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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

                        Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την αγορά  4 νέων φωτοτυπικών 
μηχανημάτων ιδίου τύπου, για την κάλυψη άμεσων αναγκών στις υπηρεσίες που 
στεγάζονται στη Ριζάρειο, λόγω παλαιότητας και μη επαρκούς λειτουργίας των 
υφιστάμενων που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, 
προϋπολογισμού 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρή αξία 
12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 2.880,00€).  

Η δαπάνη των 4 φωτοτυπικών μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί από ιδίους 
πόρους της επιχείρησης. Η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό 
της ΔΕΥΑΙ με στοιχεία ΚΑ:14.09.0000 «Λοιπός εξοπλισμός». 

Η παρούσα τεχνική έκθεση περιλαμβάνει  επίσης την αγορά 7 εκτυπωτών ιδίου 
τύπου απαραίτητων για τη λειτουργία του τμήματος εξυπηρέτησης πολιτών, καθώς 
και για τη λειτουργία των ταμείων της ΔΕΥΑΙ, λόγω μετεγκατάστασης των 
υπηρεσιών σε νέο ανακαινισμένο χώρο υποδοχής πολιτών,  αλλά και λόγω της 
ανάγκης ανανέωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού λόγω παλαιότητας. Ο 
προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24% (καθαρή αξία 7.000,00€ πλέον ΦΠΑ 1.680,00€). 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά επίσης την αγορά 1 Φωτοαντιγραφικού 
μηχανήματος  για τις ανάγκες λειτουργίας του λογιστηρίου, προϋπολογισμού 496,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρή αξία 400,00€ πλέον ΦΠΑ 96,00€). 

Τέλος η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την αγορά 1 πολυμηχανήματος, για τις 
ανάγκες του γραφείου του Γενικού Διευθυντή, προϋπολογισμού 620,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρή αξία 500,00€ πλέον ΦΠΑ 120,00€). 

Η δαπάνη της προμήθειας 7 εκτυπωτών, 1 Φωτοαντιγραφικού μηχανήματος  και 1 
πολυμηχανήματος, θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους της επιχείρησης. Η 
σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΙ και βαρύνει 
τον κωδικό ΚΑ:14.03.0000 «Η/Υ». 

                       Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 , με κριτήρια κατακύρωσης 
την δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο 
και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για κάθε ομάδα 
ξεχωριστά βάσει τιμής ανά είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 



«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες  υπηρεσιών που 
στεγάζονται στη Ριζάρειο. 

Το δημοπρατούμενο αντικείμενο επιμερίζεται σε τέσσερις ομάδες. 

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι προδιαγραφές , καθώς και κάθε άλλο 
χαρακτηριστικό, περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Ομάδα Α- Ομάδα Β- Ομάδα Γ- Ομάδα Δ) είναι 
24.676,00€, ήτοι 19.900 χωρίς ΦΠΑ. 

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά ή και 
προσφορές για μία ή για περισσότερες ομάδες της επιλογής τους. 

Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο της ομάδας αλλά μεμονωμένα είδη 
της ομάδας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για τέσσερις (4) μήνες 
από την επομένη  της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή και 
βαθμολογία (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται στο ΔΣ της ΔΕΥΑΙ, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

(Α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(Β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

(Γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

Α. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
περιέχει: 

 Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, απ’ όπου θα προκύπτει   το 
συναφές του αντικειμένου. 
Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  θα 
πρέπει να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 
του δημοπρατούμενου αντικειμένου. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς πρέπει να εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος που 
γίνεται ο διαγωνισμός και  είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα/Επιμελητήρια. 

 Φορολογική ενημερότητα 



 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, που να δηλώνονται τα 
ασφαλιστικά ταμεία προς τα οποία υπάρχει η υποχρέωση καταβολής 
εισφορών, καθώς και οι αντίστοιχες Ασφαλιστικές Ενημερότητες 

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (ανάλογα με τη μορφή της εταιρίας, τα 
αντίστοιχα ποινικά μητρώα που οφείλει να καταθέτει)  
 

Β.  Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Παράρτημα Ι -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 
Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. 

Γ. Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού 
μόνο τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την 
αρμόδια Επιτροπή. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό 
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής του διαγωνισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από 
τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων 
τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της 
προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 
διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.  

Το τίμημα της οικονομικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη 

 δαπάνη όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.  

Η προσφορά, όσον αφορά τα 4 φωτοτυπικά και τα 7 εκτυπωτικά μηχανήματα, 
υποχρεωτικά θα αφορά αντίστοιχα ιδίου τύπου (ίδιο μοντέλο) μηχανήματα. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συνολική, πλέον συμφέρουσα οικονομική 
προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, που θα προκύψει από την οικονομική 
προσφορά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ.  

Ως συνολικός χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια, ορίζεται το χρονικό διάστημα 
τριάντα ( 30 )     ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογραφείσας σύμβασης 
στο ΚΗΜΔΗΣ, με δικαίωμα παράτασης 30 ημερών υπό την προϋπόθεση ότι 
συμφωνούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.. 
Η παράδοση και εκφόρτωση των υλικών θα γίνει στη ΔΕΥΑΙ 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). 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και 
Παρακολούθησης Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 
της ΔΕΥΑΙ. Τα είδη θα είναι συσκευασμένα στην εργοστασιακή τους συσκευασία. 
Τα είδη που παραδίνονται χωρίς συσκευασία ή η συσκευασία τους είναι 
παραποιημένη δεν θα παραλαμβάνονται. 



Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταθέσει κατάλογο αναλωσίμων. 

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνετε με όλους τους φόρους 
και κρατήσεις που ισχύουν.  

                                                                                                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                                                                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

   

                                            

                                                                                                        ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 
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