ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμ. Αποφ. 23/2021
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/2021
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 τον αποκριάτικο στολισμό στα πλαίσια
εορτασμού της Καστρινής Αποκριάς 2021 που διοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου
Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13.00 μ.μ,, συνεδρίασε τακτικώς μέσω
τηλεδιάσκεψης για λήψη απόφασης των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας και εκτός ημερήσιας διάταξης,
το Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας
Ηρακλείου, κατόπιν της 3ης/26.01.2021 πρόσκλησης της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ
1492/17.08.2007 τεύχος Β’). Ο παρών τρόπος συνεδρίασης και λήψης απόφασης προβλέπεται στην
απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ): Σύγκληση συλλογικών
οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα
λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την οποία «Σε όσες
περιπτώσεις δεν πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, η λήψη της
απόφασής τους, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε δια περιφοράς, με τη
διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δηλ. με έκδοση
πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης, και με
τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει
χώρα εκ της διάταξης της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/2020), χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον
κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την
βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που
λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη
συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19...».Ακολουθούν τα
θέματα
ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1ο ΘΕΜΑ (204/25.01.2021): Αναμόρφωση προϋπολογισμού
2ο ΘΕΜΑ (205/25.01.2021): Συμμετοχή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΠολιτισμούΠεριβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου στο πρόγραμμα Ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση
ανέργων ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων,
Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα
Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτομα με Αναπηρίες (Α.με.Α)
3ο ΘΕΜΑ (206/25.01.2021): Έγκριση υποβολής αιτήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για την
παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος της χρήσης της Πλατείας Ελευθερίας Ηρακλείου Κρήτης και το αίθριο της
Βασιλικής του Αγίου Μάρκου για την υλοποίηση της πολιτιστικής διοργάνωσης «Καστρινή Αποκριά» της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου
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4ο ΘΕΜΑ (207/25.01.2021): Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, τεύχους τεχνικών προδιαγραφών
και ενδεικτικού προϋπολογισμού εξόδων προμηθειών – υπηρεσιών για τον αποκριάτικο στολισμό στα
πλαίσια εορτασμού της Καστρινής Αποκριάς 2021 που διοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο ΘΕΜΑ (238/28.01.2021): Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού
(αρ. 117 παρ. 4) συνοπτικού διαγωνισμού α/α 001/2021 για την προμήθεια μερίδων έτοιμου φαγητού για
τη σίτιση ηλικιωμένων στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτω (8) μέλη και
τρία (3) απόντα, ξεκίνησε η συνεδρίαση:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Λεμονή Θεοδώρα
2. Τσαγκαράκης Γεώργιος
5. Παπαδάκη – Σκαλίδη Ειρήνη
8. Δοκιανάκης Σπυρίδων
6. Μεραμβελλιωτάκης Νικόλαος
Ανδρονά Μαρίνα
Σταματάκης Εμμανουήλ
Τζουλιαδάκη Αικατερίνη

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αγγελάκης Νικόλαος
Μανουρά – Σταυρακάκη Μαρία
Β Αχλαδιανάκης Εμμανουήλ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο κο Κέλλη Νικόλαο. Κατόπιν αυτών, η Πρόεδρος του ΔΣ της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα
εξής:
Η «Καστρινή Αποκριά 2021» βρίσκεται προ των πυλών (Αρχή Τριωδίου, Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021) και
η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ) και ο Δήμος Ηρακλείου θα φροντίσουν έτσι ώστε
να σκορπίσουν χρώμα, χαρά και νότες Καρναβαλιού ενώ παράλληλα όλα θα είναι προσαρμοσμένα στα μέτρα
για την αντιμετώπιση και την προστασία από την πανδημία COVID-19 αφού προέχει η ασφάλεια και η υγεία
των πολιτών.
Έτσι όλες οι μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, τα δρώμενα δρόμου, οι εκδηλώσεις αλλά και το μεγάλο
Καστρινό Καρναβάλι, που έχει κλέψει την «καρδιά» των Ηρακλειωτών και κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες
συμμετοχές, φέτος δε θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν. Η πανδημία απαιτεί μέτρα, προστασία και
ασφάλεια προκειμένου η επόμενη χρονιά να βρει όλους τους πολίτες υγιείς.
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ) και ο Δήμος Ηρακλείου θα φροντίσουν έτσι ώστε η
πόλη θα στολιστεί γιορτινά, θα γεμίσει χρώμα και μελωδία προκειμένου οι πολίτες να πάρουν …μία γεύση
Καρναβαλιού! Εντυπωσιακά πολύχρωμα στολίδια θα στηθούν σε δρόμους και πλατείες, φώτα και λάμψη
γιορτής θα δώσουν την ευκαιρία στους Ηρακλειώτες να τιμήσουν το «Καστρινό Καρναβάλι 2021» χωρίς
συνωστισμό και κίνδυνο για την υγεία τους, με την υπόσχεση ότι το 2022 θα επιστρέψει δυναμικά για να
σκορπίσει χαρά σε μικρούς και μεγάλους!
Η θεματική ενότητα της φετινής «ιδιαίτερης» Καστρινής Αποκριάς είναι η αναβίωση του Βενετσιάνικου
καρναβαλιού. Στο άκουσμα των λέξεων «Βενετσιάνικο Καρναβάλι» σκεφτόμαστε επιτηδευμένα φορέματα
της αναγεννησιακής εποχής, εξωτικά χρωματιστά φτερά και καπέλα, εκκεντρικές και κομψές μάσκες, ενώ η
χαρακτηριστική παιχνιδιάρικη μελωδία της tarantella ακούγεται από άκρη σε άκρη και τα παιχνίδια των
αρλεκίνων δίνουν και παίρνουν μπροστά στην πλατεία του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Το σημαντικότερο
ίσως γνώρισμα του Βενετσιάνικου Καρναβαλιού αφορά τις μυστηριώδεις μάσκες, οι οποίες και έχουν
συνδεθεί άμεσα με τον εορτασμό του καρναβαλιού. Μέσω της μάσκας επιτυγχανόταν η ανωνυμία και η νέα
ταυτότητα του εκάστοτε μεταμφιεσμένου. Μάλιστα, οι μάσκες χρησιμοποιούνταν και στην καθημερινή ζωή
προκειμένου να αποκρύψουν την πραγματική ταυτότητα των προσώπων, οι οποίοι μπορούσαν να
συνδιαλέγονται με ανθρώπους χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων ή και να συνάψουν μαζί τους
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ρομαντικές σχέσεις. Οι βενετσιάνικες μάσκες διακρίνονται για την baroque τεχνοτροπία τους,
χρησιμοποιώντας υφάσματα, κερί και πορσελάνες. Συνήθως, το χρώμα που κυριαρχούσε στις μάσκες ήταν
το χρυσό και το ασημί, ενώ παράλληλα ήταν διακοσμημένες με υφάσματα σε ζωηρά χρώματα,
ημιπολύτιμους λίθους καθώς και με ζωγραφικές λεπτομέρειες. Όπως προαναφέρθηκε, η άνθιση της
Commedia dell’arte παρότρυνε τους Βενετούς να την εντάξουν στις εκδηλώσεις του καρναβαλιού. Σκοπός
είναι να πλησιάσουμε τη φιλοσοφία του Βενετσιάνικου Καρναβαλιού έχοντας σχεδιαστικό γνώμονα τις
συνθήκες ,υγειονομικές και κοινωνικές, που επιβάλλει ο COVID-19.
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
➢ 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

1

CPV

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ
ΦΠΑ

44111520-2

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

Μπάλα

3

400,00€

1.200,00€

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

1.200,00€
288,00€
1.488,00€

ΙI. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Μεταλλική βάση για Μαριονετίστα
Η κατασκευή θα είναι μεταλλική και θα κατασκευαστεί με μαύρη στραντζαριστή διατομή 40mm*40mm,
σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια. Επιπλέον θα πρέπει να περαστεί με μίνιο και μεταλλικό χρώμα
για προστασία από φθορά. Η μεταλλική κατασκευή θα έχει ύψος 3,00m ούτως ώστε να μπορέσει να
τοποθετηθεί η μορφή του μαριονετίστα και οι 5 μαριονέτες που θα κρεμαστούν από τα χέρια του. Σε
επίπεδο κάτοψης θα καταλαμβάνει μια επιφάνεια διαστάσεων (ΜxΠ)= 3,20m*1,60m.
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Η μεταλλική κατασκευή θα έχει το σχήμα ενός κώλουρου κώνου, με δύο σχήματα με τη μορφή
«φασολιού» στη βάση του και στο τελείωμα της κατασκευής σε διαφορετικές διαστάσεις, για να μπορούν
να τοποθετηθούν οι 5 μαριονέτες μπροστά από τον μαριονετίστα. Στις ενδιάμεσες οριζόντιες στρώσεις
του κώνου, θα τοποθετηθούν σιδερένιες βέργες Φ8 ανά 0,60m με το σχήμα τους να είναι καμπυλοειδές
και θα ακολουθεί το υφιστάμενο σχέδιο του «φασολιού». Στο τελείωμα του κώνου θα τοποθετηθεί η
μορφή του μαριονετίστα από διογκωμένη πολυστερίνη-φελιζόλ (μπούστο-κεφάλι-χέρια) και εσωτερικά
θα ενισχυθεί το φελιζόλ από μεταλλικά στραντζαριστά για καλύτερη αντοχή και για να κρατήσουν τα χέρια
τις 5 μαριονέτες. Τα μεταλλικά στοιχεία που θα μείνουν εμφανή, θα καλυφθούνε από ύφασμα (παντελόνι
μαριονετίστα). Οι πέντε μαριονέτες θα κρέμονται από τα δύο χέρια του μαριονετίστα (3 και 2 αντίστοιχα)
από μια μεταλλική οριζόντια βέργα και θα ακουμπάνε σε μεταλλικές βάσεις με διαφορετικά ύψη, μεγέθη
και χρωματικά σχέδια.
Η συνολική κατασκευή θα φτάσει στο τελικό ύψος των 5 μέτρων. Ως εκ τούτου, θα ενισχυθεί η μεταλλική
βάση του μαριονετίστα με επιπλέον σίδερα και θα βιδωθεί στο σημείο που θα τοποθετηθεί. Για την
προφύλαξη της όλης κατασκευής θα τοποθετηθεί περίφραξη περιμετρικά αυτής.

Μεταλλικές βάσεις για Μάσκες
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Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια θα κατασκευαστούν 10 μεταλλικές βάσεις για την στήριξη και
τοποθέτηση τρισδιάστατων Αποκριάτικων μασκών. Η κάθε κατασκευή θα είναι μεταλλική και θα
κατασκευαστεί με μαύρη στραντζαριστή διατομή 40mm*40mm. Επιπλέον θα περαστεί με μίνιο και
μεταλλικό χρώμα για προστασία από φθορά.
Η κάθε μεταλλική κατασκευή θα έχει τριγωνικό σχήμα, στη μορφή ενός ισόπλευρου τριγώνου με διάσταση
πλευράς για τη βάση 1,20m, και 0,40m για το τελείωμα της κατασκευής, όπως φαίνεται και στα
επισυναπτόμενα σχέδια. Στο τελείωμα της κατασκευής θα τοποθετηθεί μεταλλικός σταυρός για να μπορεί
να στηριχθεί η τρισδιάστατη μάσκα που θα κατασκευαστεί από διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ). Το
ύψος της μεταλλικής κατασκευής θα φτάσε τα 2,50m.
Ανάμεσα στις πλευρές των κατακόρυφων πλευρών των τριγώνων θα τοποθετηθεί μεταλλικό πλέγμα για
την καλύτερη σταθερότητα της όλης κατασκευής αλλά και για να τοποθετηθούν διακοσμητικά υφάσματα,
και κορδέλες και να καμουφλαριστεί η βάση των Μασκών.
Η συνολική κατασκευή μαζί με τα διακοσμητικά περιμετρικά των μασκών θα φτάσει στο τελικό ύψος των
5-6 μέτρων. Ως εκ τούτου, θα ενισχυθεί η μεταλλική κατασκευή με επιπλέον σίδερα και θα βιδωθεί στο
σημείο που θα τοποθετηθεί. Για την προφύλαξη της όλης κατασκευής θα τοποθετηθεί περίφραξη
περιμετρικά αυτής.
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Μεταλλικό Κιόσκι
Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια θα κατασκευαστεί ένα μεταλλικό κιόσκι διαστάσεων 6,00*6,00m
και θα έχει μια σκεπή τετράριχτη που θα επενδυθεί με τεντόπανο. Θα αποτελείται από μεταλλικές κολώνες
διατομής 70*70mm και δοκάρια διατομής 70*120mm.
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2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A

CPV

1

44212320-8

2
44212320-8

7

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Προμήθεια μεταλλικής
βάσης για
Μαριονετίστα
συμπεριλαμβανομένου
των υλικών και των
υπηρεσιών
τοποθέτησης
Προμήθεια μεταλλικών
βάσεων για Μάσκες
συμπεριλαμβανομένου
των υλικών και των
υπηρεσιών
τοποθέτησης

ΤΕΜ

1

ΤΕΜ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟ ΦΠΑ

450,00€

450,00€

400,00€

4.000,00€

10

3
44212320-8

Προμήθεια μεταλλικου
Κιόσκι
συμπεριλαμβανομένου
των υλικών και των
υπηρεσιών
τοποθέτησης

ΤΕΜ

1
2.550,00€

2.550,00€

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

7.000,00€
1.680,00€
8.680,00€

IIΙ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΚΛΩΝ ΒΙΤΡΙΝΑΣ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΥΚΛΩΝ ΒΙΤΡΙΝΑΣ
A.1
A.1.1
α/α
1
2
3

ΚΟΥΚΛΑ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΤΥΠΟΥ 1
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αριθμός προσφερόμενων
Υλικό
Χρώμα

4

Φινίρισμα

5

Σημείο Στήριξης

6

Ύψος

Περίπου 174 εκ.

7

Στήθος

Περίπου 76 εκ.

8
9
10
11
12

Μέση
Περιφέρεια
Ώμοι
Πέλμα
Χωρίς χαρακτηριστικά προσώπου

Περίπου 56 εκ.
Περίπου 82 εκ.
Περίπου 42 εκ.
Περίπου 22 εκ.
Ναι

A/A
1

ΚΟΥΚΛΕΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ
Εύκαμπτη Γυναικεία Κούκλα
Υποχρεωτική απαίτηση
7
Μαλακή Πολυουρεθάνη
Εκρού
Ελαστικό Βαμβακερό Πανί
Μέση

CPV

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ
ΦΠΑ

37510000-6

Εύκαμπτη Γυναικεία
Κούκλα

ΤΕΜ

7

195,00 €

1.365,00 €

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
8

1.365,00€
327,60€
1.692,60€

IV. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μ.
Μ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ
ΦΠΑ

Πινέλο ζωγραφικής No.12

ΤΕΜ

1

3,80€

3,80 €

37800000-6

Πινέλο ζωγραφικής No.10

ΤΕΜ

1

3,00€

3,00 €

3

37800000-6

Πινέλο ζωγραφικής No.2

ΤΕΜ

1

1,50€

1,50 €

4

37800000-6

Πινέλο ζωγραφικής No.6

ΤΕΜ

1

2,00€

2,00 €

5

37800000-6

Πινέλο ζωγραφικής No.8

ΤΕΜ

1

2,60€

2,60 €

6

37800000-6

Πινέλο ζωγραφικής No.4

ΤΕΜ

1

1,80€

1,80 €

7

37800000-6

Πινέλο ζωγραφικής No.0

1

1,40€

1,40 €

8

37800000-6

Πινέλο ζωγραφικής No.3

1

1,30€

1,30 €

37800000-6

Ακρυλικά χρώματα Σετ 6x120ml Είναι
κατάλληλα για χρήση πάνω σε χαρτί,
χαρτόνι, καμβά, ξύλο, πέτρα. Η σύσταση
τους τα καθιστά κατάλληλα και για
τοιχογραφία. Αραιώνονται με νερό, είναι
άοσμα και στεγνώνουν γρήγορα, (μία λεπτή
στρώση χρώματος στεγνώνει σε μισή ώρα
περίπου). Οι υψηλής ποιότητας χρωστικές
που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των
ακρυλικών AMSTERDAM, τους δίνει αντοχή
στο ξεθώριασμα για δεκαετίες. Η
συσκευασία περιέχει τα χρώματα :
105,268,396,504,735,851

ΤΕΜ

1

18,00€

18,00 €

37800000-6

Πινέλα ζωγραφικής σετ 3 τεμαχίων /133M

ΤΕΜ

1

3,50€

3,50 €

ΤΕΜ

2

3,80€

7,60 €

ΤΕΜ

1

4,20€

4,20 €

ΤΕΜ

1

1,80€

1,80 €

ΤΕΜ

1

7,00€

7,00 €

ΤΕΜ

1

15,00€

15,00 €

Α/Α

CPV

1

37800000-6

2

9

10

9

11

37800000-6

12

37800000-6

13

37800000-6

14

37800000-6

15

37800000-6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βερνίκι ακρυλικό σε 400ml GLOSS, μεγάλης
αντοχής, κατάλληλο για γυαλί, ξύλο, χαρτί,
καμβά, πλαστικό και για μέταλλο, για
εξωτερικό και εσωτερικό χώρο. Με
αυτοκαθαριζόμενη βαλβίδα.
Ακρυλική πάστα διάφανη 150ml κατάλληλη
για δημιουργία τριδιάστατων εφέ.Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις σκληρές
επιφάνειες και με stencil.Εφαρμόζεται με
σπάτουλα ή πινέλο βεντάλια ή και με
σφουγγάρι.
Μάσκα ματιών λευκή με λάστιχο, ματιών,
σετ 2 τεμαχίων, 20χ10cm
Κρακελέ 1 συστατικού διαφανές 236ML. Για
μικρά σπασίματα εφαρμόζουμε λεπτό
στρώμα. Για μεγάλα σπασίματα
εφαρμόζουμε πιο παχύ στρώμα. Μπορεί να
εφαρμοστεί σε ξύλο, γύψο, κασσίτερο,
ρητίνη, κεραμικό, παπιέ μασέ, πηλό,
πλαστικό, γυαλί και μέταλλο. Είναι μη τοξικό
και καθαρίζει με σαπούνι και νερό
Υγρό γυαλί σε συσκευασία 236ml.
Παρασκευάζεται στην Αμερική. Η

TEM
TEM

16

37800000-6

17

37800000-6

18

συσκευασία περιέχει το υγρό γυαλί και τον
καταλύτη που αναμιγνύονται σε ίσα μέρη.
Περιέχει οδηγίες χρήσης. Σε περίπου 8 ώρες
δημιουργεί ένα παχύ και γυαλιστερό
στρώμα και η τελική του σκλήρυνση
επιτυγχάνεται σε περίπου 72 ώρες. Όταν
τελειώσετε με την διαδικασία της ανάμιξης
χρησιμοποιείστε το ομογενοποιημένο υλικό
αμέσως. Αφού περιχύσετε το μίγμα στην
επιφάνεια έχετε περίπου 25 λεπτά για να το
δουλέψετε, προτού αρχίσει να στεγνώνει. Οι
ιδανικές συνθήκες για το στέγνωμα είναι
θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και
υγρασία όχι πάνω από 50%. Συνιστάται να
μην δημιουργείτε στρώματα πάχους
μεγαλύτερου των 3 χιλιοστών. Η
συγκεκριμένη συσκευασία μπορεί να
καλύψει επιφάνεια 30x60cm, για επιφάνεια
χωρίς πόρους και πάχος στρώματος 1,6mm.
Χαρτιά Origami. Η συσκευασία περιέχει 50
χαρτιά ORIGAMI 15x15cm, βάρους 80gr.

ΤΕΜ

1

3,80

3,80 €

Περίγραμμα RELIEF 20ml BLACK 700

ΤΕΜ

1

2,80€

2,80 €

37800000-6

Περίγραμμα RELIEF 20ml COPPER 805

ΤΕΜ

1

2,80€

2,80 €

19

37800000-6

Περίγραμμα RELIEF 20ml GOLD 801

ΤΕΜ

4

2,80€

11,20 €

20

37800000-6

Περίγραμμα RELIEF 20ml Silver 801

ΤΕΜ

2

2,80€

5,60 €

21

37800000-6

ΤΕΜ

1

7,50€

7,50 €

22

37800000-6

ΤΕΜ

1

7,20€

7,20 €

23

37800000-6

ΤΕΜ

15

1,45€

21,75 €

24

37800000-6

ΤΕΜ

1

5,50€

5,50 €

25

37800000-6

ΤΕΜ

1

9,50€

9,50 €

26

37800000-6

ΤΕΜ

1

5,50€

5,50 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

157,65€
37,84€
195,49€

Καλούπι μάσκας διπλό, προσώπου 150x220
mm
Καλούπι μάσκας μονή, προσώπου σετ 10
τεμάχια
Χαρτοπολτός 200gr
Φύλλα ασήμι, συσκευασία 100 φύλλων
διαστάσεων 16x16cm
Μιξιόν νερού 250ml. Μπορεί να αραιωθεί με
νερό έως 60%.
Φύλλα χρυσού, συσκευασία 100 φύλλων
διαστάσεων 16x16cm

V. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A

1

10

CPV

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

19200000-8

Ύφασμα αδιάβροχο
Λιλιάν ριγέ
Ηλιακή προστασία
περίπου UV97%
Αντιαλεργικό
Ανακυκλώσιμο
Αντοχή στον ήλιο

Τρέχον
μέτρο

30

10,50€

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟ ΦΠΑ

315,00€

και την υγρασία
ώστε να μην
αλλοιώνετε το
χρώμα
Αδιαβροχο
2

3

19200000-8

19200000-8

Σειρίτι

Τρέχον
μέτρο

Μοκέτα τύπου
τσόχας, διαθέσιμη
σε μεγάλη ποικιλία
χρωμάτων.
Κατάλληλη για κάθε
επαγγελματικό και
οικιακό χώρο, αλλά
και για την κάλυψη
εκθεσιακών χώρων.
Διαθέσιμη σε γκρι
ανοιχτό, γκρι
σκούρο, ηλεκτρίκ
μπλε, καφέ,
κόκκινο, λευκό,
Τετραγωνικό
μαύρο, μπεζ,
θαλασσί, μπορντώ
και πράσινο.
Τεχνικά
χαρακτηριστικά:
Σύνθεση: 100% PP
Υπόστρωμα: Styr.
but. latex
Συνολικό ύψος:
2.6mm ±10%
Συνολικό βάρος:
250gr/m2 ±10%
Ακαυστότητα: Cfl-s1

173

1,65€

285,45€

80

2,80€

224,00€

Μερικό
σύνολο
ΦΠΑ24%
Γενικό Σύνολο

824,45€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ – ΓΛΥΠΤΗ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Α. Μεγάλες μάσκες σε βάση

11

197,87€
1.022,32€

Θα πρέπει να κατασκευαστούν 10 μεγάλες μάσκες Βενετσιάνικες ύψους 1.20mx1m πλάτος και πάχος
40 εκ. Θα επεξεργαστούν ώστε να μπορέσει να τοποθετηθεί υλικό το όποιο θα σκληραίνει το φελιζόλ
για να έχουν αντοχή.
Δείγματα μασκών

12

13

Β. Μάσκες μικρές για κούκλες (Βασιλική Αγ Μάρκου , Χώρος –Πλατεία Ελευθερίας)
Θα κατασκευαστούν 18 μάσκες Βενετσιάνικες μικρών διαστάσεων οι οποίες θα τοποθετηθούν στις
κούκλες βιτρίνας που θα αναπαριστούν το χορό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι
χαρτοπηλός, ακρυλικά χρώματα, βερνίκια, φύλλα χρυσού κτλ. και θα διακοσμηθούν με διάφορα
υλικά όπως τρέσες, κορδέλες, φτερά, χάντρες κτλ.
Δείγματα μασκών

14

15

16

Γ. Κλόουν χειριστής μαριονετών
Θα κατασκευαστεί ένας μεγάλος τρισδιάστατος κλόουν από φελιζόλ που τα χέρια του θα κρατούν
κούκλες μαριονέτες. Θα γίνει μια κατασκευή μεταλλική όπου θα στηθεί πάνω της ο κλόουν. Το
μέγεθος της κατασκευής θα είναι περίπου 4 μέτρα στο ύψος. Το άνοιγμα των χεριών περίπου στα 2
μέτρα και το ύψος του μπούστου έως το καπέλο 160 μ.

17

Δ. Επισκευή αρμάτων που θα στηθούν στην πόλη του Ηρακλείου
Τα εν λόγω άρματα έχουν κατασκευαστεί τα προηγούμενα χρόνια και ανήκουν στην Επιχείρηση.
Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι τρίψιμο, εισαγωγή υλικού όπου απαιτείται,
ρετουσάρισμα και βάψιμο.

18

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

1

2

3

4

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επεξεργασία διογκωμένης
πολυστερίνης και
92312200-3 δημιουργία
τρισδιάστατων γλυπτών
(μεγάλες μάσκες σε βάση)
Δημιουργία
τρισδιάστατων γλυπτών
(μάσκες μικρές για
92312200-3
κούκλες (Βασιλική Αγ
Μάρκου , χώρος –
πλατεία Ελευθερίας)
Επεξεργασία διογκωμένης
πολυστερίνης και
δημιουργία
92312200-3
τρισδιάστατων γλυπτών
(Κλόουν χειριστής
μαριονετών)
Εργασίες συντήρησης του
92312200-3
γλυπτών

Μ.
Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ
ΦΠΑ

ΤΕΜ

10

230,00€

2.300,00€

TEM

18

70,00€

1.260,00€

TEM

1

540,00€

540,00€

4

100,00€

400,00€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4.500,00€
1.080,00€
5.580,00€

II. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ – ΖΩΓΡΑΦΟΥ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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 βενετσιάνικων μασκών και των
τρισδιάστατων γλυπτών που θα τοποθετηθούν στην πλατεία Ελευθερίας και στη Βασιλική του Αγίου
Μάρκου για τον εορτασμό της αποκριάς. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φέρει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό, όπως χρώματα πινέλα και ότι άλλο χρειαστεί.

19

Α/Α

CPV

1

92312200-3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπηρεσίες
καλλιτέχνη
ζωγράφου

Μ.
Μ
Κατ’
απο
κοπ
ή

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ
ΦΠΑ

1

2.500,00€

2.500,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.500,00€

IΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η κατασκευή ενδυμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την
ενδυμασία των κουκλών βιτρίνας που θα αναπαριστούν έναν βενετσιάνικο χορό. Ο συνολικός
αριθμός των κουκλών που θα στολιστούν είναι 27 και κατανέμονται ως 18 ενήλικες κούκλες (άνδρες
και γυναίκες) και 9 παιδιά (αγόρι και κορίτσι). Τέλος θα κατασκευαστεί και ένα ένδυμα για τον
κλόουν.
ΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ

20

21

Α/Α

CPV

1

18231000-7

2

18231000-7

3

18231000-7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπηρεσίες
κατασκευής
ενδυμάτων
ενήλικων
Υπηρεσίες
κατασκευής
ενδυμάτων
παιδικά
Υπηρεσίες
κατασκευής
ενδυμάτων
κλόουν

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜ

18

160,00€

2.880,00€

ΤΕΜ

9

125,00€

1.125,00€

ΤΕΜ

1

160,00€

160,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4.165,00€

ΙV. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οι εργασίες αφορούν τη φύλαξη της πλατείας Ελευθερίας κα της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου
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
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
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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,.
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
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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:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
24.02.2021- 25.02.2021
25.02.2021- 26.02.2021
26.02.2021- 27.02.2021
27.02.2021- 28.02.2021
28.02.2021- 01.03.2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01.03.2021- 02.03.2021
02.03.2021- 03.03.2021
03.03.2021- 04.03.2021
04.03.2021- 05.03.2021
05.03.2021- 06.03.2021
06.03.2021- 07.03.2021
07.03.2021- 08.03.2021
08.03.2021- 09.03.2021
09.03.2021- 10.03.2021
10.03.2021- 11.03.2021
11.03.2021- 12.03.2021
12.03.2021- 13.03.2021
13.03.2021- 14.03.2021
14.03.2021- 15.03.2021
15.03.2021- 16.03.2021
16.03.2021- 17.03.2021
17.03.2021- 18.03.2021

Α/Α

1

2
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CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπηρεσίες
φύλαξης της
79713000-5
πλατείας
ελευθερίας
Υπηρεσίες
φύλαξης της
79713000-5
Βασιλική Αγίου
Μάρκου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
ΩΡΑΡΙΟ
18.00 - 7.00
18.00 - 7.00
18.00 - 7.00
7.00 - 7.00
7.00 - 7.00
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
ΩΡΑΡΙΟ
18.00 - 7.00
18.00 - 7.00
18.00 - 7.00
18.00 - 7.00
18.00 - 7.00
7.00 - 7.00
7.00 - 7.00
18.00 - 7.00
18.00 - 7.00
18.00 - 7.00
18.00 - 7.00
18.00 - 7.00
7.00 - 7.00
7.00 - 7.00
7.00 - 7.00
18.00 - 7.00
18.00 - 7.00

ΩΡΕΣ
13
13
13
24
24
ΩΡΕΣ
13
13
13
13
13
24
24
13
13
13
13
13
24
24
24
13
13

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ
ΦΠΑ

Ώρα

363

5,00€

1.815,00€

Ώρα

363

5,00€

1.815,00€

Μερικό σύνολο
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.630,00€
871,20€
4.501,20€

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της μελέτης
Η «Καστρινή Αποκριά 2021» βρίσκεται προ των πυλών (Αρχή Τριωδίου, Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021)
και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ) και ο Δήμος Ηρακλείου θα φροντίσουν έτσι
ώστε να σκορπίσουν χρώμα, χαρά και νότες Καρναβαλιού ενώ παράλληλα όλα θα είναι προσαρμοσμένα
στα μέτρα για την αντιμετώπιση και την προστασία από την πανδημία COVID-19 αφού προέχει η
ασφάλεια και η υγεία των πολιτών.
Έτσι όλες οι μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, τα δρώμενα δρόμου, οι εκδηλώσεις αλλά και το
μεγάλο Καστρινό Καρναβάλι, που έχει κλέψει την «καρδιά» των Ηρακλειωτών και κάθε χρόνο
συγκεντρώνει χιλιάδες συμμετοχές, φέτος δε θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν. Η πανδημία απαιτεί
μέτρα, προστασία και ασφάλεια προκειμένου η επόμενη χρονιά να βρει όλους τους πολίτες υγιείς.
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ) και ο Δήμος Ηρακλείου θα φροντίσουν έτσι
ώστε η πόλη θα στολιστεί γιορτινά, θα γεμίσει χρώμα και μελωδία προκειμένου οι πολίτες να πάρουν
…μία γεύση Καρναβαλιού! Εντυπωσιακά πολύχρωμα στολίδια θα στηθούν σε δρόμους και πλατείες,
φώτα και λάμψη γιορτής θα δώσουν την ευκαιρία στους Ηρακλειώτες να τιμήσουν το «Καστρινό
Καρναβάλι 2021» χωρίς συνωστισμό και κίνδυνο για την υγεία τους, με την υπόσχεση ότι το 2022 θα
επιστρέψει δυναμικά για να σκορπίσει χαρά σε μικρούς και μεγάλους!
Η θεματική ενότητα της φετινής «ιδιαίτερης» Καστρινής Αποκριάς είναι η αναβίωση του Βενετσιάνικου
καρναβαλιού. Στο άκουσμα των λέξεων «Βενετσιάνικο Καρναβάλι» σκεφτόμαστε επιτηδευμένα
φορέματα της αναγεννησιακής εποχής, εξωτικά χρωματιστά φτερά και καπέλα, εκκεντρικές και κομψές
μάσκες, ενώ η χαρακτηριστική παιχνιδιάρικη μελωδία της tarantella ακούγεται από άκρη σε άκρη και τα
παιχνίδια των αρλεκίνων δίνουν και παίρνουν μπροστά στην πλατεία του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Το
σημαντικότερο ίσως γνώρισμα του Βενετσιάνικου Καρναβαλιού αφορά τις μυστηριώδεις μάσκες, οι
οποίες και έχουν συνδεθεί άμεσα με τον εορτασμό του καρναβαλιού. Μέσω της μάσκας επιτυγχανόταν η
ανωνυμία και η νέα ταυτότητα του εκάστοτε μεταμφιεσμένου. Μάλιστα, οι μάσκες χρησιμοποιούνταν
και στην καθημερινή ζωή προκειμένου να αποκρύψουν την πραγματική ταυτότητα των προσώπων, οι
οποίοι μπορούσαν να συνδιαλέγονται με ανθρώπους χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων ή και να
συνάψουν μαζί τους ρομαντικές σχέσεις. Οι βενετσιάνικες μάσκες διακρίνονται για την baroque
τεχνοτροπία τους, χρησιμοποιώντας υφάσματα, κερί και πορσελάνες. Συνήθως, το χρώμα που
κυριαρχούσε στις μάσκες ήταν το χρυσό και το ασημί, ενώ παράλληλα ήταν διακοσμημένες με
υφάσματα σε ζωηρά χρώματα, ημιπολύτιμους λίθους καθώς και με ζωγραφικές λεπτομέρειες. Όπως
προαναφέρθηκε, η άνθιση της Commedia dell’arte παρότρυνε τους Βενετούς να την εντάξουν στις
εκδηλώσεις του καρναβαλιού. Σκοπός είναι να πλησιάσουμε τη φιλοσοφία του Βενετσιάνικου
Καρναβαλιού έχοντας σχεδιαστικό γνώμονα τις συνθήκες ,υγειονομικές και κοινωνικές, που επιβάλλει ο
COVID-19.

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')
25

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 ΣυμμετοχήςΒελτίωση 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 της Προμήθειας/Υπηρεσίας
Η ανάθεση των προμηθειών και η παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της
παρούσας θα πραγματοποιηθούν με απευθείας ανάθεση με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά στο Γενικό Σύνολο, 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
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
Χρόνος εκτέλεσης της Υπηρεσίας
1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση των
εργασιών που απαιτούνται .
2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου . Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 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, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 6ο
Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο ανάδοχος δεσμεύεται:
α)Για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και στην σωστή εκτέλεση των εργασιών όπως αυτές
αναλύονται στην εγκεκριμένη από το ΔΣ της Επιχείρησης μελέτη 22/2018.
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 7ο
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 8ο
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, 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,
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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 9ο
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 10ο
Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο
1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της πρόσκλησης
αναγράφονται στα αντίστοιχα έγραφα της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
2. 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, η Αναθέτουσα
Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες
της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των άρθρων 8 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 15 (Απόρριψη παραδοτέων –
Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση , μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Άρθρο 11ο
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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 12ο
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 13ο
Παρακολούθηση της σύμβασης
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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 14ο
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 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 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
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 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 17ο
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 18ο
Τρόπος πληρωμής
1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 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.
2. 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 του νόμου 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.
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
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
6) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της Δημοτικής Επιχείρησης που θα
βαρύνουν τον Κ.Α.Ε. 10-6471.004 του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού
Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων – Καστρινή
Αποκριά».
7) Το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 243/29.10.2021 ΑΔΑΜ: 21REQ008076221 πρωτογενές αίτημα της
επιχείρησης
8) Την σχετική ανάληψη υποχρέωσης της οικονομικής υπηρεσίας της επιχείρησης και βεβαίωσή της για
ύπαρξη διαθέσιμου ποσού ως ανωτέρω, συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ
80/2016 και δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με αριθμό ΑΑΥ Α-94/2020
(ΑΔΑ: Ω0Τ8ΟΚ6Ξ-987, ΑΔΑΜ: 21REQ008076251)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Την έγκριση του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών, του ενδεικτικού προϋπολογισμού και της γενικής
συγγραφής υποχρεώσεων, όπως αναλύονται παραπάνω.
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
για όλες τις ανωτέρω προμήθειες και υπηρεσίες.

Μειοψηφούντων των μελών του Δ.Σ. της επιχείρησης ο κ.Δοκιανάκης Σπυρίδων ο οποίος ψήφισε λευκό και
o κ. Μεραμβελλιωτάκης Νικόλαος ο οποίος ψήφισε αρνητικά .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2021.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεοδώρα Λεμονή
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Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

Νικόλαος Κέλλης

