ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμ. Αποφ. 127/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 17/2020
της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΜΑ: Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και
ενδεικτικού προϋπολογισμού εξόδων προμηθειών – υπηρεσιών για το στολισμό του
Χριστουγεννιάτικου Κάστρου στην Πλατεία Ελευθερίας στα πλαίσια εορτασμού των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2020-2021
Σήμερα, ημέρα Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00, στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, που βρίσκεται στη Νέα
Αλικαρνασσό Ηρακλείου, επί της οδού Διονυσίου 13Α, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου, ύστερα από την 17η/22.10.2020 πρόσκληση
της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ
43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’). Η συνεδρίαση έλαβε χώρα διά ζώσης μέχρι τον αριθμό
των εννέα ατόμων και διά σύγχρονης τηλεδιάσκεψης των υπολοίπων μελών, λόγω των μέτρων περιορισμού
της διασποράς του COVID-19. Ακολουθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1ο ΘΕΜΑ (2810/16.10.2020): Έγκριση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ωφελούμενων
(επιλαχόντων) στο ΚΗΦΗ Αλικαρνασσού μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»
2ο ΘΕΜΑ (2818/16.10.2020): Συνέχιση απασχόλησης ΑμΕΑ στην ΔΗΚΕΗ κατόπιν λήξης προγραμμάτων
ΝΘΕ ΟΑΕΔ
3ο ΘΕΜΑ (2819/16.10.2020): Συνέχιση απασχόλησης ΑμΕΑ στην ΔΗΚΕΗ κατόπιν λήξης προγραμμάτων
ΝΘΕ ΟΑΕΔ
4ο ΘΕΜΑ (2850/22.10.2020): Διόρθωση της απόφασης διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ υπ’ αριθμόν
104/2020 (ΑΔΑ: Ψ086ΟΚ6Ξ-Χ9Ξ)
5ο ΘΕΜΑ (2851/22.10.2020): Δενδροφύτευση στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Αλικαρνασσό
Δήμου Ηρακλείου
6ο ΘΕΜΑ (2832/20.10.2020): Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 117/07.10.2020 (ΑΔΑ: 6ΟΓ9ΟΚ6Ξ-359)
απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού - Περιβάλλοντος
- Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου
7ο ΘΕΜΑ (2836/20.10.2020): Πρόσληψη επιλαχόντων του Πίνακα Αξιολογικής Κατάταξης καλλιτεχνικού
προσωπικού του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου
8ο ΘΕΜΑ (2839/20.10.2020): Μη ανανέωση - καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου του
Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΚΑ) Νέας Αλικαρνασσού, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου
9ο ΘΕΜΑ (2840/20.10.2020): Παράταση χρονικής διάρκειας μίσθωσης ακινήτου για το Πρόγραμμα της
ΔΗΚΕΗ «Βοήθεια στο Σπίτι Αγίας Τριάδας»
10ο ΘΕΜΑ (2842/21.10.2020): Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, τεύχους τεχνικών
προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού εξόδων προμηθειών – υπηρεσιών για το στολισμό του
Χριστουγεννιάτικου Κάστρου στην Πλατεία Ελευθερίας στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς 2020-2021
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη και
ένα (1) απόν, ξεκίνησε η συνεδρίαση:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Λεμονή Θεοδώρα
2. Τσαγκαράκης Γεώργιος
3. Παπαδάκη – Σκαλίδη Ειρήνη, Παρούσα μέσω
τηλεδιάσκεψης
4. Δοκιανάκης Σπυρίδων
5. Μεραμβελλιωτάκης Νικόλαος
6. Μανουρά – Σταυρακάκη Μαρία
7. Ανδρονά Μαρίνα
8. Σταματάκης Εμμανουήλ
9. Τζουλιαδάκη Αικατερίνη
10. Αχλαδιανάκης Εμμανουήλ, Εισήλθε κατά την
εισήγηση του 8ου θέματος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αγγελάκης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο κο Κέλλη Νικόλαο. Κατόπιν αυτών, η Πρόεδρος του ΔΣ της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό
αναριθμήθηκε μετά την απόσυρση του 2ου και 3ου θέματος, και είπε τα εξής:
Το «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο», που τα τελευταία χρόνια έχει μαγέψει μικρούς και μεγάλους στην «καρδιά»
της πόλης του Ηρακλείου, φέτος θα προσαρμοστεί στα μέτρα για την αντιμετώπιση και την προστασία από
την πανδημία COVID-19 αφού προέχει η ασφάλεια και η υγεία των πολιτών.
Έτσι τα σπιτάκια των Ξωτικών, του Άη Βασίλη, των Παραμυθιών, των Ζαχαρωτών με όλα εκείνα τα
πολύχρωμα και μοσχοβολιστά που συνοδεύουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, μαζί με μελωδίες και
άπειρες δράσεις δε θα μπορέσουν φέτος να ανοίξουν τις πόρτες τους στο κοινό στην Πλατεία Ελευθερίας. Η
πανδημία απαιτεί μέτρα, προστασία και ασφάλεια προκειμένου το 2021 να μας βρει όλους υγιείς.
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ) και ο Δήμος Ηρακλείου θα φροντίσουν
έτσι ώστε το «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» να μην χάσει τη λάμψη του, να υπάρχει το χρωματιστό
του σημάδι στην Πλατεία Ελευθερίας με μη επισκέψιμα στολίδια και εγκαταστάσεις που θα
σκορπίζουν γιορτινό φως και χαρά στην πόλη.
Παράλληλα η πόλη του Ηρακλείου θα στολιστεί χριστουγεννιάτικα, θα φωτιστεί κάθε γωνιά της. Η Πλατεία
Ελευθερίας και πάλι θα λάμπει. Μεγάλα Χριστουγεννιάτικα δένδρα θα μαγνητίσουν το βλέμμα και θα
μαγέψουν τα παιδιά, στολίδια εντυπωσιακά -μη επισκέψιμα – θα στηθούν σκορπώντας το χρώμα της χαράς
και της γιορτής και κάνοντας σαφές ότι τα επόμενα χρόνια, το «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» θα επιστρέψει με
ασφάλεια στην «καρδιά» της πόλης του Ηρακλείου και κάθε μικρό καστρόσπιτο θα ανοίξει την πόρτα του για
να σκορπίσει χαρά σε μικρούς και μεγάλους!
Τα Χριστούγεννα στο Ηράκλειο δε θα χάσουν ούτε το χρώμα, ούτε τη λάμψη τους…απλά θα αποφύγουν το
συνωστισμό και την πολυκοσμία στα δρομάκια του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου». Θα τηρηθούν αποστάσεις,
μάσκες, αντισηπτικά με λάμψη και χρώμα Χριστουγέννων…
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Ι. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

✓
✓
✓

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
H Διογκωμένη πολυστερίνη (EPS - Expanded polystyrene), γνωστή και σαν φελιζόλ, είναι ένα ελαφρύ,
θερμομονωτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στην οικοδομή και σε άλλες εφαρμογές. Παράγεται από
κόκκους πολυστυρολίου, οι οποίοι είναι θερμοπλαστικοί. Με τη διόγκωσή τους, οι κόκκοι μεγαλώνουν και
γίνονται σφαιρίδια, τα οποία διογκώνονται περισσότερο και κολλούν μεταξύ τους.
Τύπος: EPS
Διογκωμένη πολυστερίνη σε μπάλες.
Κάθε μπάλα ≈ 3,75 κυβικά
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✓
✓

Σήμανση CE
Πιστοποιημένη κατασκευή του υλικού βάσει του προτύπου: ΕΛΟΤ EN13163:2008 «Θερμομονωτικά
προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) Προδιαγραφή».
2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A

CPV

1

44111520-2

ΕΙΔΟΣ
Διογκωμένη
πολυστερίνη
(φελιζόλ) σε μπάλα
≈ 3,75 κυβικά

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

Μπάλα

4

350,00€

1.400,00€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.400,00€
336,00€
1.736,00€

ΙΙ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αστέρια
Θα κατασκευαστούν εννέα μεταλλικά αστέρια σε τρία διαφορετικά μεγέθη, θα ομαδοποιηθούν ανά τρία και
θα τοποθετηθούν σε τρία διαφορετικά σημεία της πλατείας. (Επισυναπτόμενο σχέδιο 1: Μεταλλικά
Αστέρια). Για να προσδιοριστεί η τρισδιάστατη υπόσταση τους και να δείχνουν μεγαλύτερο όγκο όταν θα
φωτιστούν, θα έχουν βάθος 30 cm. Θα κατασκευαστούν από στραντζαριστό διατομής 20*20mm και το
κάθε αστέρι θα περικλείει εσωτερικά ένα άλλο πιο μικρό αστέρι. Θα βαφτούν με χρώμα duco σε λευκή
απόχρωση και θα τοποθετηθούν φωτοσωλήνες σε κάθε μεταλλική βέργα για να αναδειχθεί η αισθητική και
ο όγκος των αστεριών.
Χριστουγεννιάτικες Μπάλες
Θα κατασκευαστούν 5 μεταλλικές μπάλες σε τρία διαφορετικά μεγέθη (Επισυναπτόμενο σχέδιο 2:
Χριστουγεννιάτικες Μπάλες), θα ομαδοποιηθούν και θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένο σημείο της
πλατείας, σύμφωνα με το χωροταξικό σχέδιο της πλατείας για τον στολισμό των Χριστουγέννων.
(Επισυναπτόμενο σχέδιο πλατείας). Θα κατασκευαστούν από μεταλλικό στραντζαριστό διατομής 20*20mm
και στην άκρη θα έχει τον κρίκο για να προσομοιάζει μια απλή χριστουγεννιάτικη μπάλα αλλά σε πολύ
μεγαλύτερο μέγεθος. Θα βαφτούν με χρώμα duco σε λευκή απόχρωση και θα τοποθετηθούν φωτοσωλήνες
σε κάθε μεταλλική βέργα για να αναδειχθεί η αισθητική και ο όγκος τους.
Τρενάκι Χριστουγέννων
Θα κατασκευαστεί ένα τρισδιάστατο Μεταλλικό τρενάκι με τα δύο βαγονέτα και την μηχανή του.
(Επισυναπτόμενο σχέδιο 3: Μεταλλικό τρενάκι). Το κάθε βαγόνι θα κατασκευαστεί από μεταλλικό
στραντζαριστό διατομής 25*25mm. Θα βαφτούν με χρώμα duco σε λευκή απόχρωση και θα τοποθετηθούν
φωτοσωλήνες σε κάθε μεταλλική βέργα για να αναδειχθεί η αισθητική και ο όγκος των βαγονέτων. Για την
καλύτερη φωτεινή απόδοση του έργου θα τοποθετηθεί διπλός φωτοσωλήνας σε κάθε μεταλλική βέργα
(δεξιά - αριστερά).
Μεταλλικές βάσεις
Θα κατασκευαστούν 40 μεταλλικές βάσεις σε τρία διαφορετικά ύψη (Επισυναπτόμενο σχέδιο 4: Μεταλλικές
βάσεις), ώστε να τοποθετηθούν πάνω σε αυτές οι μικροί ξύλινοι οικίσκοι, σύμφωνα με το χωροταξικό
σχέδιο της πλατείας για τον στολισμό των Χριστουγέννων. Θα κατασκευαστούν από μεταλλικό
στραντζαριστό διατομής 20*20mm, και θα βαφτούν με χρώμα duco σε σκούρα απόχρωση.
Σχέδιο 1: Χριστουγεννιάτικα μεταλλικά αστέρια
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Σχέδιο 2:

Χριστουγεννιάτικες
μεταλλικές μπάλες

4

Σχέδιο 3: Χριστουγεννιάτικες μεταλλικό τρενάκι

5

Σχέδιο 4: Μεταλλικές βάσεις στήριξης

2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

CPV

1

44212320-8

2

44212320-8

3

45442100-8

4

45442100-8

6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια
τρένου
συμπεριλαμβανο
μένου των
υλικών και των
υπηρεσιών
τοποθέτησης
πλατεία
Ελευθερίας
Προμήθεια
τρισδιάστατων
χριστουγεννιάτι
κων αστεριών
συμπεριλαμβανο
μένου των
υλικών και των
υπηρεσιών
τοποθέτησης
πλατεία
Ελευθερίας
Προμήθεια
τρισδιάστατων
χριστουγεννιάτι
κων σφαιρών
συμπεριλαμβανο
μένου των
υλικών και των
υπηρεσιών
τοποθέτησης
πλατεία
Ελευθερίας
Προμήθεια
τρισδιάστατων
χριστουγεννιάτι
κων σφαιρών
συμπεριλαμβανο
μένου των
υλικών και των
υπηρεσιών

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΜ

1

2.600,00€

2.600,00€

ΤΕΜ

9

300,00€

2.700,00€

ΤΕΜ

5

300,00€

1.500,00€

ΤΕΜ

40

30,00€

1.200,00€

τοποθέτησης
πλατεία
Ελευθερίας
ΣΥΝΟΛΟ

8.000,00€

ΦΠΑ 24%

1.920,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9.920,00€

ΙΙΙ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα αφορά την προμήθεια μολυβιών μιας χρήσης. Τα μολύβια θα είναι μιας χρήσης και θα
χρησιμοποιηθούν στον θεματικό ξύλινο οικίσκο «Ταχυδρομείο του Αι-Βασίλη» το οποίο θα προσαρμοστεί
στα μέτρα για την αντιμετώπιση και την προστασία από την πανδημία COVID-19 αφού προέχει η
ασφάλεια και η υγεία των πολιτών. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καταλήγουμε ότι τα μολύβια θα
είναι μιας χρήσης και κατά την έξοδο των παιδιών από τον οικίσκο θα δίνονται ως αναμνηστικό δώρο.
A/A

CPV

1

30192130-1

ΕΙΔΟΣ
Προμήθεια
μολυβιού

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

Μπάλα

10.000

0,085€

850,00€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

850,00€
204,00€
1.054,00€

ΙV. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια
είδη σε χώρους που θα του υποδείξει η αναθέτουσα αρχή.
Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της έως την παράδοση των υλικών η
οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει λάβει χώρα έως τις 8 Δεκεμβρίου 2020.
Α/Α

2

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

22000000-0

Μονόφυλλο
διάστασης
13x18
τετραχρωμία
χαρτί velvet
170gr μονής
εκτύπωσης

ΤΕΜ

15.000

0,04€

600,00€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

600,00€

ΦΠΑ24%

144,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

744,00€

V. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι σύμφωνα με την ΕΝ 14081/01-04-07 που αναφέρεται στη δομική
ξυλεία. Όταν λέμε δομική ξυλεία αναφερόμαστε στα προϊόντα πιστής ξυλείας που χρησιμοποιούνται ως
στοιχεία δόμησης. Η πιστοποίηση του προϊόντος θα εκφράζεται με το σήμα CE το οποίο τοποθετείται επάνω
στο προϊόν και αποτελεί τη δήλωση του κατασκευαστή ότι ένα προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές
απαιτήσεις της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας για την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία
του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της χρήσης του.
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η υπό προμήθεια ξυλεία θα πρέπει γενικά να διακρίνεται από τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία:
•
Απαλλαγμένα επιφανειακών ελαττωμάτων
•
Ευθύγραμμα (χωρίς στρεβλώσεις)
•
Συμπαγή υψηλής πυκνότητας
•
Χωρίς επιφανειακές ρωγμές ή περιφερειακά σπασίματα
•
Χωρίς ξεφλουδίσματα
•
Με μικρό ή μηδενικό ποσοστό ρόζων ή άλλων επιφανειακών ελαττωμάτων
•
Χωρίς ρωγμές
Η υπό προμήθεια ξυλεία θα απορρίπτεται από την αρμόδια επιτροπή της επιχείρησης εάν διαπιστωθούν
όλα τα ανώτερο και επιπρόσθετα:
•
Ραγάδες από κεραυνούς και πάγο, προσβολές εντόµων και ιξού, κυκλικές
•
ραγάδες, µεταχρωµατισµοί σταδίου σήψης
•
Αποκλίσεις διαστάσεων
•
Υγρασία
Υλοτόμηση κατά DIN 1052 και να ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλόλητας κατά DIN 4074 (ξυλεία με
μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).
✓

Α/Α

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και υποχρεούται να παραδώσει τα προς
προμήθεια είδη σε χώρους που θα του υποδείξει η αναθέτουσα αρχή.

CPV

1

03419000-0

2

03419000-0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λευκή ξυλεία
πλαναρισμένη,
διαστάσεων
10.0 x 2.5 x 4.0
Λευκή ξυλεία
πλαναρισμένη,
διαστάσεων
5.0 x 5.0 x 4.0

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΜΕΤΡΟ

300

0,90€

270,00 €

ΜΕΤΡΟ

300

0,90€

270,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

540,00 €
129,60 €
669,60€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οι εργασίες αφορούν τη φύλαξη της πλατείας Ελευθερίας.
Ειδικές Απαιτήσεις
1. Το απασχολούμενο προσωπικό στις υπηρεσίες της φύλαξης θα είναι αποκλειστικά προσωπικό του
Αναδόχου και δεν θα έχει ουδεμία σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.
2. Το προσωπικό αυτό θα απασχολείται αποκλειστικά και μόνο για τη φύλαξη των εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων και σε καμία περίπτωση σε εργασίες που δεν θα αφορούν την Αναθέτουσα Αρχή
3. Το προσωπικό που θα απασχολεί ο Ανάδοχος οφείλει να έχει την έγκριση και την αποδοχή της
Αναθέτουσας Αρχής.
5. Ο έλεγχος του προσωπικού και οι σχετικές εντολές θα δίδονται από το αρμόδιο τμήμα, επίσης τυχόν
αλλαγές των προγραμμάτων θα γίνονται με άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.
6. Το απασχολούμενο προσωπικό θα αντικαθίσταται σε κάθε περίπτωση, μετά από σύμφωνη γνώμη της
Αναθέτουσας Αρχής.
7. Οι διαδικασίες φύλαξης θα καθορίζονται αποκλειστικά από την Αναθέτουσα Αρχή. Δε θα γίνονται
δημόσια γνωστές, ούτε θα κοινοποιούνται στο υπόλοιπο προσωπικό του Αναδόχου, παρά μόνο σε εκείνο
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που κρίνεται απολύτως απαραίτητο για να αναλάβει την υλοποίησή τους ύστερα από συνεννόηση με τα
αρμόδια και υπεύθυνα στελέχη του Αναδόχου.
Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα
προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση της υπηρεσίας.
2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία ή
βλάβη που θα προξενηθεί σε αυτήν, στις εγκαταστάσεις, στο προσωπικό της ή στους τρίτους και θα
οφείλεται σε αποκλειστική αμέλεια του Αναδόχου ή των υπαλλήλων του, κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους και για όλη τη διάρκεια της σύμβασης αυτής, εντός των ορίων της ασφαλιστικής
κάλυψης και σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
3. Ο Ανάδοχος θα τηρεί «βιβλίο ή βιβλία συμβάντων» όπου θα καταχωρούνται ανά πάσα στιγμή όλα τα
συμβάντα σχετικά με τη φύλαξη, θα ενημερώνεται δε σε καθημερινή βάση το αρμόδιο τμήμα της
Αναθέτουσας Αρχής.
4. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την εποπτεία του προσωπικού του. Η εποπτεία θα ασκείται από διορισμένο
εκπρόσωπό του, στον καθορισμένο τόπο εργασίας. Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Αναδόχου θα
πρέπει κατά καιρούς να διαθέτει χρόνο για διαβουλεύσεις και συνεννοήσεις με τον υπεύθυνο της
Αναθέτουσας Αρχής, για θέματα που τυχόν θα ανακύψουν στην πράξη, θέματα αμοιβαίας ενημέρωσης
και παραλαβή εγγράφων αναφορών, όπου και όταν αυτές απαιτούνται.
5. Η φύση, οι συνθήκες και καταστάσεις των καθηκόντων του μπορεί να τον υποχρεώνουν να
αναλαμβάνει την πρωτοβουλία λήψεως αποφάσεων και ανάληψης ταχέων ενεργειών με δική του ευθύνη.
Για τους λόγους αυτούς πρέπει να είναι πάντοτε ενήμερος των ειδικών καθηκόντων του, ώστε να μπορεί
να αντιμετωπίζει αποκλειστικά τέτοια θέματα.
6. Υποχρεούται να παραλαμβάνει και να παραδίδει τα καθήκοντά του σε προκαθορισμένο χρόνο, και για
κανένα λόγο δεν θα πρέπει να εγκαταλείπει τη θέση του εάν ο αντικαταστάτης του δεν έχει έρθει και δεν
έχει ενημερωθεί ο κεντρικός σταθμός του Αναδόχου.
7. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις καλύτερες
προσπάθειες προκειμένου να διατηρεί τη συγκέντρωση και προσοχή του, ώστε να εκτελεί τις υπηρεσίες
που πρόκειται να έχει.
8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί πιστά τα ειδικά ανατιθέμενα καθήκοντα και να διατηρεί μια
επιμελή στάση ως προς τις υποχρεώσεις του προς την Αναθέτουσα Αρχή.
9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να είναι εχέμυθος πάνω σε κάθε τι που αφορά τη λειτουργία και το
προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής.
10. Ο Ανάδοχος οφείλει να φροντίζει ώστε το προσωπικό φύλαξης να είναι σοβαρό, προσεκτικό,
παρατηρητικό και αποτελεσματικό και πρέπει να συμπεριφέρεται προς τρίτους με ευγένεια.
11. Ο Ανάδοχος οφείλει να φροντίζει ώστε το προσωπικό φύλαξης να φορά τις τυποποιημένες στολές της
εταιρείας με όλα τα εξαρτήματά της, εξοπλισμό και σήμα.
12. Ο Ανάδοχος οφείλει να φροντίζει ώστε το προσωπικό φύλαξης να είναι πάντοτε καθαρό, να έχει καλή
εμφάνιση και να είναι σε καλή φυσική κατάσταση.
13. Ο Ανάδοχος οφείλει να φροντίζει ώστε το προσωπικό φύλαξης να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα οποία
νομίμως του έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με τις καθορισθείσες και συμφωνηθείσες διαδικασίες.
14. Ο Ανάδοχος οφείλει να φροντίζει ώστε το προσωπικό φύλαξης να συμπληρώνει και να υποβάλει τα
καθορισμένα έγγραφα και εκθέσεις στον Ανάδοχο και στην Αναθέτουσα Αρχή εφόσον ζητηθούν.
15. Το ωράριο εργασίας ενδέχεται να τροποποιηθεί σε έκτακτες κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής
περιπτώσεις μετά από γραπτή ή προφορική γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο.
Υποχρεώσεις Προσωπικού Αναδόχου:
Το προσωπικό ασφαλείας του Αναδόχου οφείλει:
1. Να εντοπίζει και να παρακολουθεί καταστάσεις που δεν είναι συνήθεις και να επεμβαίνει την
κατάλληλη στιγμή για να τις αντιμετωπίσει.
2. Να τηρεί βιβλίο συμβάντων, το οποίο θα φυλάσσεται σε χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή,
όπου θα καταγράφονται η έναρξη ανάληψης και λήξης της υπηρεσίας κάθε φύλακα, τα τυχόν συμβάντα,
καθώς και διαπιστώσεις φύλαξης ή περιπολίας σε κάθε θέση φύλαξης.
3. Να ελέγχει, κατά την ανάληψη, την καλή λειτουργία των πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών μέσων και
συστημάτων ασφάλειας. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε βλάβης, ενεργεί σχετική καταγραφή
στο βιβλίο συμβάντων.
4. Να διενεργεί περιπολίες εσωτερικά ή εξωτερικά και να ελέγχει τον φωτισμό,.
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5. Να παρακολουθεί την κίνηση των επισκεπτών στους εξωτερικούς ή/και κοινόχρηστους χώρους της
πλατείας Ελευθερίας και να επεμβαίνει σε περίπτωση που παρατηρήσει ύποπτες ενέργειες.
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, σημαίνει αμέσως συναγερμό με οποιονδήποτε τρόπο, προσπαθεί να τη
σβήσει χρησιμοποιώντας τα πυροσβεστικά μέσα που διαθέτει και ταυτόχρονα ενημερώνει την
Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Κέντρο Ασφάλειας του Αναδόχου και τον Υπεύθυνο της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Σε περίπτωση που φυσικό φαινόμενο (πλημμύρα, σεισμός κλπ.) προκαλέσει ζημιά ή πιθανότητα ζημίας
στην πλατεία Ελευθερίας, χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο διαθέτει για να προλάβει ή να περιορίσει την
έκταση της ζημιάς, ειδοποιώντας ταυτόχρονα την αρμόδια Υπηρεσία, το Κέντρο Ασφάλειας του Αναδόχου
και τον Υπεύθυνο της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Σε περίπτωση που άλλο αίτιο προκαλεί ζημιά ή πιθανότητα να προκαλέσει ζημιά στην Αναθέτουσα
Αρχή (ληστεία, κλοπή, διάρρηξη, εσκεμμένη φθορά κλπ.) προσπαθεί να την αποτρέψει με τις μεθόδους
που έχει εκπαιδευτεί από τον Ανάδοχο και ταυτόχρονα ειδοποιεί το κέντρο ελέγχου του Αναδόχου και τον
Υπεύθυνο της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Είναι υπεύθυνο για την παρατήρηση και ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (άμεση
ή έμμεση) για οποιοδήποτε περιστατικό ή παρατήρησή του που έχει σχέση με την ασφάλεια από παντός
κινδύνου της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι βάρδιες ορίζονται ως εξής: Οι βάρδιες ορίζονται ως εξής:
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑΡΙΟ

ΩΡΕΣ

23.11.2020- 24.11.2020

18.00 - 8.00

14

24.11.2020- 25.11.2020

18.00 - 8.00

14

25.11.2020- 26.11.2020

18.00 - 8.00

14

26.11.2020- 27.11.2020

18.00 - 8.00

14

27.11.2020- 28.11.2020

18.00 - 8.00

14

28.11.2020- 29.11.2020

8.00 - 8.00

24

29.11.2020- 30.11.2020

8.00 - 8.00

24

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑΡΙΟ

ΩΡΕΣ

30.12.2020 - 01.12.2020

18.00 - 8.00

14

01.12.2020 - 02.12.2020
02.12.2020 - 03.12.2020

18.00 - 8.00

14

18.00 - 8.00

14

03.12.2020 - 04.12.2020

18.00 - 8.00

14

04.12.2020 - 05.12.2020

18.00 - 8.00

14

05.12.2020 - 06.12.2020

8.00 - 8.00

24

06.12.2020 - 07.12.2020

8.00 - 8.00

24

07.12.2020 - 08.12.2020

18.00 - 8.00

14

08.12.2020 - 09.12.2020

18.00 - 8.00

14

09.12.2020 - 10.12.2020

18.00 - 8.00

14

10.12.2020 - 11.12.2020

18.00 - 8.00
23.00 - 8.00

14
9

11.12.2020 - 12.12.2020
12.12.2020 - 13.12.2020

10

23.00 - 8.00

9

13.12.2020 - 14.12.2020

23.00 - 8.00

9

14.12.2020 - 15.12.2020

23.00 - 8.00

9

15.12.2020 - 16.12.2020

23.00 - 8.00

9

16.12.2020 - 17.12.2020

23.00 - 8.00

9

17.12.2020 - 18.12.2020

23.00 - 8.00

9

18.12.2020 - 19.12.2020

23.00 - 8.00

9

19.12.2020 - 20.12.2020

23.00 - 8.00

9

20.12.2020 - 21.12.2020

23.00 - 8.00

9

21.12.2020 - 22.12.2020

23.00 - 8.00

9

22.12.2020 - 23.12.2020

23.00 - 8.00

9

23.12.2020 - 24.12.2020

23.00 - 8.00

9

24.12.2020 - 25.12.2020

23.00 - 8.00

9

25.12.2020 - 26.12.2020

23.00 - 8.00

9

26.12.2020 - 27.12.2020

23.00 - 8.00

9

27.12.2020 - 28.12.2020

23.00 - 8.00

9

28.12.2020 - 29.12.2020

23.00 - 8.00

9

29.12.2020 - 30.12.2020

23.00 - 8.00

9

30.12.2020 - 31.12.2020

23.00 - 8.00

9

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑΡΙΟ

ΩΡΕΣ

01.01.2021 - 02.01.2021

23.00 - 8.00

9

02.01.2021 - 03.01.2021

23.00 - 8.00

9

03.01.2021 - 04.01.2021

23.00 - 8.00

9

04.01.2021 - 05.01.2021

23.00 - 8.00

9

05.01.2021 - 06.01.2021

23.00 - 8.00

9

06.01.2021 - 07.01.2021

23.00 - 8.00

9

07.01.2021 - 08.01.2021

17.00 - 8.00

15

08.01.2021 - 09.01.2021

17.00 - 8.00

15

10.01.2020 - 11.01.2020

17.00 - 8.00

15

11.01.2020 - 12.01.2020

17.00 - 8.00

15

Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια από 23 Νοεμβρίου 2020 έως τις 12 Ιανουαρίου 2021
2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

CPV

1

79713000-5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπηρεσίες φύλαξης
της πλατείας
ελευθερίας

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

Ώρα

586

5,00€

2.930,00€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.930,00€
703,20€
3.633,20€

ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ – ΖΩΓΡΑΦΟΥ
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να φιλοτεχνεί πρόσωπα, τοπία, αντικείμενα ή συνδυασμούς
σχημάτων και χρωμάτων σε σταθερές επιφάνειες από ξύλο και άλλα υλικά. Ο Ανάδοχος θα κληθεί να
επιμεληθεί την εικαστική παρέμβαση των θεματικών ξύλινων οικίσκων που θα τοποθετηθούν στην πλατεία
Ελευθερίας για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Επίσης, θα πρέπει να
δημιουργήσει τις επιγραφές κάθε οικίσκου. Επιπρόσθετα, θα χρειαστεί εικαστική παρέμβαση στα δώρα και
τις φιγούρες που θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν στο τραίνο και στο δέντρο με το συνολικό
αριθμό τους να φτάνουν τα σαράντα (40). Ο ανάδοχος υποχρεούται να φέρει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό, όπως χρώματα πινέλα και ότι άλλο χρειαστεί.
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Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της έως τις 30 Νοεμβρίου 2020
2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

CPV

1

92312200-3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπηρεσίες
καλλιτέχνη
ζωγράφου

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

Κατ’
αποκοπή

1

2.500,00€

2.500,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.500,00€

ΙΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΙΨΗΣ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
•
Άδεια εμπορίας επιχείρησης.
•
Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων για ζημιές σε πρόσωπα ή πράγματα για την
εξασφάλιση του Δήμου και των Δημόσιων Υπηρεσιών.
•
Άδειες μεταφοράς αν τα προϊόντα είναι από ευρωπαϊκή ένωση ή άδειες εισαγωγής αν είναι από τρίτες
χώρες (π.χ. Κίνα κλπ.) καθώς και τα πιστοποιητικά CE εμπορευμάτων που θα αποδεικνύουν ότι
εισήχθησαν νομίμως στη χώρα και προέρχονται από τις ανωτέρω χώρες. Θα ληφθούν υπόψη τα
στοιχεία των κατασκευαστών και τα προϊόντα που έχουν εισαχθεί την τελευταία διετία, ώστε να
αποδειχτεί ότι τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούριας, πρώτης χρήσης, άριστης ποιότητας,
γνωστού τύπου και ευφήμων εργοστασίων κατασκευής και πλέον εξελιγμένα κατασκευαστικά.
•
Εμπειρία προμηθευτή σε μεγάλου βεληνεκούς εκδηλώσεις με τεχνογνωσία για την επιτυχή
διεκπεραίωση του προγράμματος πυροτεχνημάτων στη εγχώρια αγορά και στο εξωτερικό.
•
Να δοθεί αναλυτικά το σενάριο του προγράμματος δίνοντας την αλληλουχία των σχεδίων και
πυροτεχνημάτων αναλυτικά από την αρχή έως το φινάλε.
•
Να δοθούν τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που θα
χρησιμοποιηθούν.
•
Να δοθούν ο τύπος, μοντέλο και τεχνικά χαρακτηριστικά, κατασκευαστής και χώρα προέλευσης
ηλεκτρονικών μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτόξευση των πυροτεχνημάτων ώστε
να διασφαλιστεί η άρτια εκτέλεση του προγράμματος.
Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της έως τις 2 Ιανουαρίου 2021
2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

1

24613200-6

Πυροτεχνήματα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

2

450,00€

900,00€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

900,00€
216,00€
1.116,00€

ΙV. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οι εργασίες του αναδόχου αφορούν τον ελαιοχρωματισμό των περίπου 45 ξύλινων οικίσκων που θα
τοποθετηθούν στην πλατεία Ελευθερίας την περίοδο εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Οι οικίσκοι θα βαφτούν σε άσπρο χρώμα το οποίο θα διαθέσει η αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο. Οι οικίσκοι
είναι διαφόρων χρωμάτων επομένως θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 χέρια. Για την εκτέλεση των εργασιών
αυτών δεν απαιτείται η χρήση ειδικών τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και η χρησιμοποίηση εξειδικευμένου
επιστημονικού ή τεχνικού προσωπικού και ανάλογων τεχνικών μέσων.
2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
Α/Α
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ.Μ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ
Α
ΠΡΟ ΦΠΑ
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1

45440000-3

Υπηρεσίες
ελαιοχρωματισμ
ού ξύλινων
οικίσκων

Κατ’
αποκοπή

1

1.350,00€

1.350,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.350,00€

V. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΓΛΥΠΤΗ
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Δημιουργία δισδιάστατων διακοσμητικών επενδύσεων στους τοίχους των μικρών ξύλινων οικίσκων καθώς
και δημιουργία τρισδιάστατων γλυπτών. Επιπρόσθετα, θα επισκευαστούν τα υπάρχοντα γλυπτά. Το υλικό
κατασκευής των επενδύσεων και των γλυπτών θα είναι διογκωμένη πολυστερίνη.
Α. ΑΡΚΟΥΔΑ ΜΕ 2 ΑΡΚΟΥΔΑΚΙΑ
Κατασκευή μιας καθιστής αρκούδας με τα 2 αρκουδάκια της. Το ύψος της αρκούδας θα είναι στα 2,5
μέτρα περίπου και το ύψος των δυο μικρότερων να είναι 1,4μ και 1,6μ περίπου

Β. ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ
Επένδυση με Χιόνι των σκεπών των σαράντα ξύλινων οικίσκων και δημιουργία καμινάδων. Κάλυψη
σκεπής του μικρότερου σπιτιού που είναι 2 τεμάχια 52x130 cm (20 ζευγάρια)
Κάλυψη σκεπής του μεγαλύτερου σπιτιού που είναι 2 τεμάχια 72x158 cm (20 ζευγάρια)
Θα πρέπει να δημιουργηθούν και διαφορετικοί σταλακτίτες περιμετρικά από τις σκεπές των οικίσκων
όπως φαίνεται στο δείγμα παρακάτω.
Ο συνολικός αριθμός των οικίσκων στους οποίους θα δημιουργηθεί καμινάδα ανέρχεται στους είκοσι
(20).

Γ. ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
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Σε συνέχεια της διακόσμησης της πλατείας και των θεματικών οικίσκων που θα τοποθετηθούν ο
ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει μικρά γλυπτά τα οποία θα συνοδεύουν τα θεματικά αντικείμενα
(δέντρο, έλκηθρο κλπ.). Ο συνολικός αριθμός των μικρών γλυπτών ανέρχεται στα σαράντα (40). Στην
παρακάτω φωτογραφία παρουσιάζονται τα γλυπτά που θα κατασκευαστούν.

Δ. ΔΩΡΑ ΤΡΑΙΝΟΥ
Για το τραίνο που θα τοποθετηθεί στην πλατεία θα κατασκευαστούν μεγάλα δώρα χρωματιστά τα οποία
θα τοποθετηθούν στα βαγόνια του. Τα γλυπτά θα είναι ξύλινο αλογάκι, μολυβένιος στρατιώτης,
καραβάκι, αυτοκίνητο και ότι άλλο κριθεί εντός θέματος με το συνολικό αριθμό των φιγούρων να
ανέρχεται στα δέκα (10)

Ε. ΤΡΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ + ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟ (σπίτια παραμυθιών και ταχυδρομείο 2,5 x3,50 m)
Θα γίνει παρέμβαση σε κάθε σπίτι, εσωτερική και εξωτερική, ώστε να δοθεί η αίσθηση του χιονισμένου
και παραμυθένιου οικίσκου με τα απαραίτητα αξεσουάρ και διακοσμητικά για το κάθε θεματικό «
παραμύθι σπίτι»
Αναφορικά:
✓ Χιονισμένη σκεπή, σταλακτίτες, καμινάδες.
✓ Nτύσιμο με παράθυρα διακοσμημένα, θα προσαρμοστεί το περσινό ξύλο ραμποτέ.
✓ Εσωτερικά αξεσουάρ τοίχου όπως κάδρο, καθρέφτης, τζάκι, φούρνος, πάγκος..κτλ
✓ Ζαχαρωτά μεγάλου μεγέθους για το σπίτι του Hansel&Gretel
✓ Δυο (2) έλατα στο σπίτι της Χιονάτης
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Ζ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
Τέλος, ο ανάδοχος θα χρειαστεί να συντηρήσει τα ήδη υπάρχοντα γλυπτά προηγούμενων ετών. Η
εργασίες συντήρησης αποτελούνται από τρίψιμο, συμπλήρωση διογκωμένης πολυστερίνης σε σημεία που
υπάρχουν κενά και φρεσκάρισμα του χρώματος.
✓ Στρατιώτες
✓ Μανιτάρια,
✓ Νάνοι
✓ Χιονάνθρωποι
✓ Χριστουγεννιάτικες μπάλες
2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

CPV

1

92312200-3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπηρεσίες καλλιτέχνη
γλύπτη για την
κατασκευή
δισδιάστατων
διακοσμητικών
επενδύσεων στους
τοίχους των ξύλινων
οικίσκων του
Χριστουγεννιάτικου
κάστρου

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

Κατ’
αποκοπή

1

4.500,00€

4.500,00€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4.500,00€

ΦΠΑ24%

1.080,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.580,00€

VΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΦΩΤΩΝ
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οι εργασίες του αναδόχου αφορούν τον έλεγχο λειτουργίας του υπάρχοντα εξοπλισμού, φωτοσωλήνων,
φώτων κλπ., της επιχείρησης και την εγκατάσταση τους στα θεματικά αντικείμενα που θα τοποθετηθούν
στη πλατεία Ελευθερίας στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2020-2021. Τα
θεματικά αντικείμενα που θα τοποθετηθούν στην πλατεία είναι
✓ 40 μικροί ξύλινοι οικίσκοι
✓ 4 ξύλινοι οικίσκοι διαστάσεων 2,5 x 3
✓ 5 Μεταλλικές μπάλες
✓ 9 Μεταλλικά αστέρια
✓ 1 Τρένο
✓ 1 Χριστουγεννιάτικο δέντρο
✓ 1 Μεταλλικό τούνελ
Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών δεν απαιτείται η χρήση ειδικών τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και
η χρησιμοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού ή τεχνικού προσωπικού και ανάλογων τεχνικών μέσων.
2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

CPV

1

45311000-0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπηρεσίες ελέγχου και
εγκατάστασης
Φωτοσωλήνα και
συναφών φώτων

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

Κατ’
αποκοπή

1

1.100,00€

1.100,00€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.100,00€

ΦΠΑ24%

264,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.364,00€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Μελέτης
Το «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο», που τα τελευταία χρόνια έχει μαγέψει μικρούς και μεγάλους στην
«καρδιά» της πόλης του Ηρακλείου, φέτος θα προσαρμοστεί στα μέτρα για την αντιμετώπιση και την
προστασία από την πανδημία COVID-19 αφού προέχει η ασφάλεια και η υγεία των πολιτών.
Έτσι τα σπιτάκια των Ξωτικών, του Άη Βασίλη, των Παραμυθιών, των Ζαχαρωτών με όλα εκείνα τα
πολύχρωμα και μοσχοβολιστά που συνοδεύουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, μαζί με μελωδίες
και άπειρες δράσεις δε θα μπορέσουν φέτος να ανοίξουν τις πόρτες τους στο κοινό στην Πλατεία
Ελευθερίας. Η πανδημία απαιτεί μέτρα, προστασία και ασφάλεια προκειμένου το 2021 να μας βρει όλους
υγιείς.
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ) και ο Δήμος Ηρακλείου θα
φροντίσουν έτσι ώστε το «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» να μην χάσει τη λάμψη του, να υπάρχει
το χρωματιστό του σημάδι στην Πλατεία Ελευθερίας με μη επισκέψιμα στολίδια και
εγκαταστάσεις που θα σκορπίζουν γιορτινό φως και χαρά στην πόλη.
Παράλληλα η πόλη του Ηρακλείου θα στολιστεί χριστουγεννιάτικα, θα φωτιστεί κάθε γωνιά της. Η
Πλατεία Ελευθερίας και πάλι θα λάμπει. Μεγάλα Χριστουγεννιάτικα δένδρα θα μαγνητίσουν το βλέμμα και
θα μαγέψουν τα παιδιά, στολίδια εντυπωσιακά -μη επισκέψιμα – θα στηθούν σκορπώντας το χρώμα της
χαράς και της γιορτής και κάνοντας σαφές ότι τα επόμενα χρόνια, το «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» θα
επιστρέψει με ασφάλεια στην «καρδιά» της πόλης του Ηρακλείου και κάθε μικρό καστρόσπιτο θα ανοίξει
την πόρτα του για να σκορπίσει χαρά σε μικρούς και μεγάλους!
Τα Χριστούγεννα στο Ηράκλειο δε θα χάσουν ούτε το χρώμα, ούτε τη λάμψη τους…απλά θα αποφύγουν
το συνωστισμό και την πολυκοσμία στα δρομάκια του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου». Θα τηρηθούν
αποστάσεις, μάσκες, αντισηπτικά με λάμψη και χρώμα Χριστουγέννων…
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με:
1) Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 257 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2) Τις διατάξεις του άρθρου 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007
τεύχος Β')
3) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
4) Τις διατάξεις 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.
5) Τις διατάξεις του Ν. 4555/19-07-2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018) περί «Μεταρρύθμισης του
Θεσμού πλαισίου της Τοπική Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της
Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α» (Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), όπως αναλογικά εφαρμόζονται στα ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, ως φορείς γενικής κυβέρνησης αρ.2 παρ.2β ΠΔ 80/2016
Άρθρο 3ο
Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσιών/Προμηθειών
Η ανάθεση των υπηρεσιών και των προμηθειών που περιγράφονται την Τεχνική Έκθεση θα
πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/20016.
Άρθρο 4ο
Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών
1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι την ημερομηνία που
αναγράφεται σε κάθε τμήμα των παραρτημάτων της παρούσας
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής
(Διονυσίου 13Α , Νέα Αλικαρνασσός ) την ημερομηνία που προβλέπεται στα έγραφα της σχετική σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
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ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
3. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στον τόπο που θα του υποδειχθεί, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.
Άρθρο 5ο
Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο ανάδοχος δεσμεύεται:
α) Για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και στην σωστή εκτέλεση των εργασιών όπως αυτά
αναλύονται στη εγκεκριμένη από το ΔΣ της επιχείρησης μελέτη 19/2019.
β)Ότι τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
γ)Ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της
σύμβασης
δ)Ότι λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Άρθρο 6ο
Υπεργολαβία
1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
Άρθρο 7ο
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία,
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από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή
ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Άρθρο 8ο
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου
Άρθρο 9ο
Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της με αρ. πρωτ..
Προκήρυξης: 116811/21-12-2018 διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο
Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 7 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 4. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 15.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις
περιπτώσεις β΄ και δ΄ παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί
η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως
όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες
της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
Δικαστική Επίλυση Διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση προμήθειας ή παροχής
υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται
με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η
σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 205Α του ν.4412/16.
Άρθρο 10ο
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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Η Δημοτική Επιχείρηση μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Άρθρο 11ο
Λύση της σύμβασης
Με την επιφύλαξη των άρθρων 9ο και 11ο της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας
διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5ο της παρούσας.
Άρθρο 12ο
Παρακολούθηση της σύμβασης
1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την αρμόδια
επιτροπή που έχει ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για όλα
τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας
της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη
με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι
υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο
επόπτης
λειτουργεί
ως
συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο
οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση
του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την
εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να
σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο
εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της
υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.
Άρθρο 13ο
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Στο στάδιο
εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να εφαρμοστεί η παράγραφος 5 του άρθρου 221 του νόμου 4412/2016.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται
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να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, η οποία
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών
από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου
218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται
πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Άρθρο 14ο
Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών (Ισχύει μόνο για το Παράρτημα 2)
1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός
έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο ή με πρακτική διαδικασία
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν από
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση
των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση
σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του
άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη
του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα
μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.
Άρθρο 15ο
Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
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Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται
μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος , λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Άρθρο 16ο
Ρήτρα εχεμύθειας σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων
1) Η παροχή υπηρεσιών από μέρους του Αναδόχου και από τους υπεργολάβους αυτού, σύμφωνα με το
άρθρο 7 της παρούσας σύμβασης, γίνεται με τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης, σε αρχεία με
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου
Ηρακλείου επεμβαίνουν μόνο εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του, κατόπιν καθορισμού των δικαιωμάτων
πρόσβασης από την αναθέτουσα αρχή.
2) Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
ισχύουσα νομοθεσία, το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τις
σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.
3) Το όλο έργο της παρούσης συμβάσεως και τα οποιαδήποτε πορίσματα χαρακτηρίζονται απόρρητα και
ως τοιαύτα τα διαχειρίζονται τα εμπλεκόμενα μέρη.
4) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην ανακοινώνει, διαθέτει ή δημοσιοποιεί
με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους σκοπούς της σύμβασης και για τους
οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από το νόμο ή δικαστική απόφαση, πληροφορίες που
έχει λάβει και επεξεργάζεται στα πλαίσια της δραστηριότητάς του.
5) Τα παραπάνω επιβιώνουν της λύσης ή της λήξης της παρούσας σύμβασης.
Άρθρο 17ο
Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της
τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας,
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική
ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσας. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 18ο
Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα
φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος
ή η Αναθέτουσα Αρχή είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια
ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος
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ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή και να καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για την
Αναθέτουσα Αρχή προσαρμοζόμενος ανάλογα.
Άρθρο 19ο
Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες. Ο ΦΠΑ σε κάθε περίπτωση (και αλλαγής του συντελεστή) βαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή.
Άρθρο 20ο
Τρόπος πληρωμής
1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών και την έκδοση του τιμολογίου.
2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
3. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών
επιβάλλεται (άρθρα 347 και 350 των νόμων 4412/2016 σε συνδυασμό με την ΥΑ1191/2017 ΦΕΚ Β
969/22.03.2017)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού που ισχύει κατά την ημέρα της ανάθεσης.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ:
1) το άρθρο 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β')
2) την παρ. 2 του άρθρου 257 του ΔΚΚ, όπως έχει τροποποιηθεί από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου
377 του Ν. 4412/16
3) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4) Τις διατάξεις του Ν. 4555/19-07-2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018) περί «Μεταρρύθμισης του Θεσμού
πλαισίου της Τοπική Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α» (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), όπως αναλογικά
εφαρμόζονται στα ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, ως
φορείς γενικής κυβέρνησης αρ.2 παρ.2β ΠΔ 80/2016
5) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της Δημοτικής Επιχείρησης που
θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε. 10-6471.001 του τρέχοντος προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων – Χριστουγεννιάτικο Κάστρο»
6) τη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων
της αντίστοιχης πίστωσης με α/α ΑΑΥ Α-166/2020 (ΑΔΑ: Ω9ΥΓΟΚ6Ξ-6Μ3, ΑΔΑΜ: 20REQ007564320)
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Την έγκριση του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών, του ενδεικτικού προϋπολογισμού και της
γενικής συγγραφής υποχρεώσεων, όπως αναλύονται παραπάνω
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2. Την επιλογή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 κατόπιν
συλλογής προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά.
Μειοψηφούντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι κκ. Μεραμβελιωτάκης Νικόλαος, Δοκιανάκης
Σπυρίδων οι οποίοι ψηφίζουν λευκό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 127/2020.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

Θεοδώρα Λεμονή

Νικόλαος Κέλλης
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