλλο 
φυσικό ̟ρόσω̟ο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση ̟ροµηθευτών. Στην ̟ερί̟τωση αυτή 
α̟οκλείονται όλες οι ̟ροσφορές, εκτός εάν α̟οσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις ̟ροσφορές 
εκτός α̟ό µία, µε την ο̟οία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Ε̟ίσης, δεν µ̟ορεί να 
συµµετέχει στο διαγωνισµό για λογαριασµό του, υ̟άλληλος εταιρίας ̟ου συµµετέχει σε 
αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος α̟ό αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρό̟ο αµοιβής. 
 
Εάν σε κά̟οια χώρα δεν εκδίδονται τα ̟αρα̟άνω ̟ιστο̟οιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύ̟τουν όλες τις ̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεις, µ̟ορούν να αντικατασταθούν α̟ό ένορκη 
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βεβαίωση του ̟ροµηθευτή ̟ου γίνεται ενώ̟ιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου.  
Για τους ̟ροµηθευτές, ̟ου στη χώρα τους δεν ̟ροβλέ̟εται α̟ό το νόµο ένορκη βεβαίωση, 
αυτή µ̟ορεί να αντικατασταθεί µε υ̟εύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο 
της υ̟ογραφής του δηλούντος. 

 

Άρθρο 8. Οικονοµική ̟ροσφορά - Προσφερόµενη τιµή  

Οι οικονοµικές ̟ροσφορές των υ̟οψηφίων αναδόχων θα ̟ρέ̟ει να συνταχθούν σύµφωνα 
µε το συνηµµένο υ̟όδειγµα «Έντυ̟ο Οικονοµικής Προσφοράς». 

Η ̟ροσφερόµενη τιµή θα είναι σταθερή και αµετάβλητη για όλη την διάρκεια της 
̟ροµήθειας και για κανένα λόγο δεν υ̟όκεινται σε καµία αναθεώρηση, θα εκφράζεται σε 
ευρώ και ̟ρέ̟ει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά.  Στην ανωτέρω τιµή θα 
̟εριλαµβάνονται όλες γενικά οι δα̟άνες για την ̟ροµήθεια και µεταφορά των ̟ρος 
̟ροµήθεια ειδών στην α̟οθήκη του ∆ήµου ή σε χώρο ̟ου θα υ̟οδείξει η αρµόδια Υ̟ηρεσία, 
καθώς και η σχετική εκ̟αίδευση του ̟ροσω̟ικού ̟ου θα υ̟οδειχθεί α̟ό το ∆ήµο για την 
ορθή  χρήση τους. Περιλαµβάνονται ε̟ίσης τα γενικά και ε̟ισφαλή έξοδα του ανάδοχου 
καθώς και το όφελος του. 

Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ανά µονάδα ως εξής: 

α. Τιµή µε κρατήσεις  σε ευρώ (οι ο̟οίες θα βαρύνουν τον ̟ροµηθευτή), χωρίς ΦΠΑ. 

β. Ποσοστό ΦΠΑ (ε̟ί τοις εκατό) στο ο̟οίο υ̟άγεται το είδος. 

Για τη σύγκριση των ̟ροσφορών λαµβάνεται υ̟' όψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. 

Ο ανάδοχος υ̟όκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις ̟ου θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, ̟λην του 
Φ.Π.Α. ο ο̟οίος βαρύνει το ∆ήµο. 

 

Άρθρο 9-Αντι̟ροσφορές – Εναλλακτικές ̟ροσφορές 

Αντι̟ροσφορές ή εναλλακτικές ̟ροσφορές δεν γίνονται  δεκτές και εφόσον υ̟άρξουν 
α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες. 

 

Άρθρο 10-Ισχύς Προσφορών  

Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ̟ροµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών, 
το ο̟οίο υ̟ολογίζεται α̟ό την ε̟οµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορές ̟ου δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης α̟ορρί̟τονται ως 
α̟αράδεκτες. 

Προσφορά ̟ου ορίζει χρόνο ισχύος διαφορετικό  α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. 
Η ισχύς της ̟ροσφοράς µ̟ορεί να ̟αρατείνεται εφόσον ζητηθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία ̟ριν α̟ό 
τη λήξη αυτής και κατ’ ανώτερο όριο για χρονικό διάστηµα 2 µηνών.  

 

 

Άρθρο 11- Τεχνικά Στοιχεία - Τεχνική ̟ροσφορά 

Οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος της διακήρυξης, θεωρούνται 
ουσιώδεις και α̟αράβατες και για το λόγο αυτό η θετική α̟άντηση στα φύλλα 
συµµόρφωσης ενέχει θέση υ̟εύθυνης δήλωσης για την ̟οιότητα και τα χαρακτηριστικά των 
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̟ροσφερόµενων ειδών. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί ψευδής δήλωση, ασυµφωνία ή 
̟αρεκκλίσεις, η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται. 

 

 

Άρθρο 12- Εγγυητικές ε̟ιστολές    

Ο ̟ροµηθευτής  στον ο̟οίο θα γίνει η κατακύρωση της ̟ροµήθειας, υ̟οχρεούται να 
καταθέσει κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ̟οσό ίσο µε το 
5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
κατα̟ί̟τει στην ̟ερί̟τωση ̟αράβασης των όρων της σύµβασης, ό̟ως αυτή ειδικότερα 
ορίζει (άρθρο 157 ̟αρ. 1β του Ν. 4281/2014).  

Για την καλή λειτουργία των ειδών µετά την οριστική ̟αραλαβή τους α̟αιτείται είτε 
εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή των ειδών είτε υ̟εύθυνη δήλωση του 
αναδόχου για καλή λειτουργία των ειδών για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα ̟ου 
αναφέρεται στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές κάθε είδους (κατ’ ελάχιστον).  

 

Άρθρο 13 - Τό̟ος και χρόνος Παραδόσεως  

Η ̟ροµήθεια θα ̟αραδοθεί σε χώρο ̟ου θα υ̟οδείξει η αρµόδια Υ̟ηρεσία του ∆ήµου 
Χανιών, κατό̟ιν συνεννόησης µε ευθύνη, µέριµνα και δα̟άνη του ̟ροµηθευτή. 

Η ̟ροθεσµία ̟αραδόσεως της ̟ροµήθειας σε κανονική λειτουργία θα ορίζεται στην 
̟ροσφορά και ̟ρέ̟ει να είναι το ̟ολύ δύο (2) µήνες, α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της 
σύµβασης.   

Ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας της ̟ροµήθειας ορίζεται ανά είδος στο τεύχος των 
Τεχνικών Προδιαγραφών.  

 

Άρθρο 14 – ∆ιαδικασία διενέργειας ∆ιαγωνισµού 

Οι ̟ροσφορές θα γίνονται δεκτές στο χρόνο ̟ου ορίζεται στο άρθρο 1 της διακήρυξης. Μετά 
την ̟αρέλευση της ώρας λήξης, κηρύσσεται το τέλος της ̟αράδοσης των ̟ροσφορών και 
αναγράφεται αυτό στα ̟ρακτικά, α̟αγορεύεται δε για ο̟οιονδή̟οτε λόγο η α̟οδοχή 
µεταγενέστερης ̟ροσφοράς. 

Μετά τη λήξη της ̟αράδοσης ̟ροσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια. 
Α̟οσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, αριθµούνται και µονογράφονται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή 
και αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών  ̟ου υ̟οβλήθηκαν κατά σειρά ε̟ίδοσης και 
αναγράφονται στα ̟ρακτικά τα έγγραφα ̟ου κατατέθηκαν. Ο φάκελος της τεχνικής 
̟ροσφοράς α̟οσφραγίζεται και αναγράφεται  σε αυτόν ο αύξων αριθµός του κυρίως 
φακέλου. Ο φάκελος ̟ου ̟εριέχει την οικονοµική ̟ροσφορά ̟αραµένει σφραγισµένος και 
αναγράφεται σε αυτόν ο αύξων αριθµός του κυρίως φακέλου. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των ̟ροσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται 
µυστική. Η Ε̟ιτρο̟ή ελέγχει τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές ̟ροσφορές  και α̟οφασίζει 
γι αυτούς ̟ου α̟οκλείονται στο διαγωνισµό (εντός της ίδιας ή σε ε̟όµενη συνεδρίασή της). 

Κατό̟ιν η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια και ο ̟ρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής ανακοινώνει τους 
α̟οκλειόµενους α̟ό το διαγωνισµό και τους λόγους α̟οκλεισµού τους. Ο αναλυτικός 
έλεγχος των δικαιολογητικών και των τεχνικών ̟ροσφορών δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθεί 
και  σε ε̟όµενη συνεδρίαση της Ε̟ιτρο̟ής και οι συµµετέχοντες να λάβουν γνώση του 
̟ρακτικού της Ε̟ιτρο̟ής εγγράφως, µέσω τηλεοµοιότυ̟ου (φαξ). 
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Ο φάκελος της οικονοµικής ̟ροσφοράς δεν α̟οσφραγίζεται αλλά µονογράφεται α̟ό τα 
µέλη της Ε̟ιτρο̟ής, ̟ροκειµένου να α̟οσφραγιστεί την ηµεροµηνία ̟ου θα καθοριστεί α̟ό 
την Υ̟ηρεσία, ̟αρουσία όλων όσων οι ̟ροσφορές κρίθηκαν τελικά α̟οδεκτές  σύµφωνα µε 
το ̟ρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής, µετά α̟ό σχετική ανακοίνωση η ο̟οία θα τους κοινο̟οιηθεί. 

 

Άρθρο 15- Κατάταξη Προσφορών – Ανακήρυξη Αναδόχου  

Ο έλεγχος και η  αξιολόγηση των  ̟ροσφορών θα γίνει α̟ό την ε̟ιτρο̟ή διενέργειας 
διαγωνισµών ̟ροµηθειών του ∆ήµου, η ο̟οία ορίστηκε µε την υ̟’ αριθµ. ……/2015 
α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Χανίων.  Ανάδοχος της ̟ροµήθειας για 
την κάθε οµάδα κηρύσσεται αυτός ̟ου θα ̟ροσφέρει τη χαµηλότερη τιµή (για τη σύγκριση 
των ̟ροσφορών λαµβάνεται υ̟' όψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ) και η ̟ροσφορά του 
είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και ̟ληροί τις αντίστοιχες τεχνικές 
̟ροδιαγραφές. 

Προσφορές αόριστες ή ανε̟ίδεκτες εκτιµήσεως ή υ̟ό αίρεση α̟ορρί̟τονται ως 
α̟αράδεκτες. 

Εάν ̟ερισσότεροι του ενός ̟ροσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους.  

 

Άρθρο 16 – Ενστάσεις – Προσφυγές 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του ή της 
συµµετοχής κά̟οιου σε αυτόν, υ̟οβάλλονται στο ∆ήµο εγγράφως ως εξής: 

 α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού 

 Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος α̟ό την τελευταία γνωστο̟οίηση 
(δηµοσίευση) της διακήρυξης έως την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον 
καθορισµό της ̟ροθεσµίας αυτής συνυ̟ολογίζονται και οι ηµεροµηνίες α̟οστολής 
της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισµού. Αν ̟ροκύ̟τει κλάσµα, 
θεωρείται ολόκληρη µέρα. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής α̟όφασης 
µε δική τους φροντίδα. 

 β) Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε 
 αυτόν. 

 Μόνο α̟ό συµµετέχοντα στο  διαγωνισµό ή α̟οκλεισθέντα α̟ό αυτόν σε 
ο̟οιοδή̟οτε στάδιο και για τους λόγους ̟ου ανακύ̟τουν κατά το στάδιο αυτό, µέχρι 
και την ε̟όµενη εργάσιµη ηµέρα α̟ό την ηµέρα ανακοίνωσης του α̟οτελέσµατος 
του αντίστοιχου σταδίου.  

 Ενστάσεις ̟ου υ̟οβάλλονται για οιουσδή̟οτε άλλους α̟ό τους ̟ροαναφερόµενους 
λόγους, δεν γίνονται δεκτές. Η ένταση κατά της συµµετοχής κά̟οιου στο διαγωνισµό 
κοινο̟οιείται υ̟οχρεωτικά α̟ό ενιστάµενο και σε αυτόν κατά του ο̟οίου στρέφεται. 

 

Άρθρο 17 Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή. 

             Κατά την ̟λήρη ̟αράδοση της ̟ροµήθειας, θα γίνουν ̟αρουσία του αναδόχου και της 
αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής δοκιµές - έλεγχοι σε λειτουργία κατά τις ο̟οίες θα δια̟ιστωθεί αν και 
κατά ̟όσο ̟ληροί τους συµβατικούς τεχνικούς όρους και ̟ροδιαγραφές. Αν το α̟οτέλεσµα 
των ̟αρα̟άνω δοκιµών είναι ικανο̟οιητικό, η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής ̟ροβαίνει στην 
̟ροσωρινή ̟αραλαβή της ̟ροµήθειας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, αφού δια̟ιστωθεί 
η ̟λήρωση των τεχνικών συµβατικών όρων και ̟ροδιαγραφών.  



 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ  
ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013 
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Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί σοβαρή ̟αράβαση των ̟αρα̟άνω τεχνικών όρων και 
̟ροδιαγραφών, η Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής µ̟ορεί να ̟ροτείνει, την α̟όρριψη της ̟ροµήθειας 
στο σύνολό της. 

Αν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ̟αρα̟άνω ̟ροτάσεις της ε̟ιτρο̟ής, µέσα στην 
ορισµένη ̟ροθεσµία ̟αραλαβής, αντικαθιστώντας τµήµατα της ̟ροµήθειας ̟ου κρίνονται 
σαν α̟ορρι̟τέα α̟ό την ε̟ιτρο̟ή, ο ∆ήµος Χανίων δικαιούται να ̟ροβεί στην 
αντικατάσταση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον 
̟ροσφορότερο για τον εργοδότη τρό̟ο. Για την κάλυψη των σχετικών δα̟ανών, 
χρησιµο̟οιείται η εγγύηση του αναδόχου και εάν δεν ε̟αρκέσει το ε̟ι̟λέον ̟οσό 
εισ̟ράττεται αναγκαστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου «Περί εισ̟ράξεως των 
∆ηµοσίων Εσόδων». 

 

Άρθρο 18-Πληρωµή  

 Η συµβατική αξία των ειδών θα ̟ληρωθεί  στον ̟ροµηθευτή  µετά την οριστική ̟αραλαβή, 
την υ̟οβολή ισό̟οσου εξοφλητικού τιµολογίου και όλων των α̟ό το νόµο α̟αιτούµενων 
δικαιολογητικών, µέσα σε χρόνο 30 ηµερών α̟ό την ̟αραλαβή του τιµολογίου, εφόσον δεν 
θα υ̟άρχουν νοµικά κωλύµατα και αφού γίνει ο ̟ρολη̟τικός έλεγχος α̟ό τον Ε̟ίτρο̟ο του 
ελεγκτικού συνεδρίου, σύµφωνα µε τον Ν. 3202/2003. 

Ο Προµηθευτής κατά την ̟ληρωµή του τιµήµατος υ̟όκειται στις κατά ̟ερί̟τωση νόµιµες 
κρατήσεις. 

 

Άρθρο 19- Συνεννόηση – Αλληλογραφία 

Όλες οι µεταξύ του εργοδότου ή της αναθέτουσας αρχής αφενός και του αναδόχου αφετέρου 
συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην ̟αροχή ή αίτηση οδηγιών ή ̟ροβολή διαφωνιών είτε 
ο̟οιαδή̟οτε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνεται ο̟ωσδή̟οτε µε έγγραφο. Οι κάθε είδους 
̟ροφορικές συνεννοήσεις δεν λαµβάνονται υ̟όψη και δεν δικαιούται κανένα α̟ό τα 
συµβαλλόµενα µέρη να τις ε̟ικαλεσθεί µε ο̟οιαδή̟οτε τρό̟ο. 

 

Άρθρο 20- Ε̟ανάληψη ∆ιαγωνισµού 

 Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία τα α̟οτελέσµατα του διαγωνισµού κριθούν ασύµφορα για 
τον ∆ήµο, ο διαγωνισµός µ̟ορεί  να µαταιωθεί ή να ε̟αναληφθεί µε έγγραφες ̟ροσφορές 
µετά α̟ό νεότερη ̟ρόσκληση, αφού ειδο̟οιηθούν ιδιαίτερα αυτοί ̟ου συµµετείχαν στον 
̟ροηγούµενο διαγωνισµό. 

Ε̟ίσης ο ∆ήµος Χανίων διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον ̟αρόντα διαγωνισµό 
ο̟οτεδή̟οτε κρίνει και σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο, αζηµίως δι΄αυτόν. 

 

Άρθρο 21- Κρατήσεις  

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και εγκατάστασης καθώς και όλες οι νόµιµες 
κρατήσεις. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τους αναδόχους σύµφωνα µε την 
̟αράγραφο 46 του Ν. 3801/2009 (αναλογικά). 

 

Άρθρο 22- Νοµικό Πλαίσιο 

Για κάθε θέµα ̟ου δεν ρυθµίζεται α̟ό την ̟αρούσα α̟όφαση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
του νόµου 2286/95 και της Α̟όφασης του Υ̟ουργού Εσωτερικών 11389/93, ό̟ως ισχύουν.  



 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ  
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Άρθρο 23- ∆ηµοσίευση   

Περίληψη της ̟αρούσας θα δηµοσιευτεί κατά τα νόµιµα καθώς και στην ιστοσελίδα και τον 
̟ίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Χανίων.  

 

Άρθρο 24- Πληροφορίες 

Πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης καθώς και η ̟αρούσα διακήρυξη δίνονται α̟ό 
το Τµήµα Προγραµµατισµού, Ποιότητας & Οργάνωσης του ∆ήµου Χανίων κα Νικολοζάκη 
Ιφιγένεια τηλ. 2821341643-1 . Η αναλυτική διακήρυξη είναι ̟ληρως διαθέσιµη και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Χανίων www.chania.gr 

 

Χανιά  15/4/2015 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

 

 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 



 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ  
ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                             

∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ                                                                      

∆/νση: Κυδωνίας 29 

Χανιά Κρήτης  73135                                     

τηλ. 28213 41643 

  Fax: 2821093300 

  www.chania.gr  

  email: inikolozaki@chania.gr 

  

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο 

  

Αντικείµενο της προµήθειας  

Η προµήθεια αυτή αποσκοπεί  στον εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού λειτουργίας των κτηρίων τα οποία 

φιλοξενούν την Ιστορική, Λαογραφική, Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης (ΙΛΑΕΚ) και την κάλυψη της ανάγκης 

για τη δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών για τις δραστηριότητες της Ιστορικής, Λαογραφικής Εταιρείας Κρήτης, 

ώστε τα εκθέµατα της ΙΛΑΕΚ να είναι προσβάσιµα σε κάθε ενδιαφερόµενο και ο χώρος να διαθέτει τα πλέον 

σύγχρονα µέσα προστασίας των τόσο των εκθεµάτων όσο και των επισκεπτών και εργαζοµένων. 

Με την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης πρόκειται να  δηµιουργηθεί  ένας αξιόλογος χώρος µε την 

παράθεση µοναδικής ιστορικής και λαογραφικής  σπουδαιότητας συλλογών και εκθεµάτων της Ιστορικής, 

Λαογραφικής, Εταιρείας Κρήτης. 

Στην προµήθεια περιλαµβάνονται: 2) Ηλεκτρονικός εξοπλισµός 3) Αφυγραντές-κλιµατιστικά και 5) 

Πυροσβεστήρες. 

 

Άρθρο 2ο 

Χρόνος παράδοσης  

Τα είδη κάθε οµάδας θα παραδίδονται όλα µαζί σε χώρο που θα υποδειχθεί µετά από συνεννόηση µε την 

αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, εντός το πολύ δύο µηνών από τη υπογραφή της αντίστοιχης σύµβασης.  

 

Άρθρο 3ο  

Τόπος παράδοσης 

Τα προσφερόµενα είδη θα παραδοθούν στο χώρο που θα υποδειχθεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου 

Χανίων. Στην προσφερόµενη τιµή συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση ενηµερωτικών ετικετών σε όλα τα 

είδη (το περιεχόµενο των ετικετών θα δοθεί από το ∆ήµο Χανίων) καθώς και η  µεταφορά, εγκατάσταση και 

θέση σε λειτουργία (όπου προβλέπεται) των ειδών αυτών. Επίσης συµπεριλαµβάνεται και η επίδειξη – 

εκπαίδευση στη χρήση τους.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 

          Ταχ. Κώδικας: 73135 

                         Τηλέφωνο: 28213.41641 Fax: 28210.93300 

e-mail: dimos@chania.gr  url:  www.chania.gr 

  

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ 

 ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΛΑΕΚ) 

 

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστορικής, Λαογραφικής, 
Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης (Ι.Λ.Α.Ε.Κ.). Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην κάλυψη 
των αναγκών της Ι.Λ.Α.Ε.Κ. για στέγαση και ανάδειξη της σημαντικότατης βιβλιοθήκης και 
λαογραφικής συλλογής της και στοχεύει: 

� Στην ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος, 
� Στη διατήρηση της πολιτιστικής, ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, 
� Την ανακαίνιση και ανάδειξη διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων, 
� Την εξασφάλιση υποδομών σύγχρονου πολιτισμού και έκφρασης των πολιτών.  

Τη λειτουργία της δράσης θα αναλάβει η ΙΛΑΕΚ η οποία από τη μέχρι σήμερα δράση της 
είναι βέβαιο ότι θα αξιοποιήσει στο μέγιστο τον εξοπλισμό τον οποίο θα προμηθευτεί και θα 
αναβαθμίσει την ποιότητα και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών της συντελώντας στη 
διαφύλαξη και ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού.  

Στο πλαίσιο των παραπάνω, για να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί το κτίριο 
λειτουργικό για την ανάπτυξη των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων είναι αναγκαίο να 
πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες προμήθειες που περιγράφονται παρακάτω. 
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Ο εξοπλισμός λειτουργίας της ΙΛΑΕΚ αναλύεται ως εξής: 
 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 

ΟΜΑΔΑ  ΕΙΔΩΝ 
α/α 

ΚΑΤΟΨΗΣ* 
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΗΕ1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Desktop) 5 

ΗΕ2 Φορητός Υπολογιστής (Laptop) 1 

ΗΕ3 Εκτυπωτής ασπρόμαυρης εκτύπωσης 
laser 1 

ΗΕ4 Πολυμηχάνημα 1 

ΗΕ5 Φωτοτυπικό Μηχάνημα 1 

ΗΕ6 Βιντεοπροβολέας 1 

2. 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΗΕ7 Οθόνη Προβολής 1 

ΛΕ1 Αφυγραντής για 20 μ2 1 

ΛΕ2 Αφυγραντής για 30 μ2 1 

ΛΕ3 Κλιματιστικά επίτοιχα 2 

3.  
ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ-
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

ΛΕ4 Κλιματιστικά επιδαπέδια 1 

ΠΥ1 Πυροσβεστήρες 6 kgr 6 5. 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΠΥ2 Πυροσβεστήρες 3 kgr  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Είναι τα ενδεικτικά σύμβολα που περιγράφεται το κάθε αντικείμενο στο χώρο στο σχέδιο- 
κάτοψη Ισογείου – Ορόφου της ΙΛΑΕΚ – σχετ. Παράρτημα ΙΙ 
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ΟΜΑΔΑ 2η : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΗΕ1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Desktop) 5 

ΗΕ2 Φορητός Υπολογιστής (Laptop) 1 

ΗΕ3 Εκτυπωτής ασπρόμαυρης εκτύπωσης laser 1 

ΗΕ4 Πολυμηχάνημα 1 

ΗΕ5 Φωτοτυπικό Μηχάνημα 1 

ΗΕ6 Βιντεοπροβολέας 1 

ΗΕ7 Οθόνη Προβολής 1 
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ΗΕ1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  (DESKTOP) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

Κουτί  

Να αναφερθεί το µοντέλο NAI 

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI 

Τύπος κουτιού Midi tower  

Ποιότητα Κατασκευής ISO 9001/2008 

Θέσεις περιφερειακών ≥ 1 x 5,25”, 1 x 3,5”  

Θύρες επικοινωνίας ≥ Ι/Ο panel – 2 x USB 2.0, Speakers, MIC 

Βάρος ≥ 5 κιλά 

Τροφοδοτικό   

Μέγιστη ονοµαστική ισχύς ≥ 290 W 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά Active PFC 

Μητρική (Motherboard)  

Υποστήριξη µνήµης ≥ 2x DDR3 1600MHz dual channel mode, MAX 32GB 

Υποστήριξη καρτών γραφικών ≥1 PCIe x1, 1 PCIe x16 

Θύρες επικοινωνίας 
≥6x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x µικροφώνου, 1x ακουστικών, 1x 

είσοδος ήχου, 1x έξοδος ήχου, 1x DVI-D, 1x VGA, 1x RJ-45 

Gigabit Ethernet ΝΑΙ 

On board VGA ΝΑΙ 

Επεξεργαστής   

Τεχνολογία κατασκευής ≤ 22nm 

Συχνότητα λειτουργίας ≥ 3,5 GHz 

Πυρήνες  ≥ 2 

Μνήµη cache ≥ 3 MB 

Τύπος υποστηριζόµενης µνήµης DDR3-1333/1600 

Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη ≥ 32GB 

Κανάλια µνήµης ≥ 2 

Μέγιστο bandwith µνήµης ≥ 25.6 GB/s 

Μνήµη RAM  

Να αναφερθεί το µοντέλο NAI 

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI 

Τύπος µνήµης DDR3 1600 MHz 

Μέγεθος µνήµης ≥ 4GB  

Ταχύτητα διαύλου ≥ 1600 MHz 

Σκληρός δίσκος  

Μέγεθος  3,5” 

Τύπος σύνδεσης SATA 6Gbps 

Χωρητικότητα ≥ 500 GB 

Ταχύτητα περιστροφής ≥ 7200 rpm 

Συσκευή DVD recorder  

Τύπος σύνδεσης SATA 

Ταχύητα εγγραφής ≥ 22x 

Μνήµη ≥ 2 ΜΒ 

Μέσα εγγραφής 
DVD-R/RW, DVD-R, DVD+R, DVD+R DL, CD-R/RW, 

DVD-RAM/+RW 

Σετ πληκτρολόγιο ποντίκι  

Τύπος διασύνδεσης USB 

Λειτουργικό Σύστηµα  

Παραθυρικό λειτουργικό σύστηµα, φιλικό 

στον απλό χρήστη 64 bit. Πρώτη 

δηµοσίευση (release date) το πολύ 2 

τελευταίων ετών 

NAI 

Έκδοση επαγγελµατική (professional) ΝΑΙ 
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Γλώσσα περιβάλλοντος Ελληνική ΝΑΙ 

Οθόνη  

Να αναφερθεί το µοντέλο NAI 

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI 

Τύπος Widescreen (16:9) 

Τεχνολογία LED 

Μέγεθος ≥ 21’’ 

Ανάλυση ≥1920 x 1080 

Συνδεσιµότητα 15 pin D-sub, DVI-D  

Αντίθεση (DCR) ≥ 5000000 : 1   

Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m2 

Χρόνος απόκρισης ≤ 5 ms 

Γωνία Θέασης ≥ 160° vertical / 170° horizontal 

∆υνατότητα ρύθµισης οθόνης σε ύψος 

(cm) NAI 

Ηχεία πρόσθετα ή ενσωµατωµένα ≥ 1Wat 

RMS NAI 

Εγγύηση οθόνης και ΗΥ ≥ 2 έτη 

 

 

 

ΗΕ2. ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

Να αναφερθεί το µοντέλο NAI 

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI 

Chipset Να αναφερθεί 

Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 1.70GHz 

Cache ≥ 3MB L2 Cache 

System Memory ≥ 4GB 1600MHz DDR3 

Maximum System Memory  ≥ 8GB 

DIMM slots ≥ 1 

HDD ≥ 500GB (5400 Rpm) 

VGA Shared 

DVD+/-RW Drive DVD+/-RW Drive 

Display ≥ 15.6 inch HD LED Display (1366 X 768)  

Wireless Network 
802.11 b/g/n  

Bluetooth 3.0 

Webcam ΝΑΙ 

Net Card ≥10/100 

Θύρες  ≥1x HDMI,2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RJ45 

Keyboard Full size 

Λειτουργικό Σύστηµα 

Παραθυρικό λειτουργικό σύστηµα, φιλικό στον απλό χρήστη 64 

bit. Πρώτη δηµοσίευση (release date) το πολύ 2 τελευταίων

ετών, Ελληνικά, Επαγγελµατική έκδοση 

Battery 4-cell LI-ION 
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Energy Star 5.0 NAI 

Βάρος ≤ 3.0 kg 

Εγγύηση ≥ 2 έτη 

 

 

ΗΕ3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ LASER 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

Μοντέλο Να αναφερθεί το µοντέλο 

Κατασκευαστής Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 

Χρώµα ΟΧΙ 

Μέγιστη ανάλυση  ≥1200 x 1200 DPI 

Ταχύτητα εκτύπωσης ≥ 40 σελ/λεπτό 

Έξοδος πρώτης σελίδας ≤ 8 sec 

Ταχύτητα επεξεργαστή  ≥ 540 MHz 

Τυπική µνήµη  ≥ 128 MB  

Μέγιστη µνήµη  ≥ 640 MB  

Χωρητικότητα εισόδου (δίσκος (tray) 1) ≥100 sheets  

Χωρητικότητα εισόδου (δίσκος (tray) 2)  ≥500 sheets 

Βασικοί δίσκοι χαρτιού  ≥2  

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού ≥250  

Αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ 

Τυπικά µεγέθη µέσων ∆ίσκος 1:  A4, A5, A6, B5,  

∆ίσκος  2:  A4, A5, A6, B5 

Τυπική συνδεσιµότητα  ≥USB 2.0, Ενσωµατωµένο Fast Ethernet 10/100/1000 Base-

TX 

Εγγύηση  ≥  1 έτος 

 

 

 

ΗΕ4.  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

Μοντέλο Να αναφερθεί το µοντέλο 

Κατασκευαστής Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 

Laser fax απλού χαρτιού NAI 

∆ικτυακός εκτυπωτής  NAI 

Έγχρωµος και ασπρόµαυρος 

δικτυακός σαρωτής  

NAI 

εκτύπωση ≥24 σελίδων ανά λεπτό 

∆ηµιουργία αντιγράφων µε 

πολλαπλές επιλογές 

NAI 

Υψηλής ανάλυσης έγχρωµος σαρωτής NAI 

PC Fax NAI 

∆ικτυακή σύνδεση ≥10 Base-T/ 100 Base-TX Ethernet 

Τοπική σύνδεση USB NAI 

Αυτόµατος τροφοδότης πρωτοτύπων ≥35 σελίδων  

Τροφοδοσία χαρτιού ≥250 φύλλα 

Εκτυπωτής 

Ταχύτητα εκτυπωτή  Έως 25 σελ/λεπτό (ασπρόµαυρη) 

Ανάλυση εκτύπωσης ≥1.200 x 1.200 dpi 

Φωτοαντιγραφικό 

Ταχύτητα αντιγραφής * Έως 25 σελ/λεπτό (ασπρόµαυρη) 

Ανάλυση φωτοαντιγράφου ≥600 x 600 dpi 

Σµίκρυνση / Μεγέθυνση 25 % - 400 % (1 % βήµατα) 

Σάρωση 

Έγχρωµη σάρωση / Μόνο ΝΑΙ 
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Ανάλυση σάρωσης  Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 300 dpi (έγχρωµη και 

ασπρόµαυρη, ADF), Έως 

600 dpi (έγχρωµη, επίπεδη επιφάνεια), Έως 1.200 dpi 

(ασπρόµαυρη, επίπεδη 

επιφάνεια) 

Φαξ 

Συµβατότητα 33.6 kbps  

Μέγεθος µνήµης Έως 400 σελίδες 
Εγγύηση  ≥  1 έτος 

 

 

 

 

ΗΕ5. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

Μοντέλο Να αναφερθεί το µοντέλο 

Κατασκευαστής  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 

Έτος κατασκευής Να αναφερθεί το έτος κατασκευής 

Μέθοδος αντιγραφής Laser ηλεκτροστατική µεταφορά σε ξηρογραφικό κοινό χαρτί 

Ταχύτητα φωτοαντιγράφων Τουλάχιστον 18 αντίγραφα το λεπτό για Α4 

Ψηφιακή ανάλυση εκτύπωσης Τουλάχιστον 600 x 600 dpi 

Προεπιλογέας αντιγράφων Τουλάχιστον από 1 έως 99 

Χρόνος προθέρµανσης Λιγότερο από 18 δευτερόλεπτα 

Χρόνος πρώτου αντιγράφου Λιγότερο από 6,5 δευτερόλεπτα 

Σµίκρυνση – µεγέθυνση 50 – 200 % σε βήµατα του 1% 

Μνήµη αντιγραφής Τουλάχιστον 256ΜΒ 

Τροφοδοσία χαρτίου 

Εµπρόσθιος δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού συνολικής 

χωρητικότητας τουλάχιστον 250 φύλλων τύπου Α5 – Α3 και 

ποιότητας 60 – 90 g/m2 

Βοηθητικός δίσκος (By pass) 
Χωρητικότητα τουλάχιστον 100 φύλλων τύπου Α6 – Α3 και 

ποιότητας 52 – 162 g/m2 

ADF 
Αυτόµατη τροφοδοσία/ αναστροφή πρωτοτύπων τουλάχιστον 

50 φύλλων 

Εγγύηση ≥1 

Συνδεσιµότητα USB και προαιρετικά LAN 

Κάλυψη τεχνικής εξυπηρέτησης & 

ανταλλακτικών εξαρτηµάτων 
Πέντε (5) τουλάχιστον έτη 

 

 

 

ΗΕ6. ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

Να αναφερθεί το µοντέλο NAI 

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI 

Τεχνολογία απεικόνισης DLP by Texas Instruments®  

Φυσική Ανάλυση εικόνας  XGA τουλάχιστον 1024 x 768 pixels 

Υποστηριζόµενη ανάλυση VGA (640 X 480) έως UXGA (1600 X 1200) 

Φωτεινότητα ≥ 4.000 ANSI Lumens 

Αντίθεση (contrast)  ≥ 5300:1  

Μέγεθος εικόνας ≤ 40” έως ≥ 300”  

Λόγος βελενεκούς ≥ 1,4 ~ 2,24 (65” @ 2 meter) 

Zoom ratio ≥ 1,3 :1 

Λόγος εικόνας 4:3  

∆ιάρκεια ζωής λάµπας  ≥ 3000 ώρες (Economic mode) 
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Είσοδοι / Έξοδοι  Computer in (D-sub 15pin) x 2(Share with component)  

Monitor out (D-sub 15pin) x 1  

Composite Video in (RCA) x 1  

S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1  

HDMI x 1  

Audio in (Mini Jack) x 2  

Audio in (L/R) x 1  

Audio out (Mini Jack) x 1  

Microphone in (Mini Jack) x 1  

Speaker 10W x 2  

USB (Type mini B) x1 (Download & page/down)  

RJ45 x 1 (LAN Control & LAN Display)  

RS232 (DB-9pin) x 1  

DC 12V Trigger (3.5mm Jack) x 1  

IR Receiver x2 (Front+Top) 

Συµβατότητα video  NTSC, PAL. SECAM 

Συµβατότητα HDTV 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p 

Γλώσσες ενδείξεων οθόνης Να υποστηρίζει και Ελληνικά 

Υποστήριξη 3D NAI 

Εγγύηση  ≥ 3 έτη για τον προβολέα , (12 µήνες για τη λάµπα ή 2000 

ώρες ζωής στη λάµπα).  

 

ΗΕ7. ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 

Οθόνη προβολής κινητή ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

Να αναφερθεί το µοντέλο NAI 

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI 

Φορητή µε τρίποδο ΝΑΙ 

∆ιαστάσεις ≥ 2,00m x 2,00 m 

Εγγύηση ≥  1 έτος 

 

Η προµήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισµού περιλαµβάνει τη µεταφορά και εγκατάσταση των ειδών 

στο χώρο για τον οποίο προορίζονται.   
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ΟΜΑΔΑ 3η : ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΩΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

 
 

 

ΛΕ1. Αφυγραντής για χώρο 20 μ2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Τύπος 
Οικιακού τύπου με δυνατότητα σύνδεσης με μόνιμη αποχέτευση 
νερού  

Χωρητικότητα δοχείου 
νερού  

min 2 lt 

Ασφάλεια χρήσης 
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το εσωτερικό δοχείο νερού 
(ντεπόζιτο) γεμίσει 

Ψυκτικό μέσον R134a 

Φίλτρο αιωρούμενης 
σκόνης 

πλενόμενο 

Εύρος λειτουργίας  Θερμοκρασία 7oC -30 oC  

Υγροστάτης Ενσωματωμένος, ρυθμιζόμενος 30% - 90%. 

Ικανότητα συμπύκνωσης Min 10lt/24h 

Εγγύηση 2 έτη γραπτή εγγύηση   

 

 

 

ΛΕ2. Αφυγραντής για χώρο 30 μ2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Τύπος 
Οικιακού τύπου με δυνατότητα σύνδεσης με μόνιμη αποχέτευση 
νερού  

Χωρητικότητα δοχείου 
νερού  

min 2 lt 

Ασφάλεια χρήσης Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το εσωτερικό δοχείο νερού 

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΛΕ1 Αφυγραντής για χώρο 20 μ2 1 

ΛΕ2 Αφυγραντής για χώρο 30 μ2 1 

ΛΕ3 Κλιματιστικά σώματα επίτοιχα συνοδευόμενα με εξωτερική  
μονάδα 

2 

ΛΕ4 Κλιματιστικές μονάδες δαπέδου συνοδευόμενες με εξωτερική 
μονάδα 

1 
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(ντεπόζιτο) γεμίσει 

Ψυκτικό μέσον R134a 

Φίλτρο αιωρούμενης 
σκόνης 

πλενόμενο 

Εύρος λειτουργίας  Θερμοκρασία 7oC -30 oC  

Υγροστάτης Ενσωματωμένος, ρυθμιζόμενος 30% - 90%. 

Σύστημα αποχέτευσης 

Διπλό σύστημα αποχέτευσης νερού: με εξάλειψη των 
συμπυκνώσεων έτσι ώστε να αποχετεύεται η αφαιρούμενη 
υγρασία στο ντεπόζιτο ή αδιάκοπα μέσω κατάλληλου μικρού 
σωλήνα 

Ικανότητα συμπύκνωσης Min 15 lt/24h 

Εγγύηση 2 έτη γραπτή εγγύηση   

 

 

ΛΕ3. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Ψυκτική Απόδοση (Ονομαστική) Από 16.000- 18.000 Btu/h 

Θερμική Απόδοση  (Ονομαστική) Από 16.000-22.000  Btu/h 

Τύπος Λειτουργίας  INVERTER 

Ενεργειακή Κλάση Ψύξης  Α+ 

Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Α+ 

Λειτουργία Ύγρανσης ΟΧΙ 

Λειτουργία σε Ακραίες Συνθήκες Θερμοκρασίας  (Από -5 Ο C έως 
και 45ΟC) 

NAI 

Λειτουργία Αφύγρανσης  ΝΑΙ 

Ιονιστής ΝΑΙ 

Ψυκτικό Μέσο  R410A 

Οθόνη ΝΑΙ 

Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ 

Εξωτερική Μονάδα  ΝΑΙ 

Εγγύηση, Υποστήριξη & Ανταλλακτικά 

Εγγύηση  
2 έτη γραπτή εγγύηση  για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και 5  έτη  
για το συμπιεστή  με έναρξη ισχύς της την επόμενη εργάσιμη ημέρα 
από  την έκδοση του τιμολογίου αγορά/προμήθειας 

Ανταλλακτικά 
Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Να 
αναφέρεται γραπτώς με δήλωση από τον προμηθευτή προς το Δήμο 
Χανίων  
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ΛΕ4. ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Ψυκτική Απόδοση (Ονομαστική) Από 17.000- 22.000 Btu/h 

Θερμική Απόδοση  (Ονομαστική) Από 17.000-24.000  Btu/h 

Τύπος Λειτουργίας  INVERTER 

Ενεργειακή Κλάση Ψύξης  Α+ 

Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Α+ 

Λειτουργία Ύγρανσης ΟΧΙ 

Λειτουργία σε Ακραίες Συνθήκες Θερμοκρασίας  (Από -5 Ο C έως 
και 45ΟC) 

NAI 

Λειτουργία Αφύγρανσης  ΝΑΙ 

Ψυκτικό Μέσο  R410A 

Οθόνη ΝΑΙ 

Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ 

Εξωτερική Μονάδα  ΝΑΙ 

Εγγύηση, Υποστήριξη & Ανταλλακτικά 

Εγγύηση  
2 έτη γραπτή εγγύηση  για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και 5  έτη  για 
το συμπιεστή  με έναρξη ισχύς της την επόμενη εργάσιμη ημέρα από  την 
έκδοση του τιμολογίου αγορά/προμήθειας 

Ανταλλακτικά 
Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Να 
αναφέρεται γραπτώς με δήλωση από τον προμηθευτή προς το Δήμο 
Χανίων 

 

 

Η προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού περιλαμβάνει τη μεταφορά και εγκατάσταση των 
ειδών στο χώρο για τον οποίο προορίζονται.   

 

 



 

 

 

24 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5η :  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ    

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ   

 
 
 

 

1. 

 

Πυροσβεστήρας Ξηρής Κόνεως  A, B, C και E, 6 Kg κατασκευής τρέχοντος 

έτους,  φορητός µε βάση, µε κλείστρο και βαλβίδα ασφαλείας µανοµέτρου. 

2. 

 

Πυροσβεστήρας Ξηρής Κόνεως A, B, C και E, 3 Kg κατασκευής τρέχοντος 

έτους,  φορητός µε βάση, µε κλείστρο και βαλβίδα ασφαλείας µανοµέτρου. 

 

Προκειµένου να είναι κατάλληλοι προς χρήση όλοι οι πυροσβεστήρες θα πρέπει επίσης: 

1. Να πληρούν τα αναφερόµενα στην υπ΄άριθ. Κ.Υ.Α. 618/43/20-01-2005 ( ΦΕΚ Β΄52) 

και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ΄άριθ. 17230/671/01-09-2005 (ΦΕΚ 

Β΄1218). 

2. Να είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ-3 «Φορητοί 

πυροσβεστήρες» και ΕΛΟΤ ΕΝ-615 «Πυροπροστασία- Μέσα πυρόσβεσης-

προδιαγραφές κόνεως». 

3. Να φέρουν ανάγλυφο σήµανσης επί της φιάλης και αυτοκόλλητη ετικέτα όπου θα 

αναγράφονται:  

 - Όνοµα και σήµα κατασκευαστή 

 - Αριθµός σειράς 

 - Έτος κατασκευής 

 - Πίεση δοκιµής 

 

 

 

 

Χανιά, Φεβρουάριος 2015 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   

 

 

ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ 

  

Νικολοζάκη Ιφιγένεια 

 

 

ΠΕ Διοικητικών 

 

 

Γεώργιος Φραγκιαδάκης  

 

 

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός  & 
Τεχνολογίας Υπολογιστών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ  ΕΙΔΩΝ 
α/α 

ΚΑΤΟΨΗΣ* 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟ- 

ΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΗΕ1 
Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής (Desktop) 5 650,00 3.250,00 

ΗΕ2 Φορητός Υπολογιστής 
(Laptop) 1 570,00 570,00 

ΗΕ3 Εκτυπωτής ασπρόμαυρος 
laser 1 500,00 500,00 

ΗΕ4 Πολυμηχάνημα 1 350,00 350,00 

ΗΕ5 Φωτοτυπικό Μηχάνημα 1 850,00 850,00 

ΗΕ6 Βιντεοπροβολέας 1 1.000,00 1.000,00 

2.  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΗΕ7 Οθόνη Προβολής 1 130,00 130,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 6.650,00 

ΛΕ1 
Αφυγραντής για 20 μ2 1 200,00 200,00 

ΛΕ2 Αφυγραντής για 30 μ2 1 300,00 300,00 

ΛΕ3 Κλιματιστικά επίτοιχα 2 800,00 1.600,00 

3.  

ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ-
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ  

ΛΕ4 Κλιματιστικά επιδαπέδια 1 1.600,00 1.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 3 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 3.700,00 

  Πυροσβεστήρες 6 kgr 6 40,00 240,00 
5. 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   Πυροσβεστήρες 3 kgr  1 20,00 20,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 5 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 260,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ2+3+5 10.610,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ 23% 2.440,30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.050,30 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΛΑΕΚ  ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Της επιχείρησης …………………………., με έδρα …………………, οδός ……. αριθμός …….. τηλέφωνο …………. fax……………….. 

ΟΜΑΔΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΦΠΑ 

% 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)Αριθμητικώς 

χωρίς ΦΠΑ  
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Desktop) 5     

Φορητός Υπολογιστής (Laptop) 1     

Εκτυπωτής ασπρόμαυρος laser 1     

Πολυμηχάνημα 1     

Φωτοτυπικό Μηχάνημα 1     

Βιντεοπροβολέας 1     

Οθόνη Προβολής 1 
    

Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας (χωρίς ΦΠΑ)   

 

Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ   

Ημερομηνία …../……/ 2015 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(σφραγίδα – υπογραφή)   

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΛΑΕΚ)»  

ΟΜΑ∆Α 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Προϋπολογισµός (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ): 6.650,00€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Της επιχείρησης …………………………., με έδρα …………………, οδός ……. αριθμός …….. τηλέφωνο …………. fax……………….. 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ - ΚΛΙΜΑΣΤΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ 

 % 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
Αριθμητικώς χωρίς 

ΦΠΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Αφυγραντής για 20 μ2 1     

Αφυγραντής για 30 μ2 1     

Κλιματιστικά επίτοιχα 2 
    

Κλιματιστικά επιδαπέδια 1     

Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας (χωρίς ΦΠΑ)   

 

Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ   

 

Ημερομηνία …../……/ 2015 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

            (σφραγίδα – υπογραφή)   

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΛΑΕΚ)» 

 ΟΜΑ∆Α 3 ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

Προϋπολογισµός (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ):3.700,00€ 

Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου - ΕΤΠΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Της επιχείρησης …………………………., με έδρα …………………, οδός ……. αριθμός …….. τηλέφωνο …………. fax……………….. 

 

ΟΜΑΔΑ 5: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΦΠΑ 

% 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) Αριθμητικώς 

χωρίς ΦΠΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Πυροσβεστήρες 6 kgr 6 

    

Πυροσβεστήρες 3 kgr  1 

    

Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας (χωρίς ΦΠΑ)   

 

Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ   

Ημερομηνία …../……/ 2015 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(σφραγίδα – υπογραφή)   

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΛΑΕΚ)»  

ΟΜΑ∆Α 5 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

Προϋπολογισµός (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ): 260,00€ 


