
 

1 | Σ Ε Λ Ι ∆ Α  
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

  
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
του Υποέργου 2:  

«Προµήθεια εξοπλισµού για τη µόνιµη έκθεση Ν. Καζαντζάκης «ΜΙΑ 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑ» 

της Πράξης  

«ΣΤΕΡΕΩΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ 

ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ» 

µε κωδικό MIS 373894 

Στα πλαίσια του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ» 

Άξονας Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης»,  

Κωδ. Θέµατος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωµένα Σχέδια για την αστική και αγροτική 

αναγέννηση»,   

Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013» 

 

Με την συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  

22/8/2013 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
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∆/νση:  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ  
& ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ  
Ταχ. ∆/νση:  ∆ιονυσίου 13Α                                            
Τ.Κ: 71601 Ηράκλειο 

Τηλ: 2810 247-530………………. 
Φαξ: 2810 280780…………………. 
Πληροφορίες: Γιαννούλα Κύρκα    
E-mail: kyrka@heraklion.gr 

 
          
 
 

     Ηράκλειο,…22-8-2013 
       Αρ. Πρωτ.:…………. 

 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
για την Πράξη : 

«ΣΤΕΡΕΩΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ», 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού για τη 
µόνιµη έκθεση Ν. Καζαντζάκης «ΜΙΑ Ο∆ΥΣΕΙΑ», Υποέργο 2 της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ- 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ», στα πλαίσια  του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) 
Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», του Άξονα 
Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κωδ. 
Θέµατος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωµένα Σχέδια για την αστική και αγροτική 
αναγέννηση»,  Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», µε τη συγχρηµατοδότηση 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.  
 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Έχοντας υπόψη :  
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

2. Το N.3463/2006 «∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-2007) 
του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.  

3. Το Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α) 

4. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 

5. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, 
«περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», 
όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για τη  
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τροποποίηση του Παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VΙΙΙ της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί δηµόσιων συµβάσεων και τον Κανονισµό 2083 /2005 Της 19Ης 
∆εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης 
συµβάσεων). 

6. Το Π.∆.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.  

7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και άλλες 
διατάξεις».  

8. Το Ν.2198/94 άρθρο 24, σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43) 

9. Το Ν.2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν.2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 151/Α) και 
του Ν.1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 

10. Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-6-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον 
Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009), άρθρο 46 «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης»  

11. Την εγκύκλιο 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 
γνωµοδότησης του ∆΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.- ∆απάνες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
ΟΤΑ Α΄ βαθµ.»  

12. Την απόφαση για «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 
31−12−2013 των προµηθειών που εντάσσονται σε Συγχρηµατοδοτούµενα Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
(ΕΣΠΑ) ΦΕΚ 688/2013 Τεύχος Β  

13. Τον Κανονισµό µε αριθµό (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου «Περί γενικών διατάξεων για τα 
διαρθρωτικά ταµεία». 

14. Το Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03.12.2007), όπως ισχύει. 

15. Το Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α’) Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 
2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων 
Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης …» 

16. Τη µε αριθµ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 
1957/Β/9-9-2009) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης και την µε αριθµ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 
1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης. 
17. Το ΦΕΚ 1222/2013 Τεύχος Β«Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών 
εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου». 

18. Tην A.Π. 3684/9-8-2010 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση Απόφαση Έγκρισης 
του ΟΣΑΑ Ηρακλείου, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.  Απόφαση ένταξης Πράξης 

19. Tην A.Π. 3902/10-11-2011 1η Τροποίηση Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση 
Απόφαση Έγκρισης του ΟΣΑΑ Ηρακλείου «Hράκλειο κάθε βήµα .... ένα ταξίδι στην ιστορία», το οποίο 
συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.  Απόφαση ένταξης Πράξης 

20. Tην A.Π. 1276/25-2-2013 2η Τροποίηση Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση του 
ΟΣΑΑ Ηρακλείου «Hράκλειο κάθε βήµα .... ένα ταξίδι στην ιστορία», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το 
Ε.Τ.Π.Α.  Απόφαση ένταξης Πράξης 
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21. Την µε αριθµό 132/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου µε θέµα: Έγκριση µελέτης µε 

τίτλο «Έγκριση µελέτης και υποβολή πρότασης για το«ΣΤΕΡΕΩΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ»  στο πλαίσιο 
της πρόσκλησης 29, και τις αρ. 1ης , 2ης, 3ης, 4ης και 5ης Τροποποίησης αυτής, ΟΣΑΑ ∆ήµου Ηρακλείου 
«ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», που χρηµατοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.».   

22. Την µε αριθµό 647/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου µε θέµα: “Έγκριση 
υλοποίησης της προµήθειας  µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού για τη µόνιµη έκθεση Ν. 
Καζαντζάκης «ΜΙΑ Ο∆ΥΣΕΙΑ»,  και αποδοχής της χρηµατοδότησης. 

23. Την µε αριθµό 547/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου µε θέµα:  
«Έγκριση των Όρων διακήρυξης της προµήθειας και Έγκριση διάθεσης πίστωσης».  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού για 
τη µόνιµη έκθεση Ν. Καζαντζάκης «ΜΙΑ Ο∆ΥΣΕΙΑ», Υποέργο 2 της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ- 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ» , στα 
πλαίσια του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ 
ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής 
στην Περιφέρεια Κρήτης», Κωδ. Θέµατος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωµένα Σχέδια για την αστική και 
αγροτική αναγέννηση», Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», µε τη συγχρηµατοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.  
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ΕΚΑΤΟ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΜΗ∆ΕΝ 
ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (128.024,55 €) συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ.  
 
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσµία τουλάχιστον 20 ηµερών από την ηµεροµηνία της 
τελευταίας υποχρεωτικής δηµοσίευσής της στον ελληνικό τύπο και από την ηµεροµηνία αποστολής της 
περίληψης της προκήρυξης αυτής για δηµοσίευση στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση διαφορετικών ηµεροµηνιών λαµβάνεται υπόψη η τελευταία 
δηµοσίευση. 
 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την 18η Οκτωβρίου, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 
10:00, στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Ηρακλείου (Γραφείο Πρωτοκόλλου: Αγ. Τίτου 1, 71202). 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδροµικά 
µε συστηµένη επιστολή ή µέσω Courier στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ηρακλείου (∆ηµοτικό 
κατάστηµα, Γραφείο Πρωτοκόλλου: Αγ. Τίτου 1, 71202). Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής ο 
∆ήµος ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις18 Οκτωβρίου, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.µ., στο ∆ηµοτικό 
κατάστηµα του ∆ήµου Ηρακλείου από Τριµελή Επιτροπή που έχει οριστεί µε την αρ. 19/2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Ηρακλείου. 
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∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : 
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ) συνεταιρισµοί 
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι 
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 
 
Σε περίπτωση που ζητηθούν εγγράφως από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές 
πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές γνωστοποιούνται από την Αναθέτουσα 
Αρχή το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει οριστεί για την 
παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, δηλαδή εφόσον έχουν ζητηθεί 
µέχρι και την .12./10/2013. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των 
ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 
 
Η παρούσα απόφαση και τα συνηµµένα παραρτήµατα αυτής είναι αναρτηµένα στον Πίνακα  
ανακοινώσεων και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου  http://www.heraklion.gr/, καθ’ όλη 
τη διάρκεια του διαγωνισµού.  
Περίληψη της προκήρυξης: δηµοσιεύεται α) στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων  ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), στις 27/9/2013, β) σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες 
στη Γενική ∆ηµοπρασιών στις 19/9/2013 (µε την επισήµανση να δοθεί και στο Εθνικό Τυπογραφείο) 
και γ) σε µία τοπική ηµερήσια εφηµερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου  στις 19/9/2013 και 
µια εβδοµαδιαία στις 19/9/2013 
Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν  τον ανάδοχο –
αναδόχους βάσει του προϋπολογισµού κάθε τµήµατος της διακήρυξης. 
 
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε Παρούσα ∆ιακήρυξη και τα παρακάτω  
Παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΙΑΙΟΣ Π/Υ-ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ –ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
 

 

Ηρακλείου  

 

Γιάννης Κουράκης  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Άρθρο 1ο Αναθέτουσα Αρχή 

Άρθρο 2ο Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

Άρθρο 3ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

Άρθρο 4ο Ορισµοί 

Άρθρο 5ο Νοµικό, Κανονιστικό και Θεσµικό Πλαίσιο ∆ιαγωνισµού - Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

Άρθρο 6ο Τρόπος λήψης των εγγράφων διαγωνισµού - Πληροφορίες  

Άρθρο 7ο Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισµού 

Άρθρο 8ο ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής  

Άρθρο 9ο Γλώσσα σύνταξης των προσφορών  

Άρθρο 10ο Χρόνος ισχύος προσφορών 

Άρθρο 11ο ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Άρθρο 12ο Τρόπος σύνταξης των προσφορών και περιεχόµενο επιµέρους φακέλων  

Άρθρο 13ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού 

Άρθρο 14ο Απόρριψη προσφορών 

Άρθρο 15ο Αξιολόγηση Προσφορών  

Άρθρο 16ο Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού  

Άρθρο 17ο Υπογραφή της Σύµβασης 

Άρθρο 18ο Εγγυήσεις 

Άρθρο 19ο Τιµές προσφορών - Νόµισµα 

Άρθρο 20ο Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισµού 

Άρθρο 21ο Τρόπος πληρωµής  

Άρθρο 22ο Πληρωµή  
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Άρθρο 1ο:  
Αναθέτουσα Αρχή  
 
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Ηρακλείου.  
Ταχ. ∆ιεύθυνση: 
∆ήµος Ηρακλείου  
∆/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών  
Τµήµα Προστασίας και Ανάδειξης Παλαιάς Πόλης  
Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών  
∆ιονυσίου 13Α    Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο                                      
Αρµόδιος υπάλληλος: Κύρκα Γιαννούλα  
Τηλ. Επικοινωνίας: (+30) 2810 247-530………….. 
Fax: (+30) 2810280780 
E-mail:kyrka@heraklion.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.heraklion.gr 
 
 
Άρθρο 2ο:  
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού  
 
Συνοπτικά, αντικείµενο του διαγωνισµού αποτελεί η Προµήθεια εξοπλισµού για τη µόνιµη 
έκθεση Ν. Καζαντζάκης «ΜΙΑ Ο∆ΥΣΕΙΑ». 
 
Το αντικείµενο της προµήθειας χωρίζεται στις εξής οµάδες:  

Α/Α 
ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ 

Ταξινόµηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για 
τις δηµόσιες συµβάσεις) σύµφωνα µε τον 

Κανονισµό (ΕΚ) 213/08 
Α ΕΠΙΠΛΑ  39151000-5 
Β ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  45421140-7 
Γ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΥ Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ & 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ)  

34928471-0 

∆ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 31600000-2 
Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 

∆ΑΠΕ∆ΟΥ  24550000-4 

ΣΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  31710000-6 
Ζ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  79810000-5 

 
Αναλυτικά το αντικείµενο και οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών περιγράφονται σε κάθε 
οµάδα της µελέτης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΙΑΙΟΣ Π/Υ-ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ –ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
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Επισηµαίνεται ότι όπου γίνεται αναφορά σε εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή τύπους ή 
αναφορές ορισµένης καταγωγής ή παραγωγής, εννοείται και οποιοδήποτε ισοδύναµο προϊόν.   
 
Άρθρο 3ο:  
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
 
Η δαπάνη για την εν λόγω προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των ΕΚΑΤΟ ΕΙΚΟΣΙ 
ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (128.024,55 €) 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. , σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Μελέτη, η 

οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Η απαιτούµενη πίστωση είναι 
εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικ. Έτους 2013 µε Κ.Α.30-7135,069 
Ο προϋπολογισµός αυτός κατανέµεται ανά επιµέρους ΟΜΑ∆Α, όπως κατωτέρω : 
 

Α/Α 
ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α ΕΠΙΠΛΑ  20.093,00 
Β ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  29.730,00 

Γ 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΥ Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ & 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ)  

5.312,00 

∆ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 14.232,00 

Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 
∆ΑΠΕ∆ΟΥ  2.394,00 

ΣΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  13.652,00 
Ζ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  18.672,00 
 ΣΥΝΟΛΟ: 104.085,00 
 ΦΠΑ 23%: 23.939,55 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 128.024,55 

 
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)», στο 
πλαίσιο του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ 
ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και 
ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κωδ. Θέµατος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωµένα 
Σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση»,  Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -
2013», σύµφωνα µε τους όρους και τις υποχρεώσεις του Συµφώνου Αποδοχής Όρων της απόφασης 
ένταξης της πράξης µε τίτλο: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ 
ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ», µε κωδικό MIS 373894 και 
του εγκεκριµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως αυτό ισχύει. 
 

 

 

 

Άρθρο 4ο:  

Ορισµοί 
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Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν διαφορετικά, 
τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια : 

∆ηµοπρατούσα Αρχή / Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) : Ο ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ο οποίος 
προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό, στο οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές και το οποίο θα 
υπογράψει µε τον Ανάδοχο την σύµβαση για την εκτέλεση του έργου. 

Εργοδότης / Κύριος του Έργου / Υπηρεσία : Ο ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Φορέας της προµήθειας : Ο ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία / Επιβλέπουσα Υπηρεσία της προµήθειας: Η ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΟΛΩΝ & ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ  

Προϊσταµένη Αρχή : Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ή το ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του ∆ήµου 
Ηρακλείου. Η Προϊσταµένη Αρχή είναι ο αρµόδιος φορέας που αποφαίνεται δικαιολογηµένα έναντι 
τυχόν προ-δικαστικών προσφυγών που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόµενο για 
παράνοµη πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής στα πλαίσια του παρόντος διαγωνσµού. 

Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού : Το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ 
ΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ & ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ, ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ   

Αρµόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών : Η κ. Λεµπιδάκη Κατερίνα και η Νικολιδάκη 
Κάλλια υπάλληλοι του ∆ήµου Ηρακλείου οι οποίες θα παρέχουν σχετικές πληροφορίες για 
τον διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα τηλέφων 2810 247541 και 2810 247547 
fax 2810-280780.  

Πράξη: ««ΣΤΕΡΕΩΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ 
ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ», Υποέργο 2 «Προµήθεια εξοπλισµού για τη µόνιµη 
έκθεση Ν. Καζαντζάκης «ΜΙΑ Ο∆ΥΣΕΙΑ» 

Προκήρυξη: Το παρόν έγγραφο µε τα παραρτήµατά του που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους 
διαγωνιζόµενους/συµµετέχοντες/προσφέροντες από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την 
περιγραφή του αντικειµένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο και 
κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιµη από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου: Το αρµόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση 
και αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο 
συγκροτήθηκε µε  την αρ.19/2013  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου. 

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του ∆ήµου: Το αρµόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής για την αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ και προσφυγών του άρθρου 
4 του Ν. 3886/2010. 

Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισµού του ∆ήµου: Τα αρµόδια όργανα, τα 
οποία συγκροτούνται κάθε φορά µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου και τα οποία 
έχουν την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την 
παραλαβή των προς προµήθεια ειδών. 

Προσφέρων ή Συµµετέχων ή ∆ιαγωνιζόµενος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα 
προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης 
µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόµενου): Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά - στην 
περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που µπορεί να είναι ο 
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νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα 
ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο 
εξουσιοδοτηµένο από τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

Ανοικτός ∆ιαγωνισµός ή Ανοικτή ∆ιαδικασία: Η διαδικασία ανάθεσης µιας δηµόσιας σύµβασης 
προµήθειας στην οποία µπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόµενος (άρθρο 2 §11α Π.∆. 
60/07), ο οποίος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. 

Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά: Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν κατατεθεί 
από ένα Προσφέροντα ή Συµµετέχοντα ή ∆ιαγωνιζόµενο, σύµφωνα µε την Προκήρυξη, για την 
συµµετοχή του στη διαδικασία του ∆ιαγωνισµού. 

Ανάδοχος: Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή για 
την υλοποίηση της ΟΜΑ∆ΑΣ/ ΟΜΑ∆ΩΝ του Έργου, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που 
περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη και στοιχεία. 

Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του 
Αναδόχου  για την υλοποίηση της ΟΜΑ∆ΑΣ του Έργου και η οποία κοινοποιείται στον υποψήφιο 
ανάδοχο. 

Σύµβαση: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την 
υλοποίηση της ΟΜΑ∆ΑΣ / ΟΜΑ∆ΩΝ του Έργου, η οποία καταρτίζεται µετά την κοινοποίηση της 
Απόφασης Κατακύρωσης. 

Προϋπολογισµός ΟΜΑ∆ΑΣ Έργου: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη 
για την υλοποίηση της ΟΜΑ∆ΑΣ Έργου. 

Συµβατικό Τίµηµα ή Αξία της Σύµβασης: Η καθοριζόµενη από την οικονοµική προσφορά του 
αναδόχου τιµή (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) στην οποία θα κατακυρωθεί η ΟΜΑ∆Α / 
ΟΜΑ∆ΕΣ του Έργου και η οποία αναφέρεται στην σύµβαση. 

Συµβατικά τεύχη : Τα τεύχη της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν την παρούσα 
Προκήρυξη µε τα παραρτήµατα της και την Οικονοµική και Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

Υπεύθυνη ∆ήλωση : Εννοείται δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συµµετέχοντος, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Οι ζητούµενες από την Προκήρυξη Υπεύθυνες 
∆ηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες και θα συνοδεύονται µε θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητούνται ή αναφέρονται «δηλώσεις», «ρητές 
δεσµεύσεις» κλπ., εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείµενο της προσφοράς υποψηφίου. 

 

Άρθρο 5ο:  

Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισµού – Πληροφορίες  

Η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισµού θα δηµοσιευτεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων  ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), στις …27 /9/2013 
 
Επίσης η περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευτεί: α) σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες 
στη Γενική ∆ηµοπρασιών στις 19/ 9/2013 µε την επισήµανση να δοθεί και στο Εθνικό Τυπογραφείο) 
και β) σε µία τοπική ηµερήσια εφηµερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου  στις 19/9/2013 και 
µια εβδοµαδιαία  στις  19/9/2013. 
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Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν  τον ανάδοχο/ αναδόχους 
βάσει του προϋπολογισµού κάθε τµήµατος της διακήρυξης. 
 
Η παρούσα ∆ιακήρυξη και τα συνηµµένα παραρτήµατα αυτής παρέχεται µέσω διαδικτύου στην 
επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου http://www.heraklion.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
διαγωνισµού. Τυχόν συµπληρωµατικά τεύχη ή διευκρινίσεις θα καταχωρούνται στην ίδια διεύθυνση. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να 
εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές 
της σελίδες (Web Site). 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα να ενηµερώνονται για τους όρους του παρόντος διαγωνισµού, 
να παίρνουν πληροφορίες και να παραλαµβάνουν το τεύχος της προκήρυξης του διαγωνισµού 
χωρίς αντίτιµο είτε αυτοπροσώπως, είτε µε ταχυµεταφορική εταιρεία (courier) από τη διεύθυνση 
της Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του Τµήµατος Προστασίας και Ανάδειξης Παλαιάς Πόλης 
Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων του  ∆ήµου Ηρακλείου, 
µέχρι και 6 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Στην 
περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν 
έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της 
∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ∆ιακήρυξης που παραλαµβάνουν 
από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων 
και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα 
Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού 
µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) 
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης 
µέχρι και 6 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Η 
Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα 
ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, σε όλους όσους έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους κατά 
την παραλαβή της ∆ιακήρυξης, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει 
οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. 
 
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: www.nikolidaki-k@heraklion.gr, χωρίς όµως η 
δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να 
υποβάλλουν τα ερωτήµατα και γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα στην προθεσµία 
που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν 
υποβληθεί µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τις 10.00 π.µ. και έως τις 13.00 µ.µ. µε τον Αρµόδιο 
Επικοινωνίας του Έργου για το ∆ήµο Ηρακλείου, κα Λεµπιδάκη Κατερίνα & Κάλλια Νικολιδάκη τηλ. 
2810-247-541 & 2810-247-547, e-mail: www.nikolidaki-k@heraklion.gr. 
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Άρθρο 6ο:  
Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισµού 
 
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους εγγράφως, είτε καταθέτοντας την 
αυτοπροσώπως µε την επίδειξη της ταυτότητας τους, ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο 
εκπρόσωπο τους προσκοµίζοντας στην περίπτωση αυτή µαζί µε την προσφορά και βεβαίωση 
εκπροσώπησης, βεβαιούµενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο, είτε αποστέλλοντας την ταχυδροµικώς µε 
συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Ηρακλείου 
(Γραφείο Πρωτοκόλλου: Αγ. Τίτου 1, 71202), το αργότερο µέχρι  την  18η του µηνός Οκτωβρίου  
του έτους 2013 και ώρα 10:00 π.µ.(ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού). 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της προσφοράς ή για 
το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 
 
Όλες οι προσφορές που περιέρχονται εµπρόθεσµα στην Αναθέτουσα Αρχή µε οποιαδήποτε από 
τους ως άνω τρόπους, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται για να 
παραδοθούν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου Ηρακλείου, προκειµένου να 
αποσφραγιστούν την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες, για 
τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας, όπως αυτές περιγράφονται 
µονοσήµαντα στην Μελέτη. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών µιας οµάδας επιφέρει 
αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου. ∆εν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που αντιµετωπίζουν ενιαία το σύνολο του 
Έργου. 
 
Η επιλογή του/ων Αναδόχου/ων θα γίνει µε την ανοικτή διαδικασία, µε κριτήριο ανάθεσης της 
σύµβασης εκείνο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς. Η κατακύρωση του 
διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί ανά ΟΜΑ∆Α ειδών για τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος 
υπέβαλλε προσφορά.  
 
Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί την 18η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή  
µε ώρα έναρξης την 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1.   
 
Το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών θα γίνει στον ίδιο τόπο µε αυτόν της διεξαγωγής του 
διαγωνισµού, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί µε σχετική πρόσκληση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου Ηρακλείου.  
 
Αρµόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών και διενέργειας του ∆ιαγωνισµού είναι η 
Τριµελή Επιτροπή που έχει οριστεί µε την αρ. 19/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Ηρακλείου. 
 
 
Άρθρο 7:  
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∆ικαιούµενοι Συµµετοχής  
 
7.1 Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί 
i. Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες 
ii. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
iii. Συνεταιρισµοί 
iv. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
7.2 Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους οφείλουν να 
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής, από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
 
7.3. Κανείς διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια 
δηµοπρασία, περισσότερες από µία εταιρεία, ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά 
για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισµό ή και ένωση 
προµηθευτών.  
 
7.4. ∆εν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό:  
(α) Όσοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή 
Α.Ε. του ∆ηµόσιου Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισµός 
τους είναι εν υσχύ. 
(β) όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε 
την επαγγελµατική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελµατικού 
παραπτώµατος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο.  
(γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µες τις παραπάνω 
κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαίκής 
Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης κατά περίπτωση. 
(δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και 
(ii) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες. 
(ε) Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του Π∆ 
60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή 
περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:     
(i) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1). 
(ii) ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2). 
(iii) Aπάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48). 
(iv) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του 
Π∆ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).  
(v) Για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους (άρθρο 43 παρ. 2(γ)  του Π.∆. 
60/2007). 
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Άρθρο 8ο:  
Γλώσσα σύνταξης Προσφορών  
 
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σε αυτόν (η 
υποψηφιότητα στο διαγωνισµό, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, 
γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης, κλπ. από και προς την Αναθέτουσα Αρχή) 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Ενδεχοµένως τεχνικοί όροι ή τεχνικά φυλλάδια που δεν 
µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, είναι δυνατό να αναγράφονται στην Αγγλική. 
 
Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής 
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωµένη µετάφραση, σύµφωνα µε την ελληνική 
νοµοθεσία. 
 
 
Άρθρο 9°: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να 
παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 
προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Η διάρκεια ισχύος των προσφορών µπορεί να παραταθεί εγγράφως εφόσον ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή και κατ' ανώτατο όριο ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο χρονικό διάστηµα. Έτσι, 
εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει 
έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν 
αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να 
απαντήσουν σχετικά µέσα σε πέντε (5) ηµέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη 
παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις Συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για 
την τυχόν παράταση. Για τους διαγωνιζόµενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές 
τους ισχύουν και τους δεσµεύουν για το παραπάνω αυτό διάστηµα. Μετά την λήξη και του 
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα 
αποτελέσµατα του διαγωνισµού, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση 
του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον 
δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
 
Ο συµµετέχων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την Προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή 
της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο συµµετέχων υπόκειται σε κυρώσεις 
και ειδικότερα: 
- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 
- κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
 
 
Άρθρο 10°:  
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  
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Με την συµµετοχή τους οι ενδιαφερόµενοι, µε ποινή αποκλεισµού τους από την συνέχιση του 
διαγωνισµού, πρέπει να καταθέσουν προς την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό της 
προµήθειας, στοιχεία και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την φερεγγυότητα, την 
επαγγελµατική τους αξιοπιστία, την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση, καθώς και 
τις τεχνικές τους δυνατότητες. 
 
Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόµενα στα άρθρα 7 και 9 παρ2 του ΕΚΠΟΤΑ, 
ήτοι: 
 
10.1. Οι Έλληνες Πολίτες  
α. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 
Οι Προσφέροντες οφείλουν, µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν 
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό, για την ΟΜΑ∆Α/ΕΣ του Έργου για το οποίο/ τις 
οποίες υποβάλλουν προσφορά. Για κάθε ΟΜΑ∆Α/ΕΣ για το οποίο υποβάλλεται Προσφορά, το 
ποσό της εγγύησης συµµετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας από το 
∆ήµο δαπάνης µε Φ.Π.Α. της ΟΜΑ∆ΑΣ/ΩΝ. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, η 
διάρκεια της, τα ιδρύµατα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 
19 του Παρόντος Παραρτήµατος.  
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 
γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
δ. Πιστοποιητικά αρµόδιας αρχής, από το οποία να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης συµµετοχής. Σε περίπτωση 
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 
ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής για το ειδικό επάγγελµά 
του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς στον διαγωνισµό. (Εδάφιο α5, 
παρ. 2α του άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων δ και ε του 
παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. 
 
10.2. Οι Αλλοδαποί 
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά µε έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. Για τις χώρες 
της Ε.Ε. ισχύουν τα εδάφια β1, β2, β3 και β4, παραγ. 1 και 2, του άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93 του 
ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Τα δικαιολογητικά του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. 
 
10.3 Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
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Όλα τα ως άνω, ή άλλων προς αυτά ισοδύναµων. (Εδάφιο γ παρ. 1 & 2 του άρθρου 7 της ΥΑ 
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
 
Ειδικότερα: 
α. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας για το πρόσωπο ή πρόσωπα που δεσµεύουν τα 
νοµικά πρόσωπα (π.χ. οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε., 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος για Α.Ε. και νόµιµοι εκπρόσωποι για κάθε άλλο νοµικό 
πρόσωπο). 
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι: 
1) Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
2) ∆ιαχειριστές Ε.Π.Ε. 
3) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. και 
4) Οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου 
γ. ∆εν έχουν καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 
δ. Νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις 
του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του 
καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) και 
λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν την εν γένει νοµική του κατάσταση, καθώς και στοιχεία και 
έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό 
πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 
ε. Σε περίπτωση Α.Ε, πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή η οποία είναι αρµόδια να βεβαιώσει ότι η 
άδεια σύστασης της εταιρίας δεν έχει ανακληθεί και άρα δεν τελεί εξαιτίας του λόγου αυτού υπό 
εκκαθάριση. 
 
10.4 Οι Συνεταιρισµοί 
α. Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
γ. Πιστοποιητικά σύµφωνα µε τις παραγράφους δ και ε του 3.1 άρθρου του παρόντος που 
απαιτούνται και για τους Έλληνες πολίτες. (Εδάφια δ1, δ2 & δ3, παραγ. 1 & 2, του άρθρου 7, της 
Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
 
10.5 Οι Ενώσεις προµηθευτών (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικροµεσαίες 
Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς Αστικούς Συνεταιρισµούς, στις οποίες 
µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι 
µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό δύναται να προσκοµισθεί εντός 15 ηµερών από την 
διενέργεια του διαγωνισµού. 
γ. Οι ΜΜΕ εκτός τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την αίτηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό 
υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον 
ΕΟΜΜΕΧ. 
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Από τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ΜΜΕ ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται  για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της 
Τράπεζας Ελλάδος. 
 
Γενικά όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά µε ποινή απορρίψεως πρέπει να είναι πρωτότυπα, εκτός 
αυτού της παραγ. 12.1.ε που µπορεί να µην υποβληθεί µαζί µε την προσφορά των 
διαγωνιζοµένων, εφόσον έχει κατατεθεί σε προγενέστερο διαγωνισµό προς την υπηρεσία του 
φορέα που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς του. Στην προκειµένη περίπτωση θα 
γίνεται ρητά µνεία στην προσφορά τους σχετικά µε αυτό. (Εδάφιο ε1, ε2, ε3, ε4, ε5 & ε6, παρ. 1 & 2 
του άρθρου 7 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν µαζί 
µε την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούµενου του γνήσιου της υπογραφής του 
εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, ή  συµβολαιογράφο 
 
Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή 
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές 
που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να 
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.   
 
10.6 Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν µε 
ποινή απορρίψεώς τους από την συνέχιση του διαγωνισµού τα ακόλουθα (όπου ζητούνται 
υπεύθυνες δηλώσεις, αυτές θα είναι κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής):  
 
1) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και της 
ΟΜΑ∆ΑΣ/ΩΝ  στον οποίο συµµετέχουν και στην οποία να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα 
υποβολής της προσφοράς τους : 
α) ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους 
της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π∆60/07 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για : 
(i) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1). 
(ii) ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2). 
(iii) Aπάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48) 
(iv) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του 
Π∆ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).  
 
β) ∆εν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, 
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας (εδάφιο γ άρθρου 43§2 του Π.∆.60/07). 



 

18 | Σ Ε Λ Ι ∆ Α  
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης 
µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα των εδαφίων 1.α και 1.β του παρόντος 
υποβάλλουν : 
- οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
- ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
- σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποι του. 
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. 
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών – κοινοπραξία, αφορά κάθε µέλος, σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω, που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 
γ) ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ' εφαρµογή του Π.∆. 60/07 ή των διατάξεων του παρόντος διαγωνισµού ή όταν δεν 
έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές (εδάφιο ζ άρθρου 43§2 του Π.∆. 60/07). 
δ) ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς δηµοσίου ή και από οργανισµούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης. (Παραγ. 1β, του άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
ε) ∆εν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε µε 
οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή (εδάφιο δ άρθρου 43§2 του Π.∆.60/07). 
 
2. Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας, ότι έλαβαν γνώση των όρων της 
διακήρυξης, των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται 
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σηµεία που 
τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στην 
προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 
προκειµένου να αξιολογηθούν. 
 
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντα νοµικού προσώπου δεν 
λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. (Παραγ. 1α, του άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93 του 
ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
 
4. Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης, 
δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου 
εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούµενες του 
έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική 
δραστηριότητα σχετικά µε το υπό προµήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την 
έκδοση, κατά νόµο, τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς που έχουν εκδοθεί κατά τα 
σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό.  
 
5. Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελµατική του ικανότητα στην εκτέλεση 
παρόµοιων προµηθειών µε την υποβολή καταλόγου µε συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, 
συναφών µε το προκηρυσσόµενο, έργων, τα οποία υλοποίησε κατά την προηγούµενη τριετία.Οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε πιστοποιητικά τα οποία 
έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε τα 
αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν 
παραστατικά, µε υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του 
προµηθευτή. 
 
Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την µορφή του ακόλουθου υποδείγµατος : 
ΟΜΑ∆Α/ΕΣ :  ………………………………………..  
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Υπόδειγµα Καταλόγου Παραδόσεων  
 
 
 
 

α/α  Πελάτης 
(∆ηµόσιος   ή 
ιδιωτικός 
Παραλήπτης 

Ηµ/νία έναρξης 
& Λήξης   
Υλοποίησης της 
Προµήθειας  

Σύντοµη 
Περιγραφή της 
Προµήθειας 

Προϋπολογισµός 
ή Συµβατική Αξία 
της Προµήθειας 

Παρούσα 
Φάση   

Ποσοστό 
Συµµετοχής 
στην 
Προµήθεια   

Στοιχείο 
Τεκµηρίωσης  

 
 
 

       

        
Ειδικά η στήλη «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ» συµπληρώνεται µε µία εκ των επιλογών: ολοκληρωµένο 
επιτυχώς / σε εξέλιξη 
 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, επιτρέπεται η µερική 
κάλυψη της απαίτησης, αρκεί όµως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση. 
 
6. Έγγραφη ∆ήλωση σχετικά µε την χώρα προέλευσης των τελικών προϊόντων που προσφέρουν 
 
7. Το προφίλ της επιχείρησης του διαγωνιζόµενου, ήτοι την επιχειρηµατική δοµή, τους τοµείς 
δραστηριότητας και τα παραγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες. 
 
8. Υπεύθυνη ∆ήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
 
Σε όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας θα πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισµού, το γνήσιο της υπογραφής του να είναι επικυρωµένο από αρµόδια δηµόσια αρχή. 
 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 
 
Αρθρο 11ο:  
Τρόπος σύνταξης των προσφορών – Περιεχόµενο επιµέρους φακέλων  
 
11.1 Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει ποινή 
αποκλεισµού. 
 
11.2 Οι προσφορές θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα 
ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Επιπλέον, για την εύκολη σύγκριση και αξιολόγηση των 
προσφορών, πρέπει να τηρηθεί η σύνταξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης. 
 
11.3 Με την ποινή να µην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο καλά 
σφραγισµένο κυρίως φάκελο (Παραγ. β, του άρθρου 12, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Ο ενιαίος σφραγισµένος κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς 
τα ακόλουθα : 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ………… 

Για την  επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 2:  
«Προµήθεια εξοπλισµού για τη µόνιµη έκθεση Ν. Καζαντζάκης «ΜΙΑ Ο∆ΥΣΕΙΑ» της Πράξης 

«Στερέωση – Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Μετώπου Πύλης Ιησού προς την Παλιά Πόλη»  

Αριθµός / Τίτλος ΟΜΑ∆ΑΣ/ΩΝ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ...... 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦ.): …………. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ): 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:........  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.......  ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ...... 

ΑΡ. FAX: ............ e-mail:...... 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

 

 
 
 
Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των 
µελών της καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 
 
11.4 Μέσα στον ενιαίο σφραγισµένο κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς ο διαγωνιζόµενος τοποθετεί 
τους ακόλουθους σφραγισµένους επιµέρους φακέλους : 
1. Έναν σφραγισµένο επιµέρους φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και 
όλες τις ενδείξεις του ενιαίου σφραγισµένου κυρίως φακέλου Σηµειώνεται ότι ο φάκελος αυτός θα 
είναι κοινός για όποιον διαγωνιζόµενο ενδιαφέρεται να καταθέσει διακριτές προσφορές για 
περισσότερες της µίας ΟΜΑ∆ΑΣ του ζητούµενου εξοπλισµού.   
 
Ο Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιέχει όλα τα ζητούµενα στο Άρθρο 11 του 
παρόντος παραρτήµατος δικαιολογητικά και συγκεκριµένα: 
• τις Εγγυήσεις Συµµετοχής για την/τις ΟΜΑ∆Α/ΕΣ του Έργου για το/τα οποίο/α υποβάλλει 
προσφορά ο διαγωνιζόµενος, 
• τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και στοιχεία συµµετοχής που ζητούνται στο άρθρο 11 της 
παρούσας προκήρυξης, µε τη σειρά που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ, 
ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα απώλειας τους. 
 
2. Έναν σφραγισµένο επιµέρους φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και όλες τις 
ενδείξεις του ενιαίου σφραγισµένου κυρίως φακέλου. Σηµειώνεται ότι εφόσον υποβληθεί προσφορά για 
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περισσότερες από µία ΟΜΑ∆ΕΣ του ζητούµενου εξοπλισµού δεν χρειάζεται να υπάρχει ξεχωριστός φάκελος 
τεχνικής προσφοράς για κάθε µία από αυτές τις οµάδες εξοπλισµού, αλλά µπορεί να είναι κοινός ο φάκελος 
τεχνικής προσφοράς. ∆ηλαδή θα κατατεθεί τεχνική προσφορά χωριστά για όλα τα είδη κάθε οµάδας στον ίδιο 
φάκελο. 
 
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», για κάθε ΟΜΑ∆Α/ΕΣ του Έργου, θα περιέχει όλα τα τεχνικά 
στοιχεία των προσφεροµένων ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ/ΩΝ.  Επίσης, θα περιέχει prospectus και τεχνικά 
φυλλάδια της εταιρίας κατασκευής, στην Ελληνική γλώσσα (τα εργοστασιακά µπορούν να είναι και 
στην Αγγλική γλώσσα). Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αναλυτική τεκµηρίωση των 
προσφερόµενων ειδών και στη µεθοδολογία υλοποίησης της προµήθειάς των, την οποία 
προτίθεται να εφαρµόσει ο προσφέρων.  

 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» και τις 
λοιπές ενδείξεις του επί µέρους φακέλου.  
 
Ο επιµέρους φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνεπώς, υποχρεωτικά και µε ποινή 
αποκλεισµού τα παρακάτω στοιχεία : 
 
α) Αναλυτικά, θα περιγράφεται λεπτοµερώς η συµφωνία ή µη των προσφερόµενων ειδών σε σχέση 
µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.  
β) Πλήρη λεπτοµερή περιγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος και των επί µέρους λειτουργιών του 
ή/και των επί µέρους συστηµάτων τους στην Ελληνική. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και 
τεκµηρίωση επί µέρους είδους, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus, 
τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, service manuals, εικόνες, φωτογραφίες, 
πιστοποιητικά, CDs και ότι άλλο τεκµηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει τη συµµόρφωση 
σύµφωνα µε τους πίνακες συµµόρφωσης του εξοπλισµού του προσφερόµενου είδους µε τις 
απαιτήσεις των τχνικών προδιαγραφών ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρµόδια 
επιτροπή. 
γ)Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του 
τελικού προϊόντος που προσφέρουν.  
• Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 
προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, 
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
• Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την 
προσφορά, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται. Στην 
περίπτωση αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα 
από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων, και µετά από αιτιολογηµένη 
εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό, ποινή προσωρινού αποκλεισµού τριών (3) 
µηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισµού από το σύνολο των προµηθειών των 
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φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995. Η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηµατική µονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού 
προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς των φορέων που εµπίπτουν 
στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού.Πριν και µετά τη σύναψη της σύµβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της 
επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η 
κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή 
µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε 
λόγο ενώ, µετά την σύναψη της σύµβασης, µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, µετά από 
αιτιολογηµένο αίτηµα του προµηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρµοδίου 
αποφασίζοντος οργάνου, µετά από γνώµη του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για µία πενταετία 
καθώς και δήλωση µε την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την παραλαβή του, 
την καλή λειτουργία των υπό προµήθεια ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ/ΩΝ  και τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται για την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς 
χειρισµούς ή κακή µεταχείριση και service (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνεπάγεται και 
ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας την οποία θα καταθέσει ο 
προµηθευτής).  
Επισηµαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης καλής 
λειτουργίας (ή διατήρησης) µεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούµενης ή/και υπηρεσίες στο διάστηµα 
αυτό επιπλέον των ελαχίστων απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαµβάνει να παραδώσει ελεύθερο και σε κατάσταση λειτουργίας το 
υπό προµήθεια υλικό στον χώρο του ∆ήµου Ηρακλείου ή σε άλλο χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος. 
 
στ) Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού έτοιµου (πλήρους) 
προς λειτουργία. 
 
ζ) Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του διαγωνιζόµενου και 
απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα προκήρυξη, αλλά και στα 
αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 
 
η) Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ότι θα εξασφαλίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας 
όπου ζητούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
 
3. Έναν σφραγισµένο επιµέρους φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και όλες τις 
ενδείξεις του ενιαίου σφραγισµένου κυρίως φακέλου. Σηµειώνεται ότι εφόσον υποβληθεί 
προσφορά για περισσότερες από µία ΟΜΑ∆ΕΣ του ζητούµενου εξοπλισµού πρέπει υποχρεωτικά 
να υπάρχει ξεχωριστή οικονοµική προσφορά για όλα τα είδη της κάθε οµάδας στον ίδιο φάκελο 
οικονοµικής προσφοράς. 
Ο επί µέρους φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχει την προσφορά του 
διαγωνιζόµενου για τα ζητούµενα είδη εξοπλισµού, σε ευρώ. Στην τιµή αυτή είτε αναφέρεται στην 
προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, για παράδοσή του στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 
προκήρυξη. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται µε τη συµπλήρωση του Υποδείγµατος Πίνακα 
Οικονοµικής Προσφοράς, ο οποίος περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Β «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται στην συνέχεια στο άρθρο αυτό. 
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Α) Προσφορά στην τιµή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαµβάνονται οι παραπάνω κρατήσεις 
και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλες οι τιµές θα είναι εκφρασµένες σε ευρώ. Η 
συνολική προσφερόµενη τιµή της ΟΜΑ∆ΑΣ/ΩΝ θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισµού χωρίς 
Φ.Π.Α. και µε Φ.Π.Α.  
Β) Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Γ) Η οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος αντιστοιχεί στο ποσό που συµπληρώνει στο πεδίο 
«ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ….….. (ολογράφως)» του Πίνακα 
Οικονοµικής Προσφοράς.  
∆) Προσφορά που δίνει τιµή ΟΜΑ∆ΑΣ µεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό ανά 
ΟΜΑ∆Α όπως αυτός δίδεται στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήµατος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Ε) Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει – επί ποινή αποκλεισµού – να φέρει σφραγίδα και 
υπογραφή του συµµετέχοντα ή του νοµίµου εκπροσώπου του. 
 
Οι σφραγισµένοι επί µέρους φάκελοι των περιπτώσεων 1, 2 και 3 της παρούσας παραγράφου θα 
υποβληθούν ως εξής θα περιέχουν ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Στο αντίτυπο που 
ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς η λέξη 
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται από τον προσφέροντα ή από τον νόµιµο εκπρόσωπο του, να 
φέρει δε συνεχή αρίθµηση για όλα τα έγγραφα του. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι 
επικρατέστερο από το αντίγραφο, σε περίπτωση ασυµφωνίας τους. 
 
11.5 Οι προσφορές θα είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να έχουν παράτυπες διορθώσεις 
(πχ σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ). Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση 
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον 
έλεγχο µονογράφει τις τυχόν διορθώσεις (πχ σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ) και γενικά 
επιβεβαιώνει όσα έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών. Οι απαντήσεις σε όλες τις 
απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της 
µορφής “ελήφθη υπόψη”, συµφωνούµε και αποδεχόµεθα, κλπ. Η προσφορά µπορεί να απορριφθεί 
όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου.. Επιπλέον οι προσφορές δεν πρέπει να τοποθετούνται µέσα 
σε φακέλους οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να 
αφήσουν ίχνη. 
 
11.6 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους υπόλοιπους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 
συµφέροντα τους, οι προσφέροντες οφείλουν να σηµειώνουν επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι διαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως 
την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης των 
ενδιαφεροµένων. 
 
 
 
 
Άρθρο 12ο:  
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού 
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12.1 Οι δικαιούµενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των Προσφορών (ένας για 
κάθε Υποψήφιο). Οι υποψήφιοι, δύναται να λάβουν γνώση του φακέλου των συνυποψηφίων, 
κατόπιν σχετικού αιτήµατος ή κατά τη διάρκεια της αποσφράγισης, χωρίς όµως τη δυνατότητα, 
λήψης αντιγράφων αυτών. 
 
12.2 Η διεξαγωγή του διαγωνισµού γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου 
Ηρακλείου και πραγµατοποιείται σε τρία στάδια : 

 
1° ΣΤΑ∆ΙΟ: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Την καθορισµένη στο άρθρο 7 του παρόντος παραρτήµατος ηµέρα και ώρα διενέργειας 
διαγωνισµού, ξεκινά η συνεδρίαση δηµόσια και αρχίζει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού, κατά την σειρά της πρωτοκόλλησης, η αποσφράγιση των ενιαίων κυρίως φακέλων 
των προσφορών και του επιµέρους φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής εκάστου ενιαίου 
φακέλου. Η Επιτροπή αριθµεί, µονογράφει και αποσφραγίζει τους ενιαίους σφραγισµένους κυρίως 
φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε ενιαίο σφραγισµένο κυρίως φάκελο, 
τουλάχιστον τρεις επιµέρους φάκελοι, ήτοι ένας µόνον επιµέρους φάκελος µε την ένδειξη 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ένας µόνον επιµέρους φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ένας τουλάχιστον επιµέρους φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθµεί µε τον ίδιο αριθµό (του ενιαίου σφραγισµένου κυρίου φακέλου 
προσφοράς) και µονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι τουλάχιστον τρεις ως άνω επιµέρους φάκελοι, 
ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες 
επιµέρους φάκελοι παραµένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. Όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
µονογράφονται δε και σφραγίζονται κατά φύλλο και συνολικά απ' όλα τα µέλη της Επιτροπής.  
 
Οι σφραγισµένοι επιµέρους φάκελοι κάθε προσφοράς που βρίσκονται µέσα στον ενιαίο κυρίως 
κλειστό φάκελο και περιέχουν την τεχνική και οικονοµική (ή τις οικονοµικές) προσφορά 
(προσφορές) αντίστοιχα, παραµένουν σφραγισµένοι αναγράφεται δε πάνω σε αυτούς ο αύξοντας 
αριθµός του ανοικτού κυρίως φακέλου και µονογράφονται εξωτερικά από τα µέλη της Επιτροπής  
Μετά την καταγραφή των στοιχείων και των δικαιολογητικών συµµετοχής όλων των προσφορών 
στο πρακτικό, η Επιτροπή συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόµενων 
και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. Η σχετική απόφαση καταχωρείται στο πρακτικό (1ο 
Πρακτικό) το οποίο και κοινοποιείται στους συµµετέχοντες µε αποδεικτικό παραλαβής για την 
τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών. 
Προσφορές που αποκλείστηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισµού και δεν 
παρελήφθησαν αµέσως από τις διαγωνιζόµενες εταιρείες δεν έχουν καµία αξία ή επίπτωση στο 
διαγωνισµό. 
 
2° ΣΤΑ∆ΙΟ : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ/ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μετά την ολοκλήρωση του προηγούµενου σταδίου, η Επιτροπή ορίζει την ηµεροµηνία και ώρα 
ανοίγµατος των επιµέρους φακέλων των τεχνικών προσφορών και ενηµερώνει σχετικά τους 
συµµετέχοντες των οποίων οι προσφορές δεν αποκλείστηκαν στο προηγούµενο στάδιο µε σχετική 
ανακοίνωση που τους αποστέλλει εγγράφως.  
Η αποσφράγιση των επιµέρους φακέλων των τεχνικών προσφορών γίνεται στον ίδιο χώρο που 
πραγµατοποιούνται και το προηγούµενο στάδιο του διαγωνισµού. Η αποσφράγιση λαµβάνει χώρα 
σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία µπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου 
εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, όλοι οι συµµετέχοντες σε αυτό το 
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στάδιο του διαγωνισµού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή µονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει 
τις τεχνικές προσφορές.  
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, αποφαίνεται αν αυτές είναι αποδεκτές σε σχέση µε τους όρους 
και τις προδιαγραφές της διακήρυξης και προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση αυτών, 
αφού λάβει υπόψη του (αρθ.20 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ):  
• Τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.  
• Τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές.  
• Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών µε τους συντελεστές βαρύτητας αυτών, όπως 
αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 16 του παρόντος Παραρτήµατος.  
 
Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόµενο των επιµέρους φακέλων Τεχνικής Προσφοράς ανά ΟΜΑ∆Α  , 
για όλες τις προσφορές που έχουν φθάσει µέχρι αυτό το στάδιο, για να διαπιστώσει εάν 
ικανοποιούν τους όρους της προκήρυξης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά στο στάδιο 
ελέγχου του φακέλου τεχνικής προσφοράς που κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού: 
α. Είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση. 
β. Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους του τεύχους της προκήρυξης και των  
παραρτηµάτων της ή δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται επί ποινή αποκλεισµού. 
 
Η Επιτροπή προχωρά στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση των στοιχείων για κάθε ΟΜΑ∆Α των 
τεχνικών προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές σύµφωνα µε τα παραπάνω. Μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας αυτής και για όλες τις ΟΜΑ∆ΕΣ του Έργου, συντάσσεται σχετικό πρακτικό (2ο 
Πρακτικό) της Επιτροπής, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της και στο οποίο περιλαµβάνεται 
ΟΜΑ∆Α και για κάθε προσφορά, η αξιολόγηση και επιπλέον για κάθε κριτήριο η βαθµολογία του, ο 
συντελεστής βαρύτητας και η βαθµολογία κάθε οµάδας κριτηρίων, καθώς και η συνολική 
βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς. Στο ίδιο πρακτικό καταχωρούνται, ανά ΟΜΑ∆Α, τυχόν 
προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, όπου αναλύονται για κάθε µια από αυτές, οι ακριβείς 
λόγοι απόρριψης. Τυχόν εµφάνιση τιµών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονοµικής 
Προσφοράς» σε οιοδήποτε σηµείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της 
προσφοράς. Το πρακτικό αυτό κοινοποιείται στους συµµετέχοντας µε αποδεικτικό παραλαβής για 
την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών. 
 
Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού δύναται - εφόσον το κρίνει απαραίτητο - να καλέσει εγγράφως και επί ποινή 
αποκλεισµού κάθε ένα από τους υποψηφίους που συµµετέχουν σε αυτό το στάδιο να παρουσιάσει 
την τεχνική του προσφορά και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των µελών της.  
 
3° ΣΤΑ∆ΙΟ: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & 
ΕΛΕΓΧΟΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
Μετά την ολοκλήρωση του προηγούµενου σταδίου, η Επιτροπή ορίζει την ηµεροµηνία και ώρα 
ανοίγµατος των επιµέρους φακέλων των οικονοµικών προσφορών και ενηµερώνει σχετικά τους 
συµµετέχοντες των οποίων οι προσφορές δεν αποκλείστηκαν στα προηγούµενα στάδια µε σχετική 
ανακοίνωση που τους αποστέλλει εγγράφως τρεις (3) ηµέρες τουλάχιστον προ της ηµεροµηνίας 
που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές.  
Η αποσφράγιση των επιµέρους φακέλων των οικονοµικών προσφορών γίνεται στον ίδιο χώρο που 
πραγµατοποιούνται και τα προηγούµενα στάδια του διαγωνισµού. Η αποσφράγιση λαµβάνει χώρα 
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σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία µπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου 
εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, όλοι οι συµµετέχοντες σε αυτό το 
στάδιο του διαγωνισµού.  
Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή µονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονοµικές 
προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονοµικών στοιχείων. Οι φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και 
λοιπών στοιχείων στο προηγούµενο στάδιο, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους 
συµµετέχοντες.  
 
Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα 
των οικονοµικών προσφορών ανά ΟΜΑ∆Α. 
 
Οικονοµικές προσφορές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των άρθρων 12 και 20 του παρόντος 
παραρτήµατος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή καταχωρεί στο σχετικό πρακτικό της 
τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε µία από αυτές τους 
ακριβείς λόγους απόρριψης.  
 
Εάν οι τιµές ενός προσφέροντα είναι ιδιαίτερα χαµηλές ή κατά τη γνώµη της Επιτροπής είναι 
αναιτιολόγητες µπορεί να καλέσει τον προσφέροντα να τις αιτιολογήσει γραπτώς κατά το άρθρο 52 
του Π∆ 60/07 (µε αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά πχ µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας 
κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 
διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων 
προµηθειών κλπ), και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση η προσφορά του απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
Η Επιτροπή, µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης και των οικονοµικών 
προσφορών όλων των ΟΜΑ∆ΩΝ, υπολογίζει την τελική βαθµολογίας των προσφορών, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 15 του παρόντος Κεφαλαίου και συµπληρώνει το πρακτικό (3ο 
Πρακτικό), Στο πρακτικό αυτό η Επιτροπή καταγράφει και την πρότασή της για τον υποψήφιο 
ανάδοχο ανά ΟΜΑ∆Α  
Το Πρακτικό της Επιτροπής υποβάλλονται στην Προϊσταµένη Αρχή για την έκδοση της διοικητικής 
πράξης απόφασης για την έγκρισή του, η οποία στην συνέχεια κοινοποιείται στους συµµετέχοντας 
που συνεχίζουν µέχρι αυτό το στάδιο µε αποδεικτικό παραλαβής, για την τυχόν υποβολή 
προδικαστικών προσφυγών.  
 
 
Άρθρο 13°:  
Απόρριψη προσφορών 
 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται προσφορά που: 
1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή και αιρέσεις ή 
δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκµηρίωση. 
2. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση 
που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά. 
3. Αφορά σε µέρος µόνον της προµήθειας ΟΜΑ∆ΑΣ και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουµένων 
ειδών αυτής, είτε αντιµετωπίζει ενιαία το σύνολο του Έργου.  
4. ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια της 
παρούσας. 
5. ∆εν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής του άρθρου 8 του παρόντος παραρτήµατος. 



 

27 | Σ Ε Λ Ι ∆ Α  
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

6. ∆εν περιλαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και στοιχεία συµµετοχής του άρθρου 11 
του παρόντος παραρτήµατος και δε συνοδεύεται από τη/τις νόµιµη/ες εγγυητική/ές επιστολή/ές 
συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
8. ∆εν περιλαµβάνει µε σαφήνεια την Προσφερόµενη Τιµή, ή/και εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο 
της προσφερόµενης τιµής σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο της πλην των εντύπων της Οικονοµικής 
Προσφοράς. 
9. ∆εν προσκοµίζει τα εγγράφως αιτούµενα συµπληρωµατικά ή διευκρινιστικά στοιχεία στην 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού εντός του χρόνου που ορίζει η Επιτροπή.. 
10. Η προσφερόµενη τιµή για ΟΜΑ∆Α είναι υπερβολικά χαµηλή και ο διαγωνιζόµενος δεν παρέχει 
επαρκή αιτιολόγηση προς τούτο. 
11. ∆ίνει τιµή µεγαλύτερη από τον προϋπολογισθέντα ανά ΟΜΑ∆Α όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 
3 του παρόντος παραρτήµατος. 
12. Ορίζει χρόνο παράδοσης των ειδών του εξοπλισµού της ΟΜΑ∆ΑΣ µεγαλύτερο του 
προβλεπόµενου στο παρόν παράρτηµα. 
13. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται µικρότερος των εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την επόµενη της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 
14. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών του παρόντος διαγωνισµού 
ή δεν καλύπτει πλήρως όρους που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισµού. 
15. ∆εν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 
 
 
Άρθρο 14ο:   
Αξιολόγηση Προσφορών  
 
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, βάση του κριτηρίου της συµφερότερης προσφοράς, 
λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία (Άρθρο 20 της ΥΑ 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.):  
 
Οµάδα Α: Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας µε συνολικό συντελεστή 
βαρύτητας οµάδας 70% (εβδοµήντα τοις εκατό). 
α)Η  συµφωνία των υπό προµήθεα ειδών µε  τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης  
β)Η ποιότητα και αποδοτικότητα του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης. 
γ)Λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού 
 
Οµάδα Β: Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης µε συντελεστή βαρύτητας οµάδας 
30% (τριάντα τοις εκατό). 
α)Εγγύηση καλής λειτουργίας 
β)Ο χρόνος παράδοσης  
γ) Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, παρεχόµενη συντήρηση και διάθεση ανταλακτικών 
 
Για τη επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι 
αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στην διακήρυξη 
ουσιώδεις όρους. 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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ΟΜΑ∆Α A: Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 
ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Η  συµφωνία των υπό προµήθεα ειδών µε  
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

 25  

2 
Η ποιότητα και αποδοτικότητα του 
εξοπλισµού σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης 

 10  

3 Λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού  15  
Σύνολο Βαθµών Οµάδας Α  50  
Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Α 70%   
Βαθµός Α οµάδας (=Βαθµολογία προσφοράς Χ 0,7)    

 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β: Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 
ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας  20  
2 Χρόνος παράδοσης  15  

3 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, παρεχόµενη 
συντήρηση και διάθεση ανταλλακτικών 

 15  

Σύνολο Βαθµών Οµάδας Β  50  
Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Β 30%   
Βαθµός Β οµάδας (=Βαθµολογία προσφοράς Χ 0,3)    

 
Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας καθορίζεται σε 50 βαθµούς για τις περιπτώσεις που 

καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 

βαθµούς 60 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση 

στους 60 βαθµούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επί µέρους στοιχείων της 

οµάδας. Η παραπάνω βαθµολογία µειώνεται µέχρι βαθµούς 40 στις περιπτώσεις που δεν 

καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά 

έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η µείωση στους 40 βαθµούς πρέπει να προκύπτει από µείωση 

όλων των επί µέρους στοιχείων της οµάδας.  

Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας σταθµίζεται µε τον συντελεστή βαρύτητας της οµάδας.  

 
Ως πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 
µικρότερο λόγο (Λ) της τιµής της προσφοράς προς την σταθµισµένη βαθµολογία της.   
 
Λ= ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ /  ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
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Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσότερων από µία προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα 
σειρά της Συνολικής Βαθµολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, και  προκρίνεται η προσφορά µε την 
µεγαλύτερη Συνολική Βαθµολογία Τεχνικής  Προσφοράς. 
 
Τα ανωτέρω ισχύουν και για κάθε ΟΜΑ∆Α της προµήθειας, όσον αφορά την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. 
 
 
Άρθρο 15ο:  
Κατακύρωση του διαγωνισµού  
 
15.1 Το αρµόδιο όργανο για την διενέργεια του διαγωνισµού µε γνωµοδότηση του προς την 
Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 
α. Κατακύρωση της προµήθειας. 
β. Ματαίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε ίδιους ή νέους όρους. 
 
15.2 Η κατακύρωση της προµήθειας, θα γίνει κατά ΟΜΑ∆Α µε κριτήριο τη  πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές, 
από την αρµόδια επιτροπή. 
 
15.3 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή, η δε σχετική 
απόφαση υποβάλλεται για έλεγχο νοµιµότητας.   
 
15.4 Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 24, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
Άρθρο 16ο:  
∆ιοικητικές προσφυγές 
 
16.1 Κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν και κατά της 
νοµιµότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται προσφυγή. 
 
16.2  Η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην αρµόδια για τη διενέργεια διαγωνισµού Υπηρεσία 
ως εξής: 
α. Κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών. Για τον καθορισµό της προµήθειας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
εκδίδεται το αργότερο 5 ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. (Παραγ. 1α, του άρθρου 
15, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.& παραγ. 5, του άρθρου 4, του Ν. 2286/95) 
β. Κατά της νοµιµότητας διενέργειας και της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν. 
Υποβάλλονται µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείστηκε από αυτόν 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 
στάδιο. Υποβάλλονται στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια 
του διαγωνισµού και µέχρι και της επόµενης εργάσιµης ηµέρας µετά την ανακοίνωση του 
αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου (Παραγ. 1β, του άρθρου 15, της Υ.Α. 11389/93 του 
ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
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Οι ενστάσεις αυτές κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζοµένου, δεν ανακόπτουν την 
συνέχιση του διαγωνισµού αλλά λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή µετά την αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. (Παραγ. 1β, του 
άρθρου 15, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
Η προσφυγή κατά της συµµετοχής προµηθευτών σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ 
αυτήν κατά του οποίου στρέφεται. 
Προσφυγές που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν 
γίνονται δεκτές. (Παραγ. 3, του άρθρου 15, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)  
 
Κατά της αποφάσεως κατακύρωσης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις του αρ. 149 Ν. 3463/2006. 
 
 
Άρθρο 17ο : 
Υπογραφή Σύµβασης  
 
Για κάθε ΟΜΑ∆Α/ΕΣ του Έργου  
 
17.1 Ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούνται εντός 10 ηµερών από την 
ηµεροµηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, σύµφωνα µε το άρθρο 24 της Υπ. Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ. 
 
17.2 Η σύµβαση καταρτίζεται σύµφωνα µε το Σχέδιο του Παραρτήµατος Ζ, από την υπηρεσία και 
υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της 
διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του αναδόχου που έγινε 
αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα 
παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους. 
- Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
- Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα. 
- Την συµφωνηθείσα τιµή. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική προσφορά του  
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
- Τον τρόπο παραλαβής. 
- Τον τρόπο πληρωµής. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δηµοπρασίας. 
- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών. 
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 
 
 
17.3 Η σύµβαση τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν 
συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων 
αξιολόγησης. (Παραγ. 1 & 2, του άρθρου 25, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
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17.4 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :  
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της ΟΜΑ∆ΑΣ/ ΩΝ  
β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έγινε αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 
αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
 
 
Άρθρο 18ο: 
 Εγγυήσεις 
 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα 
αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
 
18.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος 
για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της 
ΟΜΑ∆ΑΣ/ΩΝ εξοπλισµού για την οποία υποβάλλεται προσφορά.   
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.  
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς 
που ζητάει η ∆ιακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 
Υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος Γ της παρούσας προκήρυξης . 
 
18.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση για 
κάθε ΟΜΑ∆Α/ΕΣ υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που να 
καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών τηςΟΜΑ∆ΑΣ/ΩΝ, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  (άρθρο 26, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συµβαλλόµενους.  
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα 
µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος  Γ της παρούσας προκήρυξης. 
 
18.3 Εγγύηση καλής λειτουργίας (ή διατήρησης). 
Για την καλή λειτουργία του προσφερόµενου εξοπλισµού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο από το συµβατικό χρόνο 
εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρηση κατά τρεις (3) µήνες. Το ύψος της Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα ανέρχεται στο 3% της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. της 
ΟΜΑ∆ΑΣ/ ΩΝ.  
Για το προτεινόµενο διάστηµα αυτό ο Ανάδοχος εγγυάται  την καλή και αποδοτική λειτουργία των 
ειδών του εξοπλισµού σε όλο το χρονικό διάστηµα της εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης), 
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την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλµατα, τα τακτικά service 
των προσφερόµενων ειδών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής, 
εφόσον προβλέπονται από τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, την επίλυση προβληµάτων σε 
συνεργασία µε τεχνικούς  
Τα ως άνω αναφερόµενα θα πραγµατοποιούνται καθ΄ όλη την προτεινόµενη διάρκεια της περιόδου 
εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) µε δαπάνες του προµηθευτή. Η Αναθέτουσα Αρχή δε 
θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη των ειδών που προέρχεται από την συνήθη και ορθή χρήση 
τους και δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα 
αποκατάστασης της βλάβης. Η εργασία θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, του βαθµού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριµένο είδος και 
της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του. Σε αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια του προµηθευτή 
να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει ο ∆ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του 
προµηθευτή ή θα γίνουν µε άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από την Προϊσταµένη Αρχή. 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 
Υπόδειγµα 3 του Παραρτήµατος Γ της παρούσας προκήρυξης. 
 
 
 
 
Άρθρο 19ο:  
Τιµές προσφοράς – Νόµισµα  
 
19.1 Η προσφερόµενη τιµή  για κάθε ΟΜΑ∆Α θα πρέπει να δίνεται σε ευρώ ολογράφως και 
αριθµητικώς χωρίς το ΦΠΑ. Προσφορά σε άλλο νόµισµα ή µε ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
(Παραγ. 3, του άρθρου 16, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η προσφερόµενη τιµή 
θα είναι συνταγµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος ∆ και 
θα εµπεριέχει τις τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το 
ΦΠΑ, για παράδοση των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ ελευθέρων κάθε δασµού, φόρου, τέλους, 
δηµοσιονοµικής επιβάρυνσης ή άλλης αµοιβής και έτοιµων για λειτουργία. Η στρογγυλοποίηση θα 
γίνεται µέχρι δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή η προσφορά 
απορρίπτεται ως µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες µε 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
 
19.2 Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: 
ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ: 
Ι. Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιµή µε κρατήσεις και χωρίς 
Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Η εγχώρια προστιθέµενη αξία σε Ευρώ 
και σε ποσοστό επί τοις % επί της προσφερόµενης τιµής. 
 
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ: 
Ι. Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιµή µε κρατήσεις και χωρίς 
Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για την συγκρότηση των προσφορών.  
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Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά σε 
δύο(2) το πολύ ηµέρες από την ηµέρα κατάθεσης του γραπτού αιτήµατος της επιτροπής. 
 
 
Άρθρο 20ο:  
Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισµού 
 
Τα υπό προµήθεια είδη για κάθε ΟΜΑ∆Α πρέπει να παραδοθούν εντός εξήντα  (60) ηµερών από 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής 
προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας  µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 27, 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου γίνεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η παράδοση θα γίνει στο ∆ήµο Ηρακλείου σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα 
υπηρεσία σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.  
 
 
Άρθρο 21ο:  
Τρόπος πληρωµής 
 
Ο Ανάδοχος έχει την ευχέρεια να επιλέξει ανάµεσα στους κάτωθι τρόπους πληρωµής: 
 
21.1 Χορήγηση προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. µε 
κατάθεση ισόποσης εγγύησης προκαταβολής που θα είναι γραµµένη στην Ελληνική γλώσσα 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, 
επιβαρυνόµενη µε το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του υπουργού οικονοµίας και 
οικονοµικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/95 και χορηγείται µε κατάθεση 
ισόποσης εγγύησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 26 και 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
Η αποπληρωµή γίνεται µε την οριστική παραλαβή των ειδών. 
 
21.2 Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την παραλαβή των προσφερόµενων 
ειδών και την κατάθεση των σχετικών παραστατικών. 
 
 
 
 
 
+ 
Άρθρο 22°:  
Πληρωµές 
Η πληρωµή της αξίας στον ανάδοχο, των ειδών για κάθε ΟΜΑ∆Α, θα γίνει σε ευρώ, µε την 
προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών µέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των 
σχετικών ενταλµάτων πληρωµής και ανάλογα µε την επιλογή του τρόπου πληρωµής από τον 
προµηθευτή.. 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 
36 του ΕΚΠΟΤΑ.  
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ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 

«ΜΙΑ Ο∆ΥΣΕΙΑ» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 1.  ΓΕΝΙΚΑ   

 

Η Πύλη Ιησού αποτελείται από µια κεντρική θολωτή διάβαση (διάδροµος) πλαισιωµένη 

από δύο παράπλευρες θολωτές αίθουσες. Επικοινωνούν µε τον κεντρικό διάδροµο µέσω 

τοξωτών ανοιγµάτων έχοντας η κάθε µια ανεξάρτητη είσοδο από την πλευρά της πόλης. Η 

κεντρική θολωτή διάβαση διαπερνά κάθετα το τείχος. Για τον αερισµό των αιθουσών έχουν 

κατασκευαστεί στην οροφή αεραγωγοί των οποίων η απόληξη βρίσκεται στο πλάτωµα.  

Στα πλαίσια της µελέτης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 

ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ» συντάχθηκε Μουσειολογική Μελέτη για την 

αξιοποίηση του χώρου της Πύλης, για τη φιλοξενία της µόνιµης έκθεσης  ''Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ- 

ΜΙΑ Ο∆ΥΣΣΕΙΑ'' που θα περιέχει το µεγαλύτερο µέρος του υλικού που αποτελούσε την 

Έκθεση Kαζαντζάκη στη βασιλική του Aγίου Mάρκου σε νέα διάταξη, µε νέο τρόπο 

προσέγγισης και µε ανθεκτικότερα υλικά για µόνιµη χρήση. 

Προϋπόθεση για τη φιλοξενία  της Έκθεσης «Ν. Καζαντζάκης – Μία Οδύσσεια» είναι η 

εκτέλεση αρχικά  εργασιών στερέωσης και αποκατάστασης καθώς και εργασιών υποδοµής 

όπως εργασίες στις εισόδους, στα δάπεδα, ηλεκτρολογικές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις, 

η κατασκευή βοηθητικών χώρων και η λήψη µέτρων πυροπροστασίας. Με τις εργασίες αυτές 

οι χώροι δύνανται να φιλοξενήσουν διαφόρων µορφών εκδηλώσεις.  

Οι εργασίες για τη φιλοξενία της µόνιµης έκθεσης παρουσιάζονται στα Σχέδια  της 

Μουσειολογικής Μελέτης.  
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2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ  ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

2.1 Φωτισµός έκθεσης 
 

Λόγω του µεγάλου ύψους του χώρου (5,5m), τα φωτιστικά σώµατα θα αναρτηθούν 

σε χαµηλότερη στάθµη. Ο εκθεσιακός φωτισµός αποτελείται από φωτιστικά σώµατα 12V µε 

µετασχηµατιστές αναρτηµένων σε συρµατόσχοινα (επενδεδυµένα καλώδια χαµηλής τάσης) 

τύπου Ρongo της Gravani σε δύο κατά µήκος σειρές. Στην κεντρική αίθουσα τοποθετούνται 

στους πλευρικούς τοίχους του εκθεσιακού χώρου. Οι γραµµές αυτές απέχουν από τους 

πλευρικούς τοίχους του κτιρίου 1,00 m, έχουν δηλαδή  µεταξύ  τους  απόσταση 3,30m και 

µήκος 34,00 περίπου µέτρα. Για τεχνικούς λόγους (πτώση τάσης) η κατασκευή θα χωριστεί µε 

µονωτήρες σε πέντε µέρη. Τα παράλληλα προς τους τοίχους συρµατόσχοινα (επενδεδυµένα 

καλώδια χαµηλής τάσης) αναρτώνται σε πέντε εγκάρσια συρµατόσκοινα Φ12 που 

πακτώνονται στους υπάρχοντες ήλους της λιθοδοµής µετά από συντήρησή τους.  

Στις παράπλευρες αίθουσες τα συρµατόσκοινα στα οποία θα αναρτηθούν τα 

συρµατόσχοινα µε τα φωτιστικά σώµατα 12V θα πακτωθούν στους υπάρχοντες ήλους και 

στις εκθεσιακές κατασκευές.  

Τα φωτιστικά σώµατα φέρουν διχρωικούς λαµπτήρες στους οποίους προσαρµόζονται 

ειδικά εξαρτήµατα περιορισµού της φωτεινής δέσµης καθώς και ροοστάτες (dimmer). (Τοµή 

Α-Α, Τοµή Β-Β, Σχέδια 06-07 Μουσειολογικής Μελέτης). 

Κατά µήκος της ανατολικής και της δυτικής λιθοδοµής του κεντρικού χώρου 

τοποθετούνται χωνευτοί αγωγοί από ανοξείδωτο χάλυβα στο πάτωµα για πλευρικό γραµµικό 

διάχυτο φωτισµό του εκθεσιακού χώρου και ανάδειξης των µορφολογικών στοιχείων των 

λιθοδοµών. Είναι ελαφρές µεταλλικές κατασκευές διατοµής U 20Χ20cm, t=3mm από 

ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 για τη διέλευση παροχών παροχών π.χ. καλωδίων. Ο 

αγωγός καλύπτεται µε κάλυπτρο από ξύλο MDF 3mm µε τις απαραίτητες πατούρες στα άκρα 

βαµµένο µε υδατοδιαλυτή βαφή δυο συστατικών ειδικής τεχνοτροπίας σε χρωµατική 
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απόχρωση ανάλογη του πωρόλιθου του δαπέδου, και τα απαραίτητα ανοίγµατα για την 

τοποθέτηση του επιδαπέδιου γραµµικού φωτισµού.  

Εντός του ανεστραµµένου Π τοποθετείται ως γραµµικός φωτισµός από λαµπτήρες led 

η φωτισµός ψυχράς καθόδου όπου προβλέπεται τεχνικά να είναι δυνατή ή ρύθµιση της 

έντασής του και ο χρωµατικός του τόνος. 

Στο µέσον της αίθουσας θα τοποθετηθεί ειδικός φωτισµός στους µεταλλικούς 

ορθοστάτες εντός των εσοχών που έχουν προβλεφθεί. Η λήψη του ρεύµατος θα γίνει από το 

συνεχόµενο επιδαπέδιο ηλεκτρολογικό κανάλι από τους πολύµπριζους ρευµατοδότες που 

υπάρχουν  στο δάπεδο στις θέσεις των µεταλλικών ορθοστατών.  

 

2.2 Ένθετα panels µε εκτυπώσεις 

 

Τα panels, τα οποία είναι καλλιτεχνικές απεικονίσεις των κυριοτέρων έργων του 

Καζαντζάκη, κατασκευάζονται από περιµετρικό πλαίσιο από αλουµίνιο (3Χ2 cm) µε kappa-fix 

10mm. Τοποθετούνται εκατέρωθεν του κεντρικού εκθ. χώρου, πάνω σε ανοξείδωτα ελάσµατα 

(«αντένες»- βλέπε Σχέδια Μουσειολογικής Μελέτης 01 και 25) που αφετηρία τους έχουν το 

πάτωµα. Οι εκτυπώσεις είναι πλαστικοποιηµένες µε µατ επίστρωση. Για την ακαµψία των 

panels και την αποφυγή στρέβλωσης λόγω υγρασίας και διαφοράς θερµοκρασίας, περιµετρικά 

στην επιφάνεια kappa-fix τοποθετούνται πλαίσια αλουµινίου. Οι διαστάσεις τους είναι 120Χ 

240cm και αναρτώνται µε ειδικό άγκιστρο στην πίσω πλευρά των εκτυπώσεων. Όλα τα 

ελάσµατα ανάρτησης καταλήγουν σε ειδική ράγα που διατρέχει όλο το µήκος της αίθουσας 

και στις δύο πλευρές της. Οι αντένες κατασκευάζονται από µασίφ ανοξείδωτο χάλυβα 

ποιότητας AISI316 και διαµέτρου Φ12mm. Στην κάτω απόληξη της αντένας διαµορφώνεται 

σπείρωµα επί του οποίου στερεώνεται µε κοχλία κατάλληλο σύστηµα για την έδραση της 

κατασκευής το οποίο αποτελείται από ρόδες από teflon και πλάκα στήριξης.  

Οι αναγραφόµενες στα σχέδια διαστάσεις πρέπει να επαληθευτούν µε επιτόπου νέες 

µετρήσεις.  
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Τα panels είναι ελαφρές ένθετες κατασκευές που στηρίζονται στο πάτωµα και δεν 

επιβαρύνουν το υφιστάµενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόµενη 

αποµάκρυνσή τους. 

Οι χωνευτοί αγωγοί είναι ελαφρές µεταλλικές κατασκευές διατοµής U 20Χ20cm, 

t=3mm από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 για τη διέλευση παροχών παροχών π.χ. 

καλωδίων. Ο αγωγός καλύπτεται µε κάλυπτρο από ξύλο MDF 3cm τύπου Losan (Ισπανικής 

εταιρείας) µε τις απαραίτητες πατούρες στα άκρα βαµµένο µε υδατοδιαλυτή βαφή δυο 

συστατικών ειδικής τεχνοτροπίας σε χρωµατική απόχρωση ανάλογη του πωρόλιθου του 

δαπέδου.  

Η κατασκευή τους γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια 24,25 και 26 της Μουσειολογικής 

Μελέτης.  

 

2.3 Η ειδική κατασκευή panels που τοποθετείται κεντρικά, κατά µήκος του χώρου. 

 

Ειδική σύνθεση µε µεταλλικούς  ορθοστάτες – ειδική κατασκευή panels που 

τοποθετείται κεντρικά, κατά µήκος της κεντρικής αίθουσας µε  µεταλλικές συνδέσεις για 

ανάρτηση ενοτήτων της ζωής του Ν. Καζαντζάκη [διαφώτιστα]. Η σύνθεση αποτελείται από 

τρία ζεύγη φορητών panels µήκους 9,00m, 5,50m και 7,00m, µήκους και ύψους 2,40 m. Οι 

µεταλλικοί ορθοστάτες είναι κοίλης διατοµής Φ36 οι οποίοι πακτώνονται στο δάπεδο σε 

κατάλληλα διαµορφωµένες φωλιές από λαµαρίνα πάχους 10mm, από ανοξείδωτο χάλυβα 

AISI316, µε αναρτηµένο δακτύλιο µε κοχλία στη στάθµη του δαπέδου για ρύθµιση του 

ύψους. Τα ζεύγη των panels συνδέονται καθ’ ύψος µε µεταλλικές ράβδους Φ6mm όπου το 

µήκους προσαρµόζεται στην κλίση των panels. Τα panels αποτελούνται από πολυκαρβονικό 

πάχους 1cm. Επί των πολυκαρβονικών πάνελ εφαρµόζονται εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο 

διάφανο βινίλιο. Ο φωτισµός τους επιτυγχάνεται µε ειδικά φωτιστικά εσωτερικά της 

κατασκευής σε ειδικές εντορµίες των ορθοστατών.  

Πρόκειται για φορητές κατασκευές οι οποίες δεν επιβαρύνουν το υφιστάµενο κέλυφος 

κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόµενη αποµάκρυνσή τους. 

Η κατασκευή τους γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια 22,23 της Μουσειολογικής Μελέτης.  



 

39 | Σ Ε Λ Ι ∆ Α  
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

 

2.4 Αναλόγια  
 

Πρόκειται για φορητές µεταλλικές κατασκευές ύψους 1,15m, που αποτελούνται από 

βάση κυκλικής διατοµής Φ500mm πάχους t=4mm, ορθοστάτη µασίφ Φ30mm και απόληξη – 

στραντζαριστή λαµαρίνα, σε σχήµα ανοιχτού βιβλίου διαστάσεων 30Χ60cm, t=3mm µε 

κάθετο έλασµα στην απόληξη για τη συγκράτηση των βιβλίων. Για τις κατασκευές 

χρησιµοποιείται λαµαρίνα, ποιότητας χάλυβα St37, βαµµένη µε ειδικό διάφανο βερνίκι 

αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (Κ2). 

Οι  κατασκευές είναι φορητές , τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις επί του 

δαπέδου και δεν επιβαρύνουν το υφιστάµενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την 

ενδεχόµενη αποµάκρυνσή τους. 

Η κατασκευή τους γίνεται σύµφωνα µε το σχέδιο 27 της Μουσειολογικής Μελέτης.  

 

2.5 info point 

 

Το info point αποτελείται από σύνθετο έπιπλο µε υποδοχές για φωτισµό και παροχές 

ηλεκτρικού, µε τέσσερα καθίσµατα τοποθετούµενο σε ένθετη ξυλοκατασκευή. Το σύνθετο 

έπιπλο είναι ειδικού σχεδίου από πλακάζ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 22mm επενδυµένο µε 

συνθετικό καπλαµά λευκής δρυός και άχρωµο λούστρο. Έχει µήκος 3,00m και ύψος 0,85m και 

βάθος 0,60m. Συνοδεύεται από τέσσερα καθίσµατα µε βάση και ρυθµιζόµενο ύψος ελάχιστης 

φέρουσας ικανότητας 150kg. Έχει φωτισµό και ενσωµατώνει δύο Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 

για την προβολή του Cd rom µε θέµα τη ζωή και το έργο του Καζαντζάκη. 

Τοποθετείται χωνευτά σε ένθετη ξυλοκατασκευή µήκους 5,50m και ύψους 3,00m επί 

της οποίας εφαρµόζεται εκτύπωση σε αυτοκόλλητο βινύλιο PVC µάτ διαφανές µε δυνατότητα 

αποκόλλησης και αποµάκρυνσής του χωρίς να καταστραφεί (φωτο Καζαντζάκη). 
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Η κατασκευή στο σύνολό της είναι ένθετη και αυτοφερόµενη. Τοποθετείται σε 

συγκεκριµένη θέση επί του δαπέδου και δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος κατά την 

τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόµενη αποµάκρυνσή της. 

Η κατασκευή του γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια 17,18 και 19 της Μουσειολογικής 

Μελέτης.  

 

2. 6 Εσοχές αµφίπλευρα της  νότιας κεντρικής εισόδου  «ο χρησµός» 

 

Στις τοξωτές εσοχές που υπάρχουν αµφίπλευρα επί της ανατολικής και δυτικής 

λιθοδοµής του υφιστάµενου κελύφους προσαρµόζεται ένθετη αυτοφερόµενη κατασκευή από 

MDF πάχους 5cm τύπου Losan (Ισπανικής εταιρείας) βαµµένο µε υδατοδιαλυτή βαφή δυο 

συστατικών ειδικής τεχνοτροπίας σε χρωµατική απόχρωση ανάλογη της υφιστάµενης 

λιθοδοµής.  

Η κατασκευή είναι παράλληλα τοξωτή βάθους 60cm, εδράζεται στη βάση της εσοχής 

και αφήνει απόσταση 20cm από την πίσω παρειά της. Από µέσα ξεπροβάλλει φως µεταβλητής 

έντασης. Στην κατασκευή προσαρµόζονται µηχανήµατα ήχου (media player, ηχεία), που 

ενεργοποιούνται µε αισθητήρα. Κάθε ερεθισµός ενεργοποιεί τυχαία επιλογή µιας φράσης του 

συγγραφέα.  

Η θέση κατασκευής τους και οι διαστάσεις τους αναφέρονται στα σχέδια 01 και 07 της 

Μουσειολογικής Μελέτης.  

 

3.  ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  

«Ο∆ΥΣΣΕΙΑ» 

 

3.1 Cine box 
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Αυτοφερόµενη επιδαπέδια κατασκευή σε σχήµα  κουτιού  ανοιχτού από την πάνω 

πλευρά - cine box, διαστάσεων  Π 1,50 m, Β 1,00 m., Υ 1,00 m., από λαµαρίνα ποιότητας 

χάλυβα St37, 1,2 mm βαµµένη µε ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής 

(Κ2) όπου περιµετρικά φέρει ξύλινη κουπαστή για τους θεατές και στο δάπεδο του λευκή 

µελαµίνη ως επιφάνεια προβολών. Σε συνάρτηση των ηχείων που θα επιλεγούν θα 

διανοιχθούν οι απαραίτητες δίοδοι.  

Κεντρικά, αναρτάται από την οροφή βάση για video projector, ο οποίος προβάλει 

αποσπάσµατα από κινηµατογραφικές ταινίες εντός του κουτιού. Στην κατασκευή 

ενσωµατώνονται δυο ηχεία συνδεµένα µε τον video projector, για παράλληλη λειτουργία.  

Περιµετρικά υπάρχει ξύλινη κουπαστή για τους θεατές. Για τη µεγιστοποίηση της 

διάρκειας ζωής του λαµπτήρα του projector τοποθετείται αισθητήρας κίνησης που ενεργοποιεί 

την προβολή για τα επόµενα 15 λεπτά. 

Η κατασκευή του γίνεται σύµφωνα µε το σχέδιο 21 της Μουσειολογικής Μελέτης.  

 

 
3.2 Ιστίο-ύφασµα εκτύπωση 
 

Αποτελείται από δυο τοξωτές σωληνωτές διατοµές Φ60, t=3mm, που συνδέονται 

µεταξύ τους µε κατακόρυφες µεταλλικές λάµες. Η κάτω σωλήνα συγκολλείται στο µέσο 

µεταλλικής βάσης πλάτους 100cm και πάχους 12mm που ακολουθεί την καµπυλότητα. Κατά 

µήκος της σωλήνας συγκολλούνται σε απόσταση 30cm µεταξύ τους µεταλλικές λάµες 

διατοµής ΒΧΗ=50mmΧ6mm και ύψους 3,60m. Στο άνω άκρο των λαµών συγκολλείται 

σωλήνα αντίστοιχης καµπυλότητας και διατοµής µε την κάτω. Όλη η µεταλλική κατασκευή 

είναι από χάλυβα ποιότητας St37 βαµµένο µε ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής 

αντοχής (Κ2).  

Στον καµπύλο αυτό µεταλλικό σκελετό «φοριέται» -  τελαρώνεται  άκαυστο ελαστικό 

λευκό ύφασµα µε εκτύπωση.  

Η παραπάνω κατασκευή ύψους 3,60m και µήκους 6,50m περίπου, αναρτάται από 

µεταλλικούς ορθοστάτες πακτωµένους στο δάπεδο, ώστε να φαίνεται µεταίωρη. 
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Ο ειδικός τρόπος  στήριξης δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος κατά την 

τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόµενη αποµάκρυνσή της κατασκευής. 

Στην λιθοδοµή  πάνω από το «ιστίο» προβάλλεται σύνθεση µε κινούµενα σύννεφα 

µέσω προγραµµατισµού δύο παράλληλων προβολών.  

Για το φωτισµό του προβλέπεται φωτιστικό σώµα µε ρυθµιζόµενο φωτιστικό πλαίσιο 

και χαµηλής έντασης.  

Η κατασκευή του γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια 1 και 6 της Μουσειολογικής Μελέτης.  

 

3.3 Χώµα –µεταλλικά γλυπτά- ελιές 
 

 

Για τις ιδιαιτερότητες της θεµατικής ενότητας Οδύσσεια διαµορφώνεται  στον 

ανατολικό εκθεσιακό χώρο επιπρόσθετο δάπεδο. ∆ιαµορφώνεται µε την επίστρωση 

προσωρινών αφαιρούµενων δαπέδων πολυεστέρα τοποθετηµένων σε σκαφάκια από φύλλα  

ψευδαργύρου (δεν οξειδώνονται, είναι ανακλαστικά) ενδεικτικών διαστάσεων 1,00Χ3,00 m. 

και βάθους 2 cm. Η τοποθέτηση τους θα γίνει πάνω από  τα µόνιµα δάπεδα από πωρόλιθο και 

η  τοποθέτηση τους θα πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση 

τους χωρίς να αφήνουν κατάλοιπα στο µόνιµο  δάπεδο του χώρου. (βλέπε σχέδιο 04 της 

Μουσειολογικής Μελέτης).  

Τα τρία µεταλλικά δέντρα ελιάς µε βάση, σε εικαστική απόδοση, τοποθετούνται σε 

άµµο θαλάσσης και σε συνδυασµό µε τσουβάλια από φυσική λινάτσα µε µπαχαρικά και 

καρπούς αναπαριστούν την ελληνική γη µε τα χρώµατα και τις µυρωδιές της. 

Οι σκιές που προκύπτουν από τον ειδικό φωτισµό συµπληρώνουν την εικαστική 

σύνθεση. Υλικά κατασκευής δέντρων σιδ. Οπλισµός οικοδοµής ποιότητας S220, καρφιά. Ύψος 

δέντρων 2.0m διάµετρος 1.0m  περίπου (Σχέδια 01-08 Μουσειολογικής Μελέτης). 

 

3.4 Προβολή εικαστικών «Οδύσσειας» 
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Κουτί προβολών εικαστικών Οδύσσειας ως κατασκευή µε µεταλλικούς ορθοστάτες 

διατοµής 3Χ7cm στους οποίους αναρτάται λαµαρίνα ποιότητας χάλυβα St37 πάχους 5mm, 

βαµµένη µε ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (Κ2). Η λαµαρίνα στην 

απόληξή της έχει διαµορφωµένο πρόβολο για την τοποθέτηση video projector.  

Στη βάση της έχει οριζόντια επιφάνεια πλάτους 2,00m, βάθους 0,60m (τραπέζι) από 

ξύλο MDF πάχους 3cm τύπου Losan (Ισπανικής εταιρείας) και καπλαµά δρυός. Το ύψος του 

είναι 0,75m. Έτσι δηµιουργείται επιφάνεια τραπεζιού που στηρίζεται σε µεταλλική πλάτη 

ύψους 2,00m. Πάνω στο τραπέζι τοποθετείται πραγµατικό βιβλίο µεγάλων διαστάσεων (40cm 

ύψος µε 60cm πλάτος ως ανοιχτό) µε λευκές σελίδες. Ο video projector χρησιµοποιείται για 

την προβολή εικαστικών θεµάτων στις λευκές σελίδες του βιβλίου.  

Η κατασκευή στο σύνολό της είναι φορητή. Τοποθετείται σε συγκεκριµένη θέση επί 

του δαπέδου και δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος τοποθέτηση αλλά και την 

ενδεχόµενη αποµάκρυνσή της. 

Η κατασκευή γίνεται σύµφωνα µε το σχέδιο 20 της Μουσειολογικής Μελέτης.  

 

 

4.  ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
«ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ» ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ 
 

4.1 Βιογραφικό 

 

Πρόκειται για µεταλλική κατασκευή ποιότητας χάλυβα St37 από λαµαρίνα πάχους 

5mm, βαµµένη µε ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής  (Κ2), µήκους 10m 

περίπου και ύψους 3m.  

Αποτελείται από µεταλλική βάση πλάτους 40cm και πάχους 5mm η οποία εδράζεται 

στο δάπεδο και µε την οποία συνδέεται παράλληλα και σε απόσταση 20cm, µε αποστάτες 

(ελάσµατα ΒΧΗ=50mmΧ6mm σε απόσταση 30cm µεταξύ τους), µεταλλικός οδηγός κοίλης 

κυκλικής διατοµής Φ50, t=4mm. Για λόγους σταθερότητας η βάση στο εσωτερικό της, µπορεί 

να δεχτεί µεγάλο φορτίο από άµµο ή λευκά βότσαλα.  
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∆εύτερος µεταλλικός οδηγός αντίστοιχης διατοµής τοποθετείται παράλληλα, σε ύψος 

2,50m και στηρίζεται, σε κρυφούς για τον θεατή, ορθοστάτες ΒΧΗ=50mmΧ6mm σε 

απόσταση 30cm µεταξύ τους. 

Στους οδηγούς εφαρµόζονται λωρίδες άκαυστου ελαστικού λευκού υφάσµατος 

(διαστάσεων 1,00m Χ 2,15m) µε εκτύπωση.  

Γραµµικός φωτισµός από φωτιστικά 12V τοποθετούνται στη βάση και φωτίζουν την 

εκτύπωση  από πίσω. 

Η κατασκευή είναι συναρµολογούµενη, αυτοφερόµενη, και δεν επιβαρύνει το 

υφιστάµενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόµενη αποµάκρυνσή της. 

Η κατασκευή παρουσιάζεται στα σχέδια 01 και 08 της Μουσειολογικής Μελέτης.  

 

 

4.2 Πληροφορίες - Πωλητήριο 
 

Περιλαµβάνει πάγκο πληροφοριών και προθήκες έκθεσης βιβλίων – δειγµάτων. Είναι 

κατασκευή από πλακάζ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 22mm επενδυµένο µε συνθετικό 

καπλαµά λευκής δρυός και άχρωµο λούστρο.  

Ο πάγκος έχει µήκος 3,75m, βάθος 0,60m και συνολικό ύψος 1,15m.  

Στην εσωτερική πλευρά του πάγκου προβλέπονται δυο θέσεις εργασίας µε τρία 

καθίσµατα τροχήλατα µε περιστρεφόµενη βάση µε ρύθµιση ανάκλισης και φέρουσας 

ικανότητας 150kg και οι απαραίτητοι αποθηκευτικοί χώροι (ντουλάπια) συνολικής επιφάνειας 

15m2 αναρτηµένα σε µεταλλικά στηρίγµατα µε όψη από plexi glass. Έχει κρυφές οδεύσεις 

καλωδίων (ηλεκτρολογικών, τηλεφωνικών και άλλων) και φιλοξενεί έναν Η/Υ. Επιπρόσθετα 

περιλαµβάνει µεταλλικό stand για έκθεση βιβλίων µήκους 4,4m και ύψους 2,26m µε βάση 

έδρασης πλάτους 60cm, οκτώ διαµήκη ελάσµατα µε εσοχές που λειτουργούν ως άγκιστρα και 

τέσσερα καθ’ ύψος ράφια. Ο χάλυβας θα είναι ανοξείδωτος ποιότητας AISI316.   
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Η κατασκευή στο σύνολό της είναι αυτοφερόµενη. Τοποθετείται σε συγκεκριµένη 

θέση επί του δαπέδου και δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά 

και την ενδεχόµενη αποµάκρυνσή της. 

Η κατασκευή του γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια 11,12, 13, 14, 15 και16 της 

Μουσειολογικής Μελέτης.  

 

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 
 

 Η σήµανση του εξωτερικού χώρου γίνεται µε ανάρτηση επιγραφών και panels (4 

τεµάχια) από εκτυπώσεις σε µουσαµά. Οι επιγραφές και τα panels του εξωτερικού χώρου 

περιβάλλονται από πλαίσια και αναρτώνται µε ειδική µεταλλική κατασκευή που αποτελείται  

από δύο ορθοστάτες Φ32 που θα κατασκευαστούν σε αξονική απόσταση µεταξύ τους 60cm. 

Οι ορθοστάτες θα φέρουν τέσσερις δακτύλιους µε σφιγκτήρες για δυνατότητα µεταβολής του 

ύψους ανάρτησης και στήριξης των εκθεµάτων.  

Οι ορθοστάτες θα είναι πακτωµένοι σε βάση ΒΧLΧt=800X400X6mm η οποία θα φέρει 

στα άκρα της κοχλίες µε περικόχλια ρύθµισης ύψους. Στο µέσο της βάσης υπάρχει οπή µε 

δυνατότητα πάκτωσής τους στον προαύλιο χώρο. Όλα τα µεταλλικά στοιχεία είναι από 

ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316.  

Η ανάρτηση των εκθεµάτων γίνεται στα διαµορφωµένα µε γωνία άλεν µεταλλικά 

άγκιστρα.  

 

 

            

 

       Ο συντάξας  
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ταχ.∆/νση: ∆ιονυσίου 13α 

Νέα Αλικαρνασσός 

Τ.Κ.: 71601 

Πληροφορίες :Γιάννα Κύρκα 

Τηλ. : 2810-247530 

FAX:  2810-244-747 

                                Ηράκλειο Αύγουστος 2013 

 

 

               « Προµήθεια Εξοπλισµού για το Μουσείο 

                  Ν. Καζαντζάκη στην Πύλη Ιησοού» 

E-mail:kyrka@heraklion.gr  

 

                                Ηράκλειο Αύγουστος 2013 

 

 

               « Προµήθεια Εξοπλισµού για την Μόνιµη  

                  Έκθεση Ν. Καζαντζάκης «ΜΙΑ Ο∆ΥΣΣΕΙΑ» 

  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Είδος  

Μονάδας  
Ποσότητα  

Τιµή 

Μονάδας 

( € )  

∆απάνη  

( € ) 
CPV 

 1. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ      

 ΟΜΑ∆Α Α      

1  

Ντουλάπια πωλητηρίου µε χρήση 

αποθηκευτικών χώρων για βιβλία, 

αναρτηµένα σε µεταλλικά στηρίγµατα 

µε όψη από plexi glass.   

m2 15,00 166,00  2.490,00  39151000-5 

2  
Έπιπλο εισόδου (πάγκος) – 

πωλητήριο   
Τεµ. 1,00 7.537,00  7.537,00  39151000-5 

3 

Ιnfo point από σύνθετο έπιπλο µε 

υποδοχές για φωτισµό και παροχές 

ηλεκτρικού και µε τέσσερα καθίσµατα   

Τεµ. 1,00 4.220,00  4.220,00  39151000-5 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Είδος  

Μονάδας  
Ποσότητα  

Τιµή 

Μονάδας 

( € )  

∆απάνη  

( € ) 
CPV 

4 

Αυτοφερόµενη επιδαπέδια κατασκευή 

σε σχήµα  κουτιού  ανοιχτού από την 

πάνω πλευρά - cine box   

Τεµ. 1,00 2.411,00  2.411,00  39151000-5 

5 
Κουτί προβολών εικαστικών 

Οδύσσειας   
Τεµ. 1,00 2.813,00  2.813,00  39151000-5 

6  

Ένθετες αυτοφερόµενες τοξωτές 

κατασκευές από MDF διαστάσεων 

3,17mX2,40mX0,60m περίπου, µε 

παροχές για µηχανήµατα ήχου (Η/Υ, 

ηχεία) µε αισθητήρα.   

Τεµ. 2,00 311,00  622,00  39151000-5 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α: 20.093,00  

 ΦΠΑ 23%: 4.621,39  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α: 24.714,39  

 ΟΜΑ∆Α Β      

7 
Μεταλλικό stand πωλητηρίου για 

έκθεση βιβλίων   
m2 10,00 120,00  1.200,00  45421140-7 

8  
Φέρουσα κατασκευή βιογραφικού 

συγγραφέα   
Τεµ. 1,00 2.210,00  2.210,00  45421140-7 

9  
Εικαστική σύνθεση που αποτελείται 

από τρία µεταλλικά δέντρα ελιάς   
Τεµ. 3,00 1.810,00  5.430,00  45421140-7 

10  Αναλόγια για βιβλία   Τεµ. 12,00 186,00  2.232,00  45421140-7 

11  

Μεταλλικοί ορθοστάτες ειδική 

κατασκευή panels που τοποθετείται 

κεντρικά, κατά µήκος της κεντρικής 

αίθουσας - µεταλλικές συνδέσεις για 

ανάρτηση ενοτήτων της ζωής του Ν. 

Καζαντζάκη [διαφώτιστα]   

µµ 22,00 211,00  4.642,00  45421140-7 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Είδος  

Μονάδας  
Ποσότητα  

Τιµή 

Μονάδας 

( € )  

∆απάνη  

( € ) 
CPV 

12  

Ανάρτηση των εκθεµάτων παράλληλα 

µε τις λιθοδοµές της κεντρικής 

αίθουσας   

µµ 48,00 292,00  14.016,00  45421140-7 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Β: 29.730,00  
 ΦΠΑ 23%: 6.837,90  
 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β: 36.567,90  
 ΟΜΑ∆Α Γ      

13 
Αυτοφερόµενη κατασκευή ιστίου 

Οδύσσειας   
Τεµ. 1,00 3.220,00  3.220,00  34928471-0 

14  

Κατασκευές σήµανσης εξωτερικού 

χώρου - ανάρτηση επιγραφών και 

panels  στην κεντρική είσοδο   

Τεµ. 4,00 523,00  2.092,00  34928471-0 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ: 5.312,00  
 ΦΠΑ 23%: 1.221,76  
 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ: 6.533,76  
 ΟΜΑ∆Α ∆      

15  
Αναρτούµενος φωτισµός έκθεσης και 

σύστηµα ανάρτησής του   
µµ 192,00 40,00  7.680,00  31600000-2 

16  

Χωνευτοί αγωγοί από ανοξείδωτο 

χάλυβα στο πάτωµα για πλευρικό 

γραµµικό φωτισµό του κεντρικού 

χώρου   

µµ 48,00 76,00  3.648,00  31600000-2 

17  

Κανάλια διέλευσης καλωδίωσης 

στήριξης των ορθοστατών των panels 

και φωτισµός τους   

µµ 24,00 121,00  2.904,00  31600000-2 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆: 14.232,00  

 ΦΠΑ 23%: 3.273,36  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆: 17.505,36  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Είδος  

Μονάδας  
Ποσότητα  

Τιµή 

Μονάδας 

( € )  

∆απάνη  

( € ) 
CPV 

 ΟΜΑ∆Α Ε      

18  

Κατασκευή επιπρόσθετου  δάπεδου 

στον ανατολικό εκθεσιακό χώρο 

(χώρος θεµατικής ενότητας 

Οδύσσεια)   

m2 38,00 63,00  2.394,00  24550000-4 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε: 2.394,00  

 ΦΠΑ 23%: 550,62  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε: 2.944,62  

 ΟΜΑ∆Α ΣΤ      

19  

Ειδικός βιντεοπροβολέας (µε 

δυνατότητα προβολής σε ανοιχτή 

γωνία και εύρος βάθους πεδίου) για 

την προβολή ιριδισµού νερών   

Τεµ. 4,00 1.508,00  6.032,00  31710000-6 

20  

Μedia player  για λειτουργία κάθε 

video projector και ήχου στις δύο 

εσοχές στο Νότιο τµήµα της κεντρικής 

αίθουσας   

Τεµ. 6,00 100,00  600,00  31710000-6 

21  

Ηλεκτρονικός υπολογιστής  

εξοπλισµένος µε ειδική κάρτα 

γραφικών και κατάλληλη διάταξη ώστε 

να τροφοδοτεί µε οπτικό και ηχητικό 

σήµα παράλληλα όλες τις προβολές 

(πωλητήριο)   

Τεµ. 1,00 1.500,00  1.500,00  31710000-6 

22  

Η/Υ σύγχρονης τεχνολογίας 

(επεξεργαστής διπλού πυρήνα, οθόνη 

TFT19’’ και αναβαθµισµένη κάρτα 

γραφικών) για τις ανάγκες του  info 

point, εκτυπωτής κλπ (info point)   

Τεµ. 2,00 1.000,00  2.000,00  31710000-6 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Είδος  

Μονάδας  
Ποσότητα  

Τιµή 

Μονάδας 

( € )  

∆απάνη 

 ( € ) 
CPV 

23  

Σύστηµα µε κατάλληλη προθήκη, 

αποτελούµενο από οθόνη αφής, 

πληροφοριακό υλικό, κατάλληλο 

φωτισµό κλπ. που θα παρουσιάζει 

την ιστορία του µνηµείου   

Τεµ. 1,00 3.520,00  3.520,00  31710000-6 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ: 13.652,00  

 ΦΠΑ 23%: 3.139,96  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ: 16.791,96  

 ΟΜΑ∆Α Ζ      

24  Εκτυπώσεις σε ύφασµα   m2 54,00 51,00  2.754,00  79810000-5 

25  Εκτυπώσεις σε kappa fix   m2 38,00 98,00  3.724,00  79810000-5 

26  Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο βινύλιο   m2 112,00 62,00  6.944,00  79810000-5 

27  Εκτυπώσεις σε µουσαµά   m2 10,00 50,00  500,00  79810000-5 

28  
Ειδική κατασκευή panels από 

Πολυκαρβονικό φύλλο   
m2 95,00 50,00  4.750,00  79810000-5 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Ζ: 18.672,00 

 ΦΠΑ 23%: 4.294,56 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ζ: 22.966,56 

   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ:  104.085,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% :  23.939,55 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  128.024,55 

 

                Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ταχ.∆/νση: ∆ιονυσίου 13α 

Νέα Αλικαρνασσός 

Τ.Κ.: 71601 

Πληροφορίες :Γιάννα Κύρκα 

Τηλ. : 2810-247530 

FAX:  2810-244-747 

                                Ηράκλειο Αύγουστος 2013 

 

 

               « Προµήθεια Εξοπλισµού για το Μουσείο 

                  Ν. Καζαντζάκη στην Πύλη Ιησοού» 

E-mail:kyrka@heraklion.gr  

 

                                Ηράκλειο Αύγουστος 2013 

 

 

               « Προµήθεια Εξοπλισµού για την Μόνιµη  

                  Έκθεση Ν. Καζαντζάκης «ΜΙΑ Ο∆ΥΣΣΕΙΑ» 

  

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Είδος  

Μονάδας  
Ποσότητα  CPV 

 1. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ    

 ΟΜΑ∆Α Α    

1  

Ντουλάπια πωλητηρίου µε χρήση 

αποθηκευτικών χώρων για βιβλία, 

αναρτηµένα σε µεταλλικά στηρίγµατα µε 

όψη από plexi glass.   

m2 15,00 39151000-5 

2  Έπιπλο εισόδου (πάγκος) – πωλητήριο   Τεµ. 1,00 39151000-5 

3 

Ιnfo point από σύνθετο έπιπλο µε υποδοχές 

για φωτισµό και παροχές ηλεκτρικού και µε 

τέσσερα καθίσµατα   

Τεµ. 1,00 39151000-5 

4 

Αυτοφερόµενη επιδαπέδια κατασκευή σε 

σχήµα  κουτιού  ανοιχτού από την πάνω 

πλευρά - cine box   

Τεµ. 1,00 39151000-5 



 

52 | Σ Ε Λ Ι ∆ Α  
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Είδος  

Μονάδας  
Ποσότητα  CPV 

5 Κουτί προβολών εικαστικών Οδύσσειας   Τεµ. 1,00 39151000-5 

6  

Ένθετες αυτοφερόµενες τοξωτές 

κατασκευές από MDF διαστάσεων 

3,17mX2,40mX0,60m περίπου, µε παροχές 

για µηχανήµατα ήχου (Η/Υ, ηχεία) µε 

αισθητήρα.   

Τεµ. 2,00 39151000-5 

 ΟΜΑ∆Α Β    

7 
Μεταλλικό stand πωλητηρίου για έκθεση 

βιβλίων   
m2 10,00 45421140-7 

8  
Φέρουσα κατασκευή βιογραφικού 

συγγραφέα   
Τεµ. 1,00 45421140-7 

9  
Εικαστική σύνθεση που αποτελείται από 

τρία µεταλλικά δέντρα ελιάς   
Τεµ. 3,00 45421140-7 

10  Αναλόγια για βιβλία   Τεµ. 12,00 45421140-7 

11  

Μεταλλικοί ορθοστάτες ειδική κατασκευή 

panels που τοποθετείται κεντρικά, κατά 

µήκος της κεντρικής αίθουσας - µεταλλικές 

συνδέσεις για ανάρτηση ενοτήτων της ζωής 

του Ν. Καζαντζάκη [διαφώτιστα]   

µµ 22,00 45421140-7 

12  
Ανάρτηση των εκθεµάτων παράλληλα µε τις 

λιθοδοµές της κεντρικής αίθουσας   
µµ 48,00 45421140-7 

 ΟΜΑ∆Α Γ    

13 Αυτοφερόµενη κατασκευή ιστίου Οδύσσειας   Τεµ. 1,00 34928471-0 

14  

Κατασκευές σήµανσης εξωτερικού χώρου - 

ανάρτηση επιγραφών και panels  στην 

κεντρική είσοδο   

Τεµ. 4,00 34928471-0 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Είδος  

Μονάδας  
Ποσότητα  CPV 

 ΟΜΑ∆Α ∆    

15  
Αναρτούµενος φωτισµός έκθεσης και 

σύστηµα ανάρτησής του   
µµ 192,00 31600000-2 

16  

Χωνευτοί αγωγοί από ανοξείδωτο χάλυβα 

στο πάτωµα για πλευρικό γραµµικό 

φωτισµό του κεντρικού χώρου   

µµ 48,00 31600000-2 

17  

Κανάλια διέλευσης καλωδίωσης στήριξης 

των ορθοστατών των panels και φωτισµός 

τους   

µµ 24,00 31600000-2 

 ΟΜΑ∆Α Ε    

18  

Κατασκευή επιπρόσθετου  δάπεδου στον 

ανατολικό εκθεσιακό χώρο (χώρος 

θεµατικής ενότητας Οδύσσεια)   

m2 38,00 24550000-4 

 ΟΜΑ∆Α ΣΤ    

19  

Ειδικός βιντεοπροβολέας (µε δυνατότητα 

προβολής σε ανοιχτή γωνία και εύρος 

βάθους πεδίου) για την προβολή ιριδισµού 

νερών   

Τεµ. 4,00 31710000-6 

20  

Μedia player  για λειτουργία κάθε video 

projector και ήχου στις δύο εσοχές στο 

Νότιο τµήµα της κεντρικής αίθουσας   

Τεµ. 6,00 31710000-6 

21  

Ηλεκτρονικός υπολογιστής  εξοπλισµένος 

µε ειδική κάρτα γραφικών και κατάλληλη 

διάταξη ώστε να τροφοδοτεί µε οπτικό και 

ηχητικό σήµα παράλληλα όλες τις προβολές 

(πωλητήριο)   

Τεµ. 1,00 31710000-6 

22  

Η/Υ σύγχρονης τεχνολογίας (επεξεργαστής 

διπλού πυρήνα, οθόνη TFT19’’ και 

αναβαθµισµένη κάρτα γραφικών) για τις 

ανάγκες του  info point, εκτυπωτής κλπ (info 

point)   

Τεµ. 2,00 31710000-6 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Είδος  

Μονάδας  
Ποσότητα  CPV 

23  

Σύστηµα µε κατάλληλη προθήκη, 

αποτελούµενο από οθόνη αφής, 

πληροφοριακό υλικό, κατάλληλο φωτισµό 

κλπ. που θα παρουσιάζει την ιστορία του 

µνηµείου   

Τεµ. 1,00 31710000-6 

 ΟΜΑ∆Α Ζ    

24  Εκτυπώσεις σε ύφασµα   m2 54,00 79810000-5 

25  Εκτυπώσεις σε kappa fix   m2 38,00 79810000-5 

26  Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο βινύλιο   m2 112,00 79810000-5 

27  Εκτυπώσεις σε µουσαµά   m2 10,00 79810000-5 

28  
Ειδική κατασκευή panels από 

Πολυκαρβονικό φύλλο   
m2 95,00 79810000-5 

 

 

 

 

                Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

ΟΜΑ∆Α  Α 

 

A.T.:01 

 

Ντουλάπια πωλητηρίου µε χρήση αποθηκευτικών χώρων για βιβλία, αναρτηµένα σε µεταλλικά 

στηρίγµατα µε όψη από plexi glass.   

 

Ντουλάπια πωλητηρίου µε χρήση αποθηκευτικών χώρων για βιβλία, αναρτηµένα σε µεταλλικά 

στηρίγµατα µε όψη από plexi glass. Είναι κατασκευή από πλακάζ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 22mm 

επενδυµένο µε συνθετικό καπλαµά λευκής δρυός και άχρωµο λούστρο. Η κατασκευή είναι 

αυτοφερόµενη, τοποθετείται σε συγκεκριµένη θέση και δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή τους, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική 

Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός m2 : 166,00 € 

 

A.T.:02 

 

Έπιπλο εισόδου (πάγκος) – πωλητήριο 

 

Το έπιπλο εισόδου (πάγκος) – πωλητήριο είναι κατασκευή από πλακάζ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 

22mm επενδυµένο µε συνθετικό καπλαµά λευκής δρυός και άχρωµο λούστρο. Ο πάγκος έχει µήκος 

3,75m, βάθος 0,60m και συνολικό ύψος 1,15m. Έχει γυάλινη βιτρίνα. Έχει κρυφές οδεύσεις καλωδίων 

(ηλεκτρολογικών, τηλεφωνικών και άλλων) και φιλοξενεί έναν Η/Υ. Στην εσωτερική πλευρά του πάγκου 

προβλέπονται δυο θέσεις εργασίας µε τρία καθίσµατα τροχήλατα µε περιστρεφόµενη βάση µε ρύθµιση 

ανάκλισης και φέρουσας ικανότητας 150kg. Η κατασκευή είναι αυτοφερόµενη, τοποθετείται σε 

συγκεκριµένη θέση και δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος. Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα 

τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα 

σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός τεµαχίου: 7.537,00 € 

 

A.T.:03 

Ιnfo point από σύνθετο έπιπλο µε υποδοχές για φωτισµό και παροχές ηλεκτρικού και µε 

τέσσερα καθίσµατα   

 

Ιnfo point από σύνθετο έπιπλο µε υποδοχές για φωτισµό και παροχές ηλεκτρικού, µε τέσσερα 

καθίσµατα τοποθετούµενο σε ένθετη ξυλοκατασκευή. Το σύνθετο έπιπλο είναι ειδικού σχεδίου από 

πλακάζ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 22mm  επενδυµένο µε συνθετικό καπλαµά λευκής δρυός και 

άχρωµο λούστρο. Έχει µήκος 3,00m και ύψος 0,85m και βάθος 0,60m. Συνοδεύεται από τέσσερα 

καθίσµατα µε βάση και ρυθµιζόµενο ύψος ελάχιστης φέρουσας ικανότητας 150kg. Έχει φωτισµό και 

ενσωµατώνει δύο Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για την προβολή του CD ROM µε θέµα τη ζωή και το 

έργο του Καζαντζάκη 

Τοποθετείται χωνευτά σε ένθετη ξυλοκατασκευή µήκους 5,50m και ύψους 3,00m επί της οποίας 

εφαρµόζεται εκτύπωση σε αυτοκόλλητο βινύλιο PVC µάτ διαφανές µε δυνατότητα αποκόλλησης και 

αποµάκρυνσής του χωρίς να καταστραφεί (φωτο Καζαντζάκη). 

Η κατασκευή στο σύνολό της είναι ένθετη και αυτοφερόµενη. Τοποθετείται σε συγκεκριµένη θέση επί 

του δαπέδου και δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόµενη 

αποµάκρυνσή της 

Στην τιµή τού άρθρου συµπεριλαµβάνονται και τα τέσσερα συνοδευτικά καθίσµατα. 

Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η εκτύπωση της φωτογραφίας του 

Καζαντζάκη. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός τεµαχίου: 4.220,00 € 
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A.T.:04 

Αυτοφερόµενη επιδαπέδια κατασκευή σε σχήµα  κουτιού  ανοιχτού από την πάνω πλευρά - 

cine box  

 

Αυτοφερόµενη επιδαπέδια κατασκευή σε σχήµα  κουτιού  ανοιχτού από την πάνω πλευρά - cine box, 

διαστάσεων  Π 1,50m, Β 1,00m., Υ 1,00m., από λαµαρίνα ποιότητας χάλυβα St37, 1,2 mm βαµµένη µε 

ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (Κ2) όπου περιµετρικά φέρει ξύλινη κουπαστή 

για τους θεατές και στο δάπεδο του λευκή µελαµίνη ποιότητας Ακρίτα ως επιφάνεια προβολών. Σε 

συνάρτηση των ηχείων που θα επιλεγούν θα διανοιχθούν οι απαραίτητες δίοδοι. 

Πάνω από το κεντρικό τµήµα της κατασκευής αναρτάται από την οροφή βάση για video projector, ο 

οποίος προβάλει αποσπάσµατα από κινηµατογραφικές ταινίες εντός του κουτιού. Στην κατασκευή 

ενσωµατώνονται δυο ηχεία συνδεµένα µε τον video projector, για παράλληλη λειτουργία. Στην όλη 

διάταξη ενσωµατώνονται αισθητήρες κίνησης που ενεργοποιούν την προβολή για τα επόµενα 15 

λεπτά. 

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος του video projector, των ηχείων και 

των αισθητήρων κίνησης 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά για την πλήρη κατασκευή, 

κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός τεµαχίου: 2.411,00 € 

 

A.T.:05 

Κουτί προβολών εικαστικών Οδύσσειας 

Κουτί προβολών εικαστικών Οδύσσειας ως κατασκευή µε µεταλλικούς ορθοστάτες διατοµής 3Χ7cm 

στους οποίους αναρτάται λαµαρίνα ποιότητας χάλυβα St37 πάχους 5mm, βαµµένη µε ειδικό διάφανο 

βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (Κ2). Η λαµαρίνα στην απόληξή της έχει διαµορφωµένο 

πρόβολο για την τοποθέτηση video projector.  

Στη βάση της έχει οριζόντια επιφάνεια πλάτους 2,00m, βάθους 0,60m (τραπέζι) από ξύλο MDF πάχους 

3cm τύπου Losan (Ισπανικής εταιρείας) και καπλαµά δρυός. Το ύψος του είναι 0,75m. Έτσι 

δηµιουργείται επιφάνεια τραπεζιού που στηρίζεται σε µεταλλική πλάτη ύψους 2,00m. Πάνω στο 

τραπέζι τοποθετείται πραγµατικό βιβλίο µεγάλων διαστάσεων (40cm ύψος µε 60cm πλάτος ως 
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ανοιχτό) µε λευκές σελίδες. Ο video projector χρησιµοποιείται για την προβολή εικαστικών θεµάτων 

στις λευκές σελίδες του βιβλίου.  

Η κατασκευή στο σύνολό της είναι φορητή. Τοποθετείται σε συγκεκριµένη θέση επί του δαπέδου και 

δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόµενη αποµάκρυνσή της. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός τεµαχίου: 2.813,00 € 

 

A.T.:06 

Ένθετες αυτοφερόµενες τοξωτές κατασκευές από MDF διαστάσεων 3,17mX2,40mX0,60m 

περίπου, µε παροχές για µηχανήµατα ήχου (Η/Υ, ηχεία) µε αισθητήρα. 

 

Ένθετες αυτοφερόµενες τοξωτές κατασκευές από MDF διαστάσεων 3,17mX2,40mX0,60m περίπου, µε 

παροχές για µηχανήµατα ήχου (Η/Υ, ηχεία) µε αισθητήρα που κατασκευάζονται στις τοξωτές εσοχές 

που υπάρχουν αµφίπλευρα επί της ανατολικής και δυτικής τοιχοποιίας του υφιστάµενου κελύφους. Η 

αυτοφερόµενη κατασκευή από MDF πάχους 5cm τύπου Losan (Ισπανικής εταιρείας) είναι βαµµένη µε 

υδατοδιαλυτή βαφή δυο συστατικών ειδικής τεχνοτροπίας σε χρωµατική απόχρωση ανάλογη της 

υφιστάµενης λιθοδοµής.  

Η κατασκευή είναι παράλληλα τοξωτή βάθους 60cm, εδράζεται στη βάση της εσοχής και αφήνει 

απόσταση 20cm από την πίσω παρειά της. Από µέσα ξεπροβάλλει φως µεταβλητής έντασης.  

Στην κατασκευή προσαρµόζονται µηχανήµατα ήχου (media player, ηχεία), που ενεργοποιούνται µε 

αισθητήρα. Κάθε ερεθισµός ενεργοποιεί τυχαία επιλογή µιας φράσης του συγγραφέα.  

Στην τιµή του άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος του φωτισµού, των συσκευών ήχου και οι 

αισθητήρες τα οποία κοστολογούνται αυτοτελώς σε ξεχωριστά άρθρα.  

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός τεµαχίου: 311,00 € 
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ΟΜΑ∆Α Β 

A.T.:07 

Μεταλλικό stand πωλητηρίου για έκθεση βιβλίων   

 

Μεταλλικό stand πωλητηρίου για έκθεση βιβλίων µήκους 4,4m και ύψους 2,26m (9,94m2) µε βάση 

έδρασης πλάτους 60cm, οκτώ διαµήκη ελάσµατα µε εσοχές που λειτουργούν ως άγκιστρα και τέσσερα 

καθ’ ύψος ράφια. Ο χάλυβας θα είναι ανοξείδωτος ποιότητας AISI316. Η κατασκευή είναι 

αυτοφερόµενη, τοποθετείται σε συγκεκριµένη θέση και δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

Τιµή ενός m2: 120,00 € 

 

A.T.:08 

Φέρουσα κατασκευή βιογραφικού συγγραφέα   

 

Φέρουσα κατασκευή βιογραφικού συγγραφέα που ακολουθεί σε ορθή προβολή µια ελεύθερη καµπύλη.  

Πρόκειται για µεταλλική κατασκευή ποιότητας χάλυβα St37 από λαµαρίνα πάχους 5mm, βαµµένη µε 

ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής  (Κ2), µήκους 10m περίπου και ύψους 3m.  

Αποτελείται από µεταλλική βάση πλάτους 40cm και πάχους 5mm η οποία εδράζεται στο δάπεδο και µε 

την οποία συνδέεται παράλληλα και σε απόσταση 20cm, µε αποστάτες (ελάσµατα ΒΧΗ=50mmΧ6mm 

σε απόσταση 30cm µεταξύ τους), µεταλλικός οδηγός κοίλης κυκλικής διατοµής Φ50, t=4mm. Για 

λόγους σταθερότητας η βάση στο εσωτερικό της, µπορεί να δεχτεί µεγάλο φορτίο από άµµο ή λευκά 

βότσαλα.  

∆εύτερος µεταλλικός οδηγός αντίστοιχης διατοµής τοποθετείται παράλληλα, σε ύψος 2,50m και 

στηρίζεται, σε κρυφούς για τον θεατή, ορθοστάτες ΒΧΗ=50mmΧ6mm σε απόσταση 30cm µεταξύ τους. 

Στους οδηγούς εφαρµόζονται λωρίδες άκαυστου ελαστικού λευκού υφάσµατος (διαστάσεων 1,00m Χ 

2,15m) µε εκτύπωση.  
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Γραµµικός φωτισµός από φωτιστικά 12V τοποθετούνται στη βάση και φωτίζουν την εκτύπωση  από 

πίσω. 

Η κατασκευή είναι συναρµολογούµενη, αυτοφερόµενη, και δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος κατά 

την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόµενη αποµάκρυνσή της. 

Στην τιµή του άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος των αναγκαίων εκτυπώσεων και του 

φωτισµού το οποίο κοστολογείται αυτοτελώς σε ξεχωριστά άρθρα καθώς και το κόστος της 

εκτύπωσης. Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση 

των αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

Τιµή ενός τεµαχίου: 2.210,00 € 

 

A.T.:09 

Εικαστική σύνθεση που αποτελείται από τρία µεταλλικά δέντρα ελιάς   

 

Εικαστική σύνθεση που αποτελείται από τρία µεταλλικά δέντρα ελιάς ύψους περίπου 2m και διαµέτρου 

1m που κατασκευάζονται από οικοδοµικό χάλυβα ποιότητας S220 µε αντισκωριακή προστασία και 

καρφιά. Οι ελιές ‘’φυτεύονται’’ σε άµµο θαλάσσης και σε συνδυασµό µε τσουβάλια από φυσική λινάτσα 

µε µπαχαρικά και καρπούς αναπαριστούν την ελληνική γη µε τα χρώµατα και τις µυρωδιές της.  

Οι σκιές που προκύπτουν από τον ειδικό φωτισµό συµπληρώνουν την εικαστική σύνθεση. Η σύνθεση 

αποτελείται από αντικείµενα φορητά που τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις επί του δαπέδου. 

Στην τιµή του άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος του φωτισµού το οποίο κοστολογείται 

αυτοτελώς σε ξεχωριστό άρθρο. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός τεµαχίου: 1.810,00 € 
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A.T.:10 

Αναλόγια για βιβλία   

Τα αναλόγια για βιβλία είναι φορητές µεταλλικές κατασκευές ύψους 1,15m, που αποτελούνται από 

βάση κυκλικής διατοµής Φ500mm πάχους t=4mm, ορθοστάτη µασίφ Φ30mm και απόληξη – 

στραντζαριστή λαµαρίνα, σε σχήµα ανοιχτού βιβλίου διαστάσεων 30Χ60cm, t=3mm µε κάθετο έλασµα 

στην απόληξη για τη συγκράτηση των βιβλίων. 

Για τις κατασκευές χρησιµοποιείται λαµαρίνα, ποιότητας χάλυβα St37, βαµµένη µε ειδικό διάφανο 

βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (Κ2). 

Οι  κατασκευές είναι φορητές, τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις επί του δαπέδου και δεν 

επιβαρύνουν το υφιστάµενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόµενη αποµάκρυνσή 

τους. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την πλήρη κατασκευή 

µεταφορά και επιτόπου συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, 

την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.   

Τιµή ενός τεµαχίου: 186,00 € 

 

A.T.: 11 

Μεταλλικοί ορθοστάτες ειδική κατασκευή panels που τοποθετείται κεντρικά, κατά µήκος της 

κεντρικής αίθουσας - µεταλλικές συνδέσεις για ανάρτηση ενοτήτων της ζωής του Ν. 

Καζαντζάκη [διαφώτιστα] 

Μεταλλικοί ορθοστάτες  ειδική κατασκευή panels που τοποθετείται κεντρικά, κατά µήκος της κεντρικής 

αίθουσας - µεταλλικές συνδέσεις για ανάρτηση ενοτήτων της ζωής του Ν. Καζαντζάκη [διαφώτιστα]. Η 

σύνθεση αποτελείται από τρία ζεύγη φορητών panels µήκους 9,00m, 5,50m και 7,00m, µήκους και 

ύψους 2,40 m. Κατασκευάζονται από µεταλλικούς ορθοστάτες κοίλης διατοµής Φ36 οι οποίοι 

πακτώνονται στο δάπεδο σε κατάλληλα διαµορφωµένες φωλιές από λαµαρίνα πάχους 10mm, από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI316, µε αναρτηµένο δακτύλιο µε κοχλία στη στάθµη του δαπέδου για ρύθµιση 

του ύψους. Τα ζεύγη των panels συνδέονται καθ’ ύψος µε µεταλλικές ράβδους Φ6mm όπου το µήκους 

προσαρµόζεται στην κλίση των panels. Τα panels αποτελούνται από πολυκαρβονικό πάχους 1cm. Επί 

των πολυκαρβονικών πάνελ εφαρµόζονται εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο διάφανο βινίλιο. Ο φωτισµός 

τους επιτυγχάνεται µε ειδικά φωτιστικά εσωτερικά της κατασκευής σε ειδικές εντορµίες των 

ορθοστατών.  
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Πρόκειται για φορητές κατασκευές οι οποίες δεν επιβαρύνουν το υφιστάµενο κέλυφος κατά την 

τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόµενη αποµάκρυνσή τους. 

Στην τιµή του άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος του φωτισµού, των πολυκαρβονικών φύλλων 

και των αναγκαίων εκτυπώσεων το κόστος των οποίων κοστολογείται σε αντίστοιχα άρθρα. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

Τιµή ενός µ.µ.: 211,00 € 

 

A.T.: 12 

Ανάρτηση των εκθεµάτων παράλληλα µε τις λιθοδοµές της κεντρικής αίθουσας   

Η ανάρτηση των εκθεµάτων παράλληλα µε τις λιθοδοµές της κεντρικής αίθουσας γίνεται µε ελαφρές 

ένθετες αυτοφερόµενες κατασκευές. Περιµετρικό πλαίσιο από αλουµίνιο (3Χ2 cm) και  διαστάσεων 

120Χ260cm επί  του οποίου εφαρµόζεται panel από kappa-fix πάχους 10mm στο οποίο 

παρουσιάζονται µε καλλιτεχνική απεικόνιση πλαστικοποιηµένες µε µάτ επίστρωση εκτυπώσεις των 

κυριότερων έργων του Καζαντζάκη. Στο πίσω µέρος του panel τοποθετούνται ειδικά άγκιστρα µε τα 

οποία αναρτάται σε µεταλλικές αντένες. Τα πάνελ στηρίζονται στους ορθοστάτες.  

Οι αντένες κατασκευάζονται από µασίφ ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 και διαµέτρου Φ12mm. 

Στην κάτω απόληξη της αντένας διαµορφώνεται σπείρωµα επί του οποίου στερεώνεται µε κοχλία 

κατάλληλο σύστηµα για την έδραση της κατασκευής το οποίο αποτελείται από ρόδες από teflon και 

πλάκα στήριξης.  

Στην τιµή του άρθρου συµπεριλαµβάνονται τα panel, οι ορθοστάτες, τα ειδικά άγκιστρα, οι αντένες, οι 

σύνδεσµοι κλπ αναγόµενα σε µέτρο µήκους αλλά όχι το κόστος εκτύπωσης σε kappa-fix η τιµή της 

οποίας έχει υπολογιστεί στο αντίστοιχο άρθρο. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός µ.µ.: 292,00 € 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΟΜΑ∆Α Γ 

A.T.: 13 

Αυτοφερόµενη κατασκευή ιστίου Οδύσσειας 

Αυτοφερόµενη κατασκευή ιστίου Οδύσσειας αποτελούµενη από δυο τοξωτές σωληνωτές διατοµές 

Φ60, t=3mm, που συνδέονται µεταξύ τους µε κατακόρυφες µεταλλικές λάµες. Η κάτω σωλήνα 

συγκολλείται στο µέσο µεταλλικής βάσης πλάτους 100cm και πάχους 12mm που ακολουθεί την 

καµπυλότητα. Κατά µήκος της σωλήνας συγκολλούνται σε απόσταση 30cm µεταξύ τους µεταλλικές 

λάµες διατοµής ΒΧΗ=50mmΧ6mm και ύψους 3,60m. Στο άνω άκρο των λαµών συγκολλείται σωλήνα 

αντίστοιχης καµπυλότητας και διατοµής µε την κάτω. Όλη η µεταλλική κατασκευή είναι από χάλυβα 

ποιότητας St37 βαµµένο µε ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (Κ2).  

Στον καµπύλο αυτό µεταλλικό σκελετό «φοριέται» -  τελαρώνεται  άκαυστο ελαστικό λευκό ύφασµα µε 

εκτύπωση.  

Η παραπάνω κατασκευή είναι ύψους 3,60m και µήκους 6,50m περίπου.  

Ο ειδικός τρόπος  στήριξης δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την 

ενδεχόµενη αποµάκρυνσή της κατασκευής. 

Στην τοιχοποιία πάνω από το «ιστίο» προβάλλεται σύνθεση µε κινούµενα σύννεφα µέσω 

προγραµµατισµού δύο παράλληλων προβολών.  

Για το φωτισµό του προβλέπεται φωτιστικό σώµα µε ρυθµιζόµενο φωτιστικό πλαίσιο και χαµηλής 

έντασης.  

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος της εκτύπωσης σε ύφασµα και του 

φωτιστικού σώµατος.   

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.   

Τιµή ενός τεµαχίου: 3.220,00 € 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

A.T.:14 

Κατασκευές σήµανσης εξωτερικού χώρου - ανάρτηση επιγραφών και panels  στην κεντρική 

είσοδο 

Η σήµανση εξωτερικού χώρου γίνεται µε ανάρτηση επιγραφών και panels στην κεντρική είσοδο. Οι 

επιγραφές και τα panels (4 τεµάχια) περιβάλλονται από πλαίσια και αναρτώνται ειδική κατασκευή από 

δύο ορθοστάτες Φ32 που θα κατασκευαστούν σε αξονική απόσταση µεταξύ τους 60cm. Οι ορθοστάτες 

θα φέρουν τέσσερις δακτύλιους µε σφιγκτήρες για δυνατότητα µεταβολής του ύψους ανάρτησης και 

στήριξης των εκθεµάτων.  

Οι ορθοστάτες θα είναι πακτωµένοι σε βάση ΒΧLΧt=800X400X6mm η οποία θα φέρει στα άκρα της 

κοχλίες µε περικόχλια ρύθµισης ύψους. Στο µέσο της βάσης υπάρχει οπή µε δυνατότητα πάκτωσής 

τους στον προαύλιο χώρο. Όλα τα µεταλλικά στοιχεία είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 

AISI316.  

Η ανάρτηση των εκθεµάτων γίνεται στα διαµορφωµένα µε γωνία άλεν µεταλλικά άγκιστρα.  

Στην τιµή του άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος των εκτυπώσεων και των πλαισίων 

ανάρτησης τα οποία κοστολογούνται σε ξεχωριστό άρθρο.  

 Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός τεµαχίου: 523,00 € 

 

ΟΜΑ∆Α ∆ 

 

A.T.:15 

Αναρτούµενος φωτισµός έκθεσης και σύστηµα ανάρτησής του 

 

Ο αναρτούµενος φωτισµός έκθεσης αποτελείται από 66 φωτιστικά σώµατα 12V αναρτηµένων σε 

συρµατόσκοινα (επενδεδυµένα καλώδια χαµηλής τάσης) τύπου Ρongo της Gravani σε δύο κατά µήκος 

σειρές. Στην κεντρική αίθουσα τοποθετούνται στους πλευρικούς τοίχους του εκθεσιακού χώρου. Οι 

γραµµές αυτές απέχουν από τους πλευρικούς τοίχους του κτιρίου 1,00 m, έχουν δηλαδή  µεταξύ  τους  

απόσταση 3,30m και µήκος 34,00 περίπου µέτρα. Για τεχνικούς λόγους (πτώση τάσης) η κατασκευή 
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θα χωριστεί µε µονωτήρες σε πέντε µέρη. Τα παράλληλα προς τους τοίχους επενδεδυµένα καλώδια 

χαµηλής τάσης αναρτώνται σε πέντε εγκάρσια συρµατόσκοινα Φ12 που πακτώνονται στους 

υπάρχοντες ήλους της λιθοδοµής µετά από συντήρησή τους.  

Στις παράπλευρες αίθουσες τα συρµατόσκοινα στα οποία θα αναρτηθούν τα συρµατόσκοινα µε τα 

φωτιστικά σώµατα 12V θα πακτωθούν στους υπάρχοντες ήλους και στις εκθεσιακές κατασκευές.  

Τα φωτιστικά σώµατα φέρουν διχρωικούς λαµπτήρες στους οποίους προσαρµόζονται ειδικά 

εξαρτήµατα περιορισµού της φωτεινής δέσµης καθώς και ροοστάτες (dimmer).  

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

Τιµή ενός µ.µ.: 40,00 € 

 

A.T.:16 

Χωνευτοί αγωγοί από ανοξείδωτο χάλυβα στο πάτωµα για πλευρικό γραµµικό φωτισµό του 

κεντρικού χώρου 

 

Χωνευτοί αγωγοί από ανοξείδωτο χάλυβα στο πάτωµα για πλευρικό γραµµικό φωτισµό του κεντρικού 

χώρου µε παράλληλη ανάδειξη των µορφολογικών στοιχείων των λιθοδοµών. Είναι ελαφρές 

µεταλλικές κατασκευές διατοµής U 20Χ20cm, t=3mm από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 για 

τη διέλευση παροχών παροχών π.χ. καλωδίων. Ο αγωγός καλύπτεται µε κάλυπτρο από ξύλο MDF 

3cm τύπου Losan (Ισπανικής εταιρείας) µε τις απαραίτητες πατούρες στα άκρα βαµµένο µε 

υδατοδιαλυτή βαφή δυο συστατικών ειδικής τεχνοτροπίας σε χρωµατική απόχρωση ανάλογη του 

πωρόλιθου του δαπέδου, και τα απαραίτητα ανοίγµατα για την τοποθέτηση του επιδαπέδιου 

γραµµικού φωτισµού.  

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά για την πλήρη κατασκευή, 

κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

Τιµή ενός µ.µ.: 76,00 € 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

A.T.:17 

Κανάλια διέλευσης καλωδίωσης στήριξης των ορθοστατών των panels και φωτισµός τους 

 

Στο µέσον της αίθουσας θα τοποθετηθεί ειδικός φωτισµός στους µεταλλικούς ορθοστάτες εντός των 

εσοχών που έχουν προβλεφθεί. Η λήψη του ρεύµατος θα γίνει από το συνεχόµενο επιδαπέδιο 

ηλεκτρολογικό κανάλι ανεστραµµένου Π από τους πολύµπριζους ρευµατοδότες που υπάρχουν στις 

θέσεις των µεταλλικών ορθοστατών.  

Στη δυτική αίθουσα τοποθετείται στη βάση της µεταλλικής κατασκευής γραµµικός φωτισµός από 

φωτιστικά 12V και φωτίζουν την εκτύπωση  από πίσω. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά για την πλήρη κατασκευή, του 

καναλιού διέλευσης της καλωδίωσης και στήριξης των ορθοστατών των panels, της τοποθέτησης του 

φωτισµού και των φωτιστικών των panels κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της 

µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

Τιµή ενός µ.µ.: 121,00 € 

 

ΟΜΑ∆Α Ε 

A.T.:18 

Κατασκευή επιπρόσθετου  δαπέδου στον ανατολικό εκθεσιακό χώρο (χώρος θεµατικής 

ενότητας Οδύσσεια 

Για τις ιδιαιτερότητες της θεµατικής ενότητας Οδύσσεια κατασκευάζεται  στον ανατολικό εκθεσιακό 

χώρο επιπρόσθετο δάπεδο. ∆ιαµορφώνεται µε την επίστρωση προσωρινών αφαιρούµενων δαπέδων 

πολυεστέρα τοποθετηµένων σε σκαφάκια από φύλλα  ψευδαργύρου (δεν οξειδώνονται, είναι 

ανακλαστικά) ενδεικτικών διαστάσεων 1,00Χ3,00 m. και βάθους 2cm. Η τοποθέτηση τους θα γίνει 

πάνω από  τα µόνιµα δάπεδα από πωρόλιθο και η  τοποθέτηση τους θα πρέπει να γίνει µε τέτοιο 

τρόπο έτσι ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση τους χωρίς να αφήνουν κατάλοιπα στο µόνιµο  δάπεδο 

του χώρου. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά για την πλήρη κατασκευή, 

κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός m2: 63,00 € 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ 

A.T.:19 

Ειδικός βιντεοπροβολέας (µε δυνατότητα προβολής σε ανοιχτή γωνία και εύρος βάθους 

πεδίου) για την προβολή ιριδισµού νερών 

 

Ειδικός βιντεοπροβολέας (µε δυνατότητα προβολής σε ανοιχτή γωνία και εύρος βάθους πεδίου) για 

την προβολή ιριδισµού νερών τύπου BenQ Mp- 777 projector. Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα 

τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, κατά τα λοιπά  σύµφωνα 

µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 

οδηγίες της επίβλεψης 

Τιµή ενός τεµαχίου: 1.508,00 € 

 

A.T.:20 

Μedia player  για λειτουργία κάθε video projector και ήχου στις δύο εσοχές στο Νότιο τµήµα της 

κεντρικής αίθουσας 

 

Μedia player τύπου Western Digital wd tv live [wdbaapooonbk για λειτουργία κάθε video projector 

τύπου BenQ Mp- 777 projector  και ήχου στις δύο εσοχές στο Νότιο τµήµα της κεντρικής αίθουσας], 

ζεύγη ηχείων και αισθητήρες κίνησης.   

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση, κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

Τιµή ενός τεµαχίου: 100,00 € 
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A.T.:21 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής  εξοπλισµένος µε ειδική κάρτα γραφικών και κατάλληλη διάταξη 

ώστε να τροφοδοτεί µε οπτικό και ηχητικό σήµα παράλληλα όλες τις προβολές (πωλητήριο) 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου Vero Pc  541A  ή turboX - Sphere E1600 µε οθόνη τύπου Samsung 

SM-E192ON, εξοπλισµένος µε ειδική κάρτα γραφικών και κατάλληλη διάταξη  ώστε να τροφοδοτεί µε 

οπτικό και ηχητικό  σήµα παράλληλα όλες τις προβολές (πωλητήριο) 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση, κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός τεµαχίου: 1.500,00 € 

 

A.T.:22 

Η/Υ σύγχρονης τεχνολογίας (επεξεργαστής διπλού πυρήνα, οθόνη TFT19’’ και αναβαθµισµένη 

κάρτα γραφικών) για τις ανάγκες του  info point, εκτυπωτής κλπ (info point)    

 

Η/Υ σύγχρονης τεχνολογίας µε Επεξεργαστή τύπου Intel Core i3/540 µε ταχύτητα επεξεργαστή  3,04 

GHz µε λειτουργικό  Windows 7 Home Premium 32 bit µε µνήµη  2 GB / DDR3, µε ταχύτητα µνήµης  

1333 MHz, µε δίσκο 500 GB, µε κάρτα γραφικών: GMA 4500, µε τροφοδοτικό: 400 W, µε οπτικά µέσα 

DVD + RW Double Layer, µε ενσύρµατο ποντίκι και πληκτρολόγιο, µε Οθόνη  19'  TFT µόνιτορ / 

αντίθεση 50000: 1 / ανάλυση 1360 Χ 768 χρόνος απόκρισης 5 ms /  16:9 wide (επεξεργαστής διπλού 

πυρήνα, οθόνη TFT 19’’ και αναβαθµισµένη κάρτα γραφικών) , εκτυπωτής κλπ (info point) 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση, κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός τεµαχίου: 1.000,00 € 
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A.T.:23 

Σύστηµα µε κατάλληλη προθήκη, αποτελούµενο από οθόνη αφής, πληροφοριακό υλικό, 

κατάλληλο φωτισµό κλπ. που θα παρουσιάζει την ιστορία του µνηµείου   

Σύστηµα µε κατάλληλη προθήκη και βάση στήριξης ώστε η οθόνη να βρίσκεται σε ύψος 0,9m µε 

κατάλληλη υποδοχή για την τοποθέτηση συσκευών, αποτελούµενο από οθόνη αφής, πληροφοριακό 

υλικό, κατάλληλο φωτισµό κλπ. που θα παρουσιάζει την ιστορία του µνηµείου. Θα είναι τύπου (monitor 

touchscreen για χρήση πολυµέσων) ELO 1900L / 19 ιντσών / desktop touchmonitor  µέγιστη ανάλυση 

1680Χ1050 / 60 Hz συχνότητα ανανέωσης 16,7 εκατ. Χρώµατα, γωνία θέασης +- 80 µοίρες  / συνολικά 

160 µοίρες Contrast : 1000:1 µε διαστάσεις οθόνης : 45Χ40 εκ. 

Περιλαµβάνει πινακίδα plaxi glass µε κείµενο σε βινύλιο, λαµαρίνα 2mm µε το περίγραµµα των Τειχών 

του Ηρακλείου.   

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά ( για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση (καλωδιώσεις, πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια 

της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός τεµαχίου: 3.520,00 € 

 

ΟΜΑ∆Α Ζ 

A.T.:24 

Εκτυπώσεις σε ύφασµα   

 

Εκτυπώσεις σε ύφασµα (βινυλοποιηµένο πανί) που τοποθετούνται στο ΙΣΤΙΟ Ο∆ΥΣΕΙΑΣ (3,60m και 

µήκους 6,50m) και στο Βιογραφικό (1,00m Χ 2,15m). 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά (για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, 

την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός m2: 51,00 € 
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A.T.:25 

Εκτυπώσεις σε kappa fix  

Τα panels, τα οποία είναι καλλιτεχνικές απεικονίσεις των κυριοτέρων έργων του Καζαντζάκη, 

κατασκευάζονται από kappa-fix (120Χ 240cm) πάχους 10mm. Τοποθετούνται εκατέρωθεν του 

κεντρικού εκθ. χώρου, πάνω σε ανοξείδωτα ελάσµατα (αντένες). Τα kappa-fix τοποθετούνται σε 

πλαίσια αλουµινίου και αναρτώνται µε ειδικό άγκιστρο που κατασκευάζεται. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά ( για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, 

την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

Τιµή ενός m2: 98,00 € 

 

A.T.:26 

Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο βινύλιο 

Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο διάφανο βινίλιο PVC µατ διαφανές µε δυνατότητα αποκόλλησης χωρίς να 

καταστραφεί που τοποθετούνται σε ειδική κατασκευή πολυκαρβονικών panels στην κεντρική αίθουσα 

(φορητά 1,45m µήκους και ύψους 2.00mΧ22 τεµ) και στο  info point χωνευτά σε ένθετη 

ξυλοκατασκευή. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά ( για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, 

την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός m2: 62,00 € 

 

A.T.:27 

Εκτυπώσεις σε µουσαµά 

Η σήµανση του εξωτερικού χώρου γίνεται µε ανάρτηση επιγραφών και panels από εκτυπώσεις σε 

µουσαµά (βινύλιο – PVC µε επιπρόσθετη πλαστικοποίηση, ποιότητας Frontlid). Τα panels, 

τοποθετούνται σε µεταλλικά πλαίσια µε µεταλλική πλάτη και αναρτώνται µε ειδικό άγκιστρο που 

κατασκευάζεται. 

Όλα τα µεταλλικά στοιχεία είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316.  
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Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά ( για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, 

την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός m2: 50,00 € 

 

A.T.:28 

Ειδική κατασκευή panels από Πολυκαρβονικό φύλλο 

Ειδική κατασκευή panels από Πολυκαρβονικό φύλλο πάχους 1cm που τοποθετείται κεντρικά, κατά 

µήκος της µεγάλης αίθουσας. Αποτελείται από τρία ζεύγη φορητών panels µήκους 9,00m, 5,50m και 

7,00m µήκους και ύψους 2,40 m. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά ( για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, 

την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

Τιµή ενός m2: 50,00 € 

 

 

 

                  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                               Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑ∆Α  Α 

 

A.T.:01 

Ντουλάπια πωλητηρίου µε χρήση αποθηκευτικών χώρων για βιβλία, αναρτηµένα σε µεταλλικά 

στηρίγµατα µε όψη από plexi glass.   

 

Ντουλάπια πωλητηρίου µε χρήση αποθηκευτικών χώρων για βιβλία, αναρτηµένα σε µεταλλικά 

στηρίγµατα µε όψη από plexi glass. Είναι κατασκευή από πλακάζ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 22mm 

επενδυµένο µε συνθετικό καπλαµά λευκής δρυός και άχρωµο λούστρο. Η κατασκευή είναι 

αυτοφερόµενη, τοποθετείται σε συγκεκριµένη θέση και δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή τους, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική 

Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 

A.T.:02 

Έπιπλο εισόδου (πάγκος) – πωλητήριο 

 

Το έπιπλο εισόδου (πάγκος) – πωλητήριο είναι κατασκευή από πλακάζ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 

22mm επενδυµένο µε συνθετικό καπλαµά λευκής δρυός και άχρωµο λούστρο. Ο πάγκος έχει µήκος 

3,75m, βάθος 0,60m και συνολικό ύψος 1,15m. Έχει γυάλινη βιτρίνα. Έχει κρυφές οδεύσεις καλωδίων 

(ηλεκτρολογικών, τηλεφωνικών και άλλων) και φιλοξενεί έναν Η/Υ. Στην εσωτερική πλευρά του πάγκου 

προβλέπονται δυο θέσεις εργασίας µε τρία καθίσµατα τροχήλατα µε περιστρεφόµενη βάση µε ρύθµιση 

ανάκλισης και φέρουσας ικανότητας 150kg. Η κατασκευή είναι αυτοφερόµενη, τοποθετείται σε 

συγκεκριµένη θέση και δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος. Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα 

τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την 

πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα 

σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
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A.T.:03 

Ιnfo point από σύνθετο έπιπλο µε υποδοχές για φωτισµό και παροχές ηλεκτρικού και µε 

τέσσερα καθίσµατα   

 

Ιnfo point από σύνθετο έπιπλο µε υποδοχές για φωτισµό και παροχές ηλεκτρικού, µε τέσσερα 

καθίσµατα τοποθετούµενο σε ένθετη ξυλοκατασκευή. Το σύνθετο έπιπλο είναι ειδικού σχεδίου από 

πλακάζ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 22mm  επενδυµένο µε συνθετικό καπλαµά λευκής δρυός και 

άχρωµο λούστρο. Έχει µήκος 3,00m και ύψος 0,85m και βάθος 0,60m. Συνοδεύεται από τέσσερα 

καθίσµατα µε βάση και ρυθµιζόµενο ύψος ελάχιστης φέρουσας ικανότητας 150kg. Έχει φωτισµό και 

ενσωµατώνει δύο Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για την προβολή του CD ROM µε θέµα τη ζωή και το 

έργο του Καζαντζάκη 

Τοποθετείται χωνευτά σε ένθετη ξυλοκατασκευή µήκους 5,50m και ύψους 3,00m επί της οποίας 

εφαρµόζεται εκτύπωση σε αυτοκόλλητο βινύλιο PVC µάτ διαφανές µε δυνατότητα αποκόλλησης και 

αποµάκρυνσής του χωρίς να καταστραφεί (φωτο Καζαντζάκη). 

Η κατασκευή στο σύνολό της είναι ένθετη και αυτοφερόµενη. Τοποθετείται σε συγκεκριµένη θέση επί 

του δαπέδου και δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόµενη 

αποµάκρυνσή της 

Στην τιµή τού άρθρου συµπεριλαµβάνονται και τα τέσσερα συνοδευτικά καθίσµατα. 

Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η εκτύπωση της φωτογραφίας του 

Καζαντζάκη. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
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A.T.:04 

Αυτοφερόµενη επιδαπέδια κατασκευή σε σχήµα  κουτιού  ανοιχτού από την πάνω πλευρά - 

cine box  

 

Αυτοφερόµενη επιδαπέδια κατασκευή σε σχήµα  κουτιού  ανοιχτού από την πάνω πλευρά - cine box, 

διαστάσεων  Π 1,50m, Β 1,00m., Υ 1,00m., από λαµαρίνα ποιότητας χάλυβα St37, 1,2 mm βαµµένη µε 

ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (Κ2) όπου περιµετρικά φέρει ξύλινη κουπαστή 

για τους θεατές και στο δάπεδο του λευκή µελαµίνη ποιότητας Ακρίτα ως επιφάνεια προβολών. Σε 

συνάρτηση των ηχείων που θα επιλεγούν θα διανοιχθούν οι απαραίτητες δίοδοι. 

Πάνω από το κεντρικό τµήµα της κατασκευής αναρτάται από την οροφή βάση για video projector, ο 

οποίος προβάλει αποσπάσµατα από κινηµατογραφικές ταινίες εντός του κουτιού. Στην κατασκευή 

ενσωµατώνονται δυο ηχεία συνδεµένα µε τον video projector, για παράλληλη λειτουργία. Στην όλη 

διάταξη ενσωµατώνονται αισθητήρες κίνησης που ενεργοποιούν την προβολή για τα επόµενα 15 

λεπτά. 

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος του video projector, των ηχείων και 

των αισθητήρων κίνησης 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά για την πλήρη κατασκευή, 

κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 

A.T.:05 

Κουτί προβολών εικαστικών Οδύσσειας 

 

Κουτί προβολών εικαστικών Οδύσσειας ως κατασκευή µε µεταλλικούς ορθοστάτες διατοµής 3Χ7cm 

στους οποίους αναρτάται λαµαρίνα ποιότητας χάλυβα St37 πάχους 5mm, βαµµένη µε ειδικό διάφανο 

βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (Κ2). Η λαµαρίνα στην απόληξή της έχει διαµορφωµένο 

πρόβολο για την τοποθέτηση video projector.  

Στη βάση της έχει οριζόντια επιφάνεια πλάτους 2,00m, βάθους 0,60m (τραπέζι) από ξύλο MDF πάχους 

3cm τύπου Losan (Ισπανικής εταιρείας) και καπλαµά δρυός. Το ύψος του είναι 0,75m. Έτσι 

δηµιουργείται επιφάνεια τραπεζιού που στηρίζεται σε µεταλλική πλάτη ύψους 2,00m. Πάνω στο 

τραπέζι τοποθετείται πραγµατικό βιβλίο µεγάλων διαστάσεων (40cm ύψος µε 60cm πλάτος ως 
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ανοιχτό) µε λευκές σελίδες. Ο video projector χρησιµοποιείται για την προβολή εικαστικών θεµάτων 

στις λευκές σελίδες του βιβλίου.  

Η κατασκευή στο σύνολό της είναι φορητή. Τοποθετείται σε συγκεκριµένη θέση επί του δαπέδου και 

δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόµενη αποµάκρυνσή της. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 

A.T.:06 

Ένθετες αυτοφερόµενες τοξωτές κατασκευές από MDF διαστάσεων 3,17mX2,40mX0,60m 

περίπου, µε παροχές για µηχανήµατα ήχου (Η/Υ, ηχεία) µε αισθητήρα. 

 

Ένθετες αυτοφερόµενες τοξωτές κατασκευές από MDF διαστάσεων 3,17mX2,40mX0,60m περίπου, µε 

παροχές για µηχανήµατα ήχου (Η/Υ, ηχεία) µε αισθητήρα που κατασκευάζονται στις τοξωτές εσοχές 

που υπάρχουν αµφίπλευρα επί της ανατολικής και δυτικής τοιχοποιίας του υφιστάµενου κελύφους. Η 

αυτοφερόµενη κατασκευή από MDF πάχους 5cm τύπου Losan (Ισπανικής εταιρείας) είναι βαµµένη µε 

υδατοδιαλυτή βαφή δυο συστατικών ειδικής τεχνοτροπίας σε χρωµατική απόχρωση ανάλογη της 

υφιστάµενης λιθοδοµής.  

Η κατασκευή είναι παράλληλα τοξωτή βάθους 60cm, εδράζεται στη βάση της εσοχής και αφήνει 

απόσταση 20cm από την πίσω παρειά της. Από µέσα ξεπροβάλλει φως µεταβλητής έντασης.  

Στην κατασκευή προσαρµόζονται µηχανήµατα ήχου (media player, ηχεία), που ενεργοποιούνται µε 

αισθητήρα. Κάθε ερεθισµός ενεργοποιεί τυχαία επιλογή µιας φράσης του συγγραφέα.  

Στην τιµή του άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος του φωτισµού, των συσκευών ήχου και οι 

αισθητήρες τα οποία κοστολογούνται αυτοτελώς σε ξεχωριστά άρθρα.  

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
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ΟΜΑ∆Α Β 

A.T.:07 

Μεταλλικό stand πωλητηρίου για έκθεση βιβλίων   

 

Μεταλλικό stand πωλητηρίου για έκθεση βιβλίων µήκους 4,4m και ύψους 2,26m (9,94m2) µε βάση 

έδρασης πλάτους 60cm, οκτώ διαµήκη ελάσµατα µε εσοχές που λειτουργούν ως άγκιστρα και τέσσερα 

καθ’ ύψος ράφια. Ο χάλυβας θα είναι ανοξείδωτος ποιότητας AISI316. Η κατασκευή είναι 

αυτοφερόµενη, τοποθετείται σε συγκεκριµένη θέση και δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

 

A.T.:08 

Φέρουσα κατασκευή βιογραφικού συγγραφέα   

 

Φέρουσα κατασκευή βιογραφικού συγγραφέα που ακολουθεί σε ορθή προβολή µια ελεύθερη καµπύλη.  

Πρόκειται για µεταλλική κατασκευή ποιότητας χάλυβα St37 από λαµαρίνα πάχους 5mm, βαµµένη µε 

ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής  (Κ2), µήκους 10m περίπου και ύψους 3m.  

Αποτελείται από µεταλλική βάση πλάτους 40cm και πάχους 5mm η οποία εδράζεται στο δάπεδο και µε 

την οποία συνδέεται παράλληλα και σε απόσταση 20cm, µε αποστάτες (ελάσµατα ΒΧΗ=50mmΧ6mm 

σε απόσταση 30cm µεταξύ τους), µεταλλικός οδηγός κοίλης κυκλικής διατοµής Φ50, t=4mm. Για 

λόγους σταθερότητας η βάση στο εσωτερικό της, µπορεί να δεχτεί µεγάλο φορτίο από άµµο ή λευκά 

βότσαλα.  

∆εύτερος µεταλλικός οδηγός αντίστοιχης διατοµής τοποθετείται παράλληλα, σε ύψος 2,50m και 

στηρίζεται, σε κρυφούς για τον θεατή, ορθοστάτες ΒΧΗ=50mmΧ6mm σε απόσταση 30cm µεταξύ τους. 

Στους οδηγούς εφαρµόζονται λωρίδες άκαυστου ελαστικού λευκού υφάσµατος (διαστάσεων 1,00m Χ 

2,15m) µε εκτύπωση.  

Γραµµικός φωτισµός από φωτιστικά 12V τοποθετούνται στη βάση και φωτίζουν την εκτύπωση  από 

πίσω. 
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Η κατασκευή είναι συναρµολογούµενη, αυτοφερόµενη, και δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος κατά 

την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόµενη αποµάκρυνσή της. 

Στην τιµή του άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος των αναγκαίων εκτυπώσεων και του 

φωτισµού το οποίο κοστολογείται αυτοτελώς σε ξεχωριστά άρθρα καθώς και το κόστος της 

εκτύπωσης. Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση 

των αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

 

A.T.:09 

Εικαστική σύνθεση που αποτελείται από τρία µεταλλικά δέντρα ελιάς   

 

Εικαστική σύνθεση που αποτελείται από τρία µεταλλικά δέντρα ελιάς ύψους περίπου 2m και διαµέτρου 

1m που κατασκευάζονται από οικοδοµικό χάλυβα ποιότητας S220 µε αντισκωριακή προστασία και 

καρφιά. Οι ελιές ‘’φυτεύονται’’ σε άµµο θαλάσσης και σε συνδυασµό µε τσουβάλια από φυσική λινάτσα 

µε µπαχαρικά και καρπούς αναπαριστούν την ελληνική γη µε τα χρώµατα και τις µυρωδιές της.  

Οι σκιές που προκύπτουν από τον ειδικό φωτισµό συµπληρώνουν την εικαστική σύνθεση. Η σύνθεση 

αποτελείται από αντικείµενα φορητά που τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις επί του δαπέδου. 

Στην τιµή του άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος του φωτισµού το οποίο κοστολογείται 

αυτοτελώς σε ξεχωριστό άρθρο. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
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A.T.:10 

Αναλόγια για βιβλία   

 

Τα αναλόγια για βιβλία είναι φορητές µεταλλικές κατασκευές ύψους 1,15m, που αποτελούνται από 

βάση κυκλικής διατοµής Φ500mm πάχους t=4mm, ορθοστάτη µασίφ Φ30mm και απόληξη – 

στραντζαριστή λαµαρίνα, σε σχήµα ανοιχτού βιβλίου διαστάσεων 30Χ60cm, t=3mm µε κάθετο έλασµα 

στην απόληξη για τη συγκράτηση των βιβλίων. 

Για τις κατασκευές χρησιµοποιείται λαµαρίνα, ποιότητας χάλυβα St37, βαµµένη µε ειδικό διάφανο 

βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (Κ2). 

Οι  κατασκευές είναι φορητές, τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις επί του δαπέδου και δεν 

επιβαρύνουν το υφιστάµενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόµενη αποµάκρυνσή 

τους. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την πλήρη κατασκευή 

µεταφορά και επιτόπου συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, 

την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.   

  

A.T.: 11 

Μεταλλικοί ορθοστάτες ειδική κατασκευή panels που τοποθετείται κεντρικά, κατά µήκος της 

κεντρικής αίθουσας - µεταλλικές συνδέσεις για ανάρτηση ενοτήτων της ζωής του Ν. 

Καζαντζάκη [διαφώτιστα] 

 

Μεταλλικοί ορθοστάτες  ειδική κατασκευή panels που τοποθετείται κεντρικά, κατά µήκος της κεντρικής 

αίθουσας - µεταλλικές συνδέσεις για ανάρτηση ενοτήτων της ζωής του Ν. Καζαντζάκη [διαφώτιστα]. Η 

σύνθεση αποτελείται από τρία ζεύγη φορητών panels µήκους 9,00m, 5,50m και 7,00m, µήκους και 

ύψους 2,40 m. Κατασκευάζονται από µεταλλικούς ορθοστάτες κοίλης διατοµής Φ36 οι οποίοι 

πακτώνονται στο δάπεδο σε κατάλληλα διαµορφωµένες φωλιές από λαµαρίνα πάχους 10mm, από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI316, µε αναρτηµένο δακτύλιο µε κοχλία στη στάθµη του δαπέδου για ρύθµιση 

του ύψους. Τα ζεύγη των panels συνδέονται καθ’ ύψος µε µεταλλικές ράβδους Φ6mm όπου το µήκους 

προσαρµόζεται στην κλίση των panels. Τα panels αποτελούνται από πολυκαρβονικό πάχους 1cm. Επί 

των πολυκαρβονικών πάνελ εφαρµόζονται εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο διάφανο βινίλιο. Ο φωτισµός 

τους επιτυγχάνεται µε ειδικά φωτιστικά εσωτερικά της κατασκευής σε ειδικές εντορµίες των 

ορθοστατών.  
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Πρόκειται για φορητές κατασκευές οι οποίες δεν επιβαρύνουν το υφιστάµενο κέλυφος κατά την 

τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόµενη αποµάκρυνσή τους. 

Στην τιµή του άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος του φωτισµού, των πολυκαρβονικών φύλλων 

και των αναγκαίων εκτυπώσεων το κόστος των οποίων κοστολογείται σε αντίστοιχα άρθρα. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

 

A.T.: 12 

Ανάρτηση των εκθεµάτων παράλληλα µε τις λιθοδοµές της κεντρικής αίθουσας   

Η ανάρτηση των εκθεµάτων παράλληλα µε τις λιθοδοµές της κεντρικής αίθουσας γίνεται µε ελαφρές 

ένθετες αυτοφερόµενες κατασκευές. Περιµετρικό πλαίσιο από αλουµίνιο (3Χ2 cm) και  διαστάσεων 

120Χ260cm επί  του οποίου εφαρµόζεται panel από kappa-fix πάχους 10mm στο οποίο 

παρουσιάζονται µε καλλιτεχνική απεικόνιση πλαστικοποιηµένες µε µάτ επίστρωση εκτυπώσεις των 

κυριότερων έργων του Καζαντζάκη. Στο πίσω µέρος του panel τοποθετούνται ειδικά άγκιστρα µε τα 

οποία αναρτάται σε µεταλλικές αντένες. Τα πάνελ στηρίζονται στους ορθοστάτες.  

Οι αντένες κατασκευάζονται από µασίφ ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 και διαµέτρου Φ12mm. 

Στην κάτω απόληξη της αντένας διαµορφώνεται σπείρωµα επί του οποίου στερεώνεται µε κοχλία 

κατάλληλο σύστηµα για την έδραση της κατασκευής το οποίο αποτελείται από ρόδες από teflon και 

πλάκα στήριξης.  

Στην τιµή του άρθρου συµπεριλαµβάνονται τα panel, οι ορθοστάτες, τα ειδικά άγκιστρα, οι αντένες, οι 

σύνδεσµοι κλπ αναγόµενα σε µέτρο µήκους αλλά όχι το κόστος εκτύπωσης σε kappa-fix η τιµή της 

οποίας έχει υπολογιστεί στο αντίστοιχο άρθρο. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
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ΟΜΑ∆Α Γ 

A.T.: 13 

Αυτοφερόµενη κατασκευή ιστίου Οδύσσειας 

Αυτοφερόµενη κατασκευή ιστίου Οδύσσειας αποτελούµενη από δυο τοξωτές σωληνωτές διατοµές 

Φ60, t=3mm, που συνδέονται µεταξύ τους µε κατακόρυφες µεταλλικές λάµες. Η κάτω σωλήνα 

συγκολλείται στο µέσο µεταλλικής βάσης πλάτους 100cm και πάχους 12mm που ακολουθεί την 

καµπυλότητα. Κατά µήκος της σωλήνας συγκολλούνται σε απόσταση 30cm µεταξύ τους µεταλλικές 

λάµες διατοµής ΒΧΗ=50mmΧ6mm και ύψους 3,60m. Στο άνω άκρο των λαµών συγκολλείται σωλήνα 

αντίστοιχης καµπυλότητας και διατοµής µε την κάτω. Όλη η µεταλλική κατασκευή είναι από χάλυβα 

ποιότητας St37 βαµµένο µε ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (Κ2).  

Στον καµπύλο αυτό µεταλλικό σκελετό «φοριέται» -  τελαρώνεται  άκαυστο ελαστικό λευκό ύφασµα µε 

εκτύπωση.  

Η παραπάνω κατασκευή είναι ύψους 3,60m και µήκους 6,50m περίπου.  

Ο ειδικός τρόπος  στήριξης δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την 

ενδεχόµενη αποµάκρυνσή της κατασκευής. 

Στην τοιχοποιία πάνω από το «ιστίο» προβάλλεται σύνθεση µε κινούµενα σύννεφα µέσω 

προγραµµατισµού δύο παράλληλων προβολών.  

Για το φωτισµό του προβλέπεται φωτιστικό σώµα µε ρυθµιζόµενο φωτιστικό πλαίσιο και χαµηλής 

έντασης.  

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος της εκτύπωσης σε ύφασµα και του 

φωτιστικού σώµατος.   

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.   
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A.T.:14 

Κατασκευές σήµανσης εξωτερικού χώρου - ανάρτηση επιγραφών και panels  στην κεντρική 

είσοδο 

Η σήµανση εξωτερικού χώρου γίνεται µε ανάρτηση επιγραφών και panels στην κεντρική είσοδο. Οι 

επιγραφές και τα panels (4 τεµάχια) περιβάλλονται από πλαίσια και αναρτώνται ειδική κατασκευή από 

δύο ορθοστάτες Φ32 που θα κατασκευαστούν σε αξονική απόσταση µεταξύ τους 60cm. Οι ορθοστάτες 

θα φέρουν τέσσερις δακτύλιους µε σφιγκτήρες για δυνατότητα µεταβολής του ύψους ανάρτησης και 

στήριξης των εκθεµάτων.  

Οι ορθοστάτες θα είναι πακτωµένοι σε βάση ΒΧLΧt=800X400X6mm η οποία θα φέρει στα άκρα της 

κοχλίες µε περικόχλια ρύθµισης ύψους. Στο µέσο της βάσης υπάρχει οπή µε δυνατότητα πάκτωσής 

τους στον προαύλιο χώρο. Όλα τα µεταλλικά στοιχεία είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 

AISI316.  

Η ανάρτηση των εκθεµάτων γίνεται στα διαµορφωµένα µε γωνία άλεν µεταλλικά άγκιστρα.  

Στην τιµή του άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος των εκτυπώσεων και των πλαισίων 

ανάρτησης τα οποία κοστολογούνται σε ξεχωριστό άρθρο.  

 Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 

ΟΜΑ∆Α ∆ 

A.T.:15 

Αναρτούµενος φωτισµός έκθεσης και σύστηµα ανάρτησής του 

Ο αναρτούµενος φωτισµός έκθεσης αποτελείται από 66 φωτιστικά σώµατα 12V αναρτηµένων σε 

συρµατόσκοινα (επενδεδυµένα καλώδια χαµηλής τάσης) τύπου Ρongo της Gravani σε δύο κατά µήκος 

σειρές. Στην κεντρική αίθουσα τοποθετούνται στους πλευρικούς τοίχους του εκθεσιακού χώρου. Οι 

γραµµές αυτές απέχουν από τους πλευρικούς τοίχους του κτιρίου 1,00 m, έχουν δηλαδή  µεταξύ  τους  

απόσταση 3,30m και µήκος 34,00 περίπου µέτρα. Για τεχνικούς λόγους (πτώση τάσης) η κατασκευή 

θα χωριστεί µε µονωτήρες σε πέντε µέρη. Τα παράλληλα προς τους τοίχους επενδεδυµένα καλώδια 

χαµηλής τάσης αναρτώνται σε πέντε εγκάρσια συρµατόσκοινα Φ12 που πακτώνονται στους 

υπάρχοντες ήλους της λιθοδοµής µετά από συντήρησή τους.  
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Στις παράπλευρες αίθουσες τα συρµατόσκοινα στα οποία θα αναρτηθούν τα συρµατόσκοινα µε τα 

φωτιστικά σώµατα 12V θα πακτωθούν στους υπάρχοντες ήλους και στις εκθεσιακές κατασκευές.  

Τα φωτιστικά σώµατα φέρουν διχρωικούς λαµπτήρες στους οποίους προσαρµόζονται ειδικά 

εξαρτήµατα περιορισµού της φωτεινής δέσµης καθώς και ροοστάτες (dimmer).  

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

 

A.T.:16 

Χωνευτοί αγωγοί από ανοξείδωτο χάλυβα στο πάτωµα για πλευρικό γραµµικό φωτισµό του 

κεντρικού χώρου 

Χωνευτοί αγωγοί από ανοξείδωτο χάλυβα στο πάτωµα για πλευρικό γραµµικό φωτισµό του κεντρικού 

χώρου µε παράλληλη ανάδειξη των µορφολογικών στοιχείων των λιθοδοµών. Είναι ελαφρές 

µεταλλικές κατασκευές διατοµής U 20Χ20cm, t=3mm από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 για 

τη διέλευση παροχών παροχών π.χ. καλωδίων. Ο αγωγός καλύπτεται µε κάλυπτρο από ξύλο MDF 

3cm τύπου Losan (Ισπανικής εταιρείας) µε τις απαραίτητες πατούρες στα άκρα βαµµένο µε 

υδατοδιαλυτή βαφή δυο συστατικών ειδικής τεχνοτροπίας σε χρωµατική απόχρωση ανάλογη του 

πωρόλιθου του δαπέδου, και τα απαραίτητα ανοίγµατα για την τοποθέτηση του επιδαπέδιου 

γραµµικού φωτισµού.  

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά για την πλήρη κατασκευή, 

κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

 

A.T.:17 

Κανάλια διέλευσης καλωδίωσης στήριξης των ορθοστατών των panels και φωτισµός τους 

 

Στο µέσον της αίθουσας θα τοποθετηθεί ειδικός φωτισµός στους µεταλλικούς ορθοστάτες εντός των 

εσοχών που έχουν προβλεφθεί. Η λήψη του ρεύµατος θα γίνει από το συνεχόµενο επιδαπέδιο 

ηλεκτρολογικό κανάλι ανεστραµµένου Π από τους πολύµπριζους ρευµατοδότες που υπάρχουν στις 

θέσεις των µεταλλικών ορθοστατών.  



 

83 | Σ Ε Λ Ι ∆ Α  
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Στη δυτική αίθουσα τοποθετείται στη βάση της µεταλλικής κατασκευής γραµµικός φωτισµός από 

φωτιστικά 12V και φωτίζουν την εκτύπωση  από πίσω. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά για την πλήρη κατασκευή, του 

καναλιού διέλευσης της καλωδίωσης και στήριξης των ορθοστατών των panels, της τοποθέτησης του 

φωτισµού και των φωτιστικών των panels κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της 

µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

 

ΟΜΑ∆Α Ε 

A.T.:18 

Κατασκευή επιπρόσθετου  δαπέδου στον ανατολικό εκθεσιακό χώρο (χώρος θεµατικής 

ενότητας Οδύσσεια 

 

Για τις ιδιαιτερότητες της θεµατικής ενότητας Οδύσσεια κατασκευάζεται  στον ανατολικό εκθεσιακό 

χώρο επιπρόσθετο δάπεδο. ∆ιαµορφώνεται µε την επίστρωση προσωρινών αφαιρούµενων δαπέδων 

πολυεστέρα τοποθετηµένων σε σκαφάκια από φύλλα  ψευδαργύρου (δεν οξειδώνονται, είναι 

ανακλαστικά) ενδεικτικών διαστάσεων 1,00Χ3,00 m. και βάθους 2cm. Η τοποθέτηση τους θα γίνει 

πάνω από  τα µόνιµα δάπεδα από πωρόλιθο και η  τοποθέτηση τους θα πρέπει να γίνει µε τέτοιο 

τρόπο έτσι ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση τους χωρίς να αφήνουν κατάλοιπα στο µόνιµο  δάπεδο 

του χώρου. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά για την πλήρη κατασκευή, 

κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ 

A.T.:19 

Ειδικός βιντεοπροβολέας (µε δυνατότητα προβολής σε ανοιχτή γωνία και εύρος βάθους 

πεδίου) για την προβολή ιριδισµού νερών 

 

Ειδικός βιντεοπροβολέας (µε δυνατότητα προβολής σε ανοιχτή γωνία και εύρος βάθους πεδίου) για 

την προβολή ιριδισµού νερών τύπου BenQ Mp- 777 projector. Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα 

τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, κατά τα λοιπά  σύµφωνα 
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µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 

οδηγίες της επίβλεψης 

 

A.T.:20 

Μedia player  για λειτουργία κάθε video projector και ήχου στις δύο εσοχές στο Νότιο τµήµα της 

κεντρικής αίθουσας 

Μedia player τύπου Western Digital wd tv live [wdbaapooonbk για λειτουργία κάθε video projector 

τύπου BenQ Mp- 777 projector  και ήχου στις δύο εσοχές στο Νότιο τµήµα της κεντρικής αίθουσας], 

ζεύγη ηχείων και αισθητήρες κίνησης.   

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση, κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

 

A.T.:21 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής  εξοπλισµένος µε ειδική κάρτα γραφικών και κατάλληλη διάταξη 

ώστε να τροφοδοτεί µε οπτικό και ηχητικό σήµα παράλληλα όλες τις προβολές (πωλητήριο) 

 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου Vero Pc  541A  ή turboX - Sphere E1600 µε οθόνη τύπου Samsung 

SM-E192ON, εξοπλισµένος µε ειδική κάρτα γραφικών και κατάλληλη διάταξη  ώστε να τροφοδοτεί µε 

οπτικό και ηχητικό  σήµα παράλληλα όλες τις προβολές (πωλητήριο) 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση, κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 

A.T.:22 

Η/Υ σύγχρονης τεχνολογίας (επεξεργαστής διπλού πυρήνα, οθόνη TFT19’’ και αναβαθµισµένη 

κάρτα γραφικών) για τις ανάγκες του  info point, εκτυπωτής κλπ (info point)   

 

Η/Υ σύγχρονης τεχνολογίας µε Επεξεργαστή τύπου Intel Core i3/540 µε ταχύτητα επεξεργαστή  3,04 

GHz µε λειτουργικό  Windows 7 Home Premium 32 bit µε µνήµη  2 GB / DDR3, µε ταχύτητα µνήµης  
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1333 MHz, µε δίσκο 500 GB, µε κάρτα γραφικών: GMA 4500, µε τροφοδοτικό: 400 W, µε οπτικά µέσα 

DVD + RW Double Layer, µε ενσύρµατο ποντίκι και πληκτρολόγιο, µε Οθόνη  19'  TFT µόνιτορ / 

αντίθεση 50000: 1 / ανάλυση 1360 Χ 768 χρόνος απόκρισης 5 ms /  16:9 wide (επεξεργαστής διπλού 

πυρήνα, οθόνη TFT 19’’ και αναβαθµισµένη κάρτα γραφικών) , εκτυπωτής κλπ (info point) 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση, κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 

A.T.:23 

Σύστηµα µε κατάλληλη προθήκη, αποτελούµενο από οθόνη αφής, πληροφοριακό υλικό, 

κατάλληλο φωτισµό κλπ. που θα παρουσιάζει την ιστορία του µνηµείου   

 

Σύστηµα µε κατάλληλη προθήκη και βάση στήριξης ώστε η οθόνη να βρίσκεται σε ύψος 0,9m µε 

κατάλληλη υποδοχή για την τοποθέτηση συσκευών, αποτελούµενο από οθόνη αφής, πληροφοριακό 

υλικό, κατάλληλο φωτισµό κλπ. που θα παρουσιάζει την ιστορία του µνηµείου. Θα είναι τύπου (monitor 

touchscreen για χρήση πολυµέσων) ELO 1900L / 19 ιντσών / desktop touchmonitor  µέγιστη ανάλυση 

1680Χ1050 / 60 Hz συχνότητα ανανέωσης 16,7 εκατ. Χρώµατα, γωνία θέασης +- 80 µοίρες  / συνολικά 

160 µοίρες Contrast : 1000:1 µε διαστάσεις οθόνης : 45Χ40 εκ. 

Περιλαµβάνει πινακίδα plaxi glass µε κείµενο σε βινύλιο, λαµαρίνα 2mm µε το περίγραµµα των Τειχών 

του Ηρακλείου.   

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά ( για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση (καλωδιώσεις, πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια 

της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 

ΟΜΑ∆Α Ζ 

A.T.:24 

Εκτυπώσεις σε ύφασµα   

Εκτυπώσεις σε ύφασµα (βινυλοποιηµένο πανί) που τοποθετούνται στο ΙΣΤΙΟ Ο∆ΥΣΕΙΑΣ (3,60m και 

µήκους 6,50m) και στο Βιογραφικό (1,00m Χ 2,15m). 
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Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά (για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, 

την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 

A.T.:25 

Εκτυπώσεις σε kappa fix  

Τα panels, τα οποία είναι καλλιτεχνικές απεικονίσεις των κυριοτέρων έργων του Καζαντζάκη, 

κατασκευάζονται από kappa-fix (120Χ 240cm) πάχους 10mm. Τοποθετούνται εκατέρωθεν του 

κεντρικού εκθ. χώρου, πάνω σε ανοξείδωτα ελάσµατα (αντένες). Τα kappa-fix τοποθετούνται σε 

πλαίσια αλουµινίου και αναρτώνται µε ειδικό άγκιστρο που κατασκευάζεται. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά ( για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, 

την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

 

A.T.:26 

Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο βινύλιο 

Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο διάφανο βινίλιο PVC µατ διαφανές µε δυνατότητα αποκόλλησης χωρίς να 

καταστραφεί που τοποθετούνται σε ειδική κατασκευή πολυκαρβονικών panels στην κεντρική αίθουσα 

(φορητά 1,45m µήκους και ύψους 2.00mΧ22 τεµ) και στο  info point χωνευτά σε ένθετη 

ξυλοκατασκευή. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά ( για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, 

την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 

A.T.:27 

Εκτυπώσεις σε µουσαµά 

Η σήµανση του εξωτερικού χώρου γίνεται µε ανάρτηση επιγραφών και panels από εκτυπώσεις σε 

µουσαµά (βινύλιο – PVC µε επιπρόσθετη πλαστικοποίηση, ποιότητας Frontlid). Τα panels, 

τοποθετούνται σε µεταλλικά πλαίσια µε µεταλλική πλάτη και αναρτώνται µε ειδικό άγκιστρο που 

κατασκευάζεται. 

Όλα τα µεταλλικά στοιχεία είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316.  
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∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά ( για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, 

την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 

A.T.:28 

Ειδική κατασκευή panels από Πολυκαρβονικό φύλλο 

Ειδική κατασκευή panels από Πολυκαρβονικό φύλλο πάχους 1cm που τοποθετείται κεντρικά, κατά 

µήκος της µεγάλης αίθουσας. Αποτελείται από τρία ζεύγη φορητών panels µήκους 9,00m, 5,50m και 

7,00m µήκους και ύψους 2,40 m. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά ( για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, 

την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

 

 

 

                  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                               Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑ∆Α  Α 

A.T.:01 

Ντουλάπια πωλητηρίου µε χρήση αποθηκευτικών χώρων για βιβλία, αναρτηµένα σε µεταλλικά 

στηρίγµατα µε όψη από plexi glass.   

Ντουλάπια πωλητηρίου µε χρήση αποθηκευτικών χώρων για βιβλία, αναρτηµένα σε µεταλλικά 

στηρίγµατα µε όψη από plexi glass. Είναι κατασκευή από πλακάζ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 22mm 

επενδυµένο µε συνθετικό καπλαµά λευκής δρυός και άχρωµο λούστρο. Η κατασκευή είναι 

αυτοφερόµενη, τοποθετείται σε συγκεκριµένη θέση και δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή τους, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική 

Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός m2 : …………….. € 

 

A.T.:02 

Έπιπλο εισόδου (πάγκος) – πωλητήριο 

Το έπιπλο εισόδου (πάγκος) – πωλητήριο είναι κατασκευή από πλακάζ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 

22mm επενδυµένο µε συνθετικό καπλαµά λευκής δρυός και άχρωµο λούστρο. Ο πάγκος έχει µήκος 

3,75m, βάθος 0,60m και συνολικό ύψος 1,15m. Έχει γυάλινη βιτρίνα. Έχει κρυφές οδεύσεις καλωδίων 

(ηλεκτρολογικών, τηλεφωνικών και άλλων) και φιλοξενεί έναν Η/Υ. Στην εσωτερική πλευρά του πάγκου 

προβλέπονται δυο θέσεις εργασίας µε τρία καθίσµατα τροχήλατα µε περιστρεφόµενη βάση µε ρύθµιση 

ανάκλισης και φέρουσας ικανότητας 150kg. Η κατασκευή είναι αυτοφερόµενη, τοποθετείται σε 

συγκεκριµένη θέση και δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος. Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα 

τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την 

πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα 

σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός τεµαχίου: ……………… € 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

A.T.:03 

Ιnfo point από σύνθετο έπιπλο µε υποδοχές για φωτισµό και παροχές ηλεκτρικού και µε 

τέσσερα καθίσµατα   

Ιnfo point από σύνθετο έπιπλο µε υποδοχές για φωτισµό και παροχές ηλεκτρικού, µε τέσσερα 

καθίσµατα τοποθετούµενο σε ένθετη ξυλοκατασκευή. Το σύνθετο έπιπλο είναι ειδικού σχεδίου από 

πλακάζ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 22mm  επενδυµένο µε συνθετικό καπλαµά λευκής δρυός και 

άχρωµο λούστρο. Έχει µήκος 3,00m και ύψος 0,85m και βάθος 0,60m. Συνοδεύεται από τέσσερα 

καθίσµατα µε βάση και ρυθµιζόµενο ύψος ελάχιστης φέρουσας ικανότητας 150kg. Έχει φωτισµό και 

ενσωµατώνει δύο Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για την προβολή του CD ROM µε θέµα τη ζωή και το 

έργο του Καζαντζάκη 

Τοποθετείται χωνευτά σε ένθετη ξυλοκατασκευή µήκους 5,50m και ύψους 3,00m επί της οποίας 

εφαρµόζεται εκτύπωση σε αυτοκόλλητο βινύλιο PVC µάτ διαφανές µε δυνατότητα αποκόλλησης και 

αποµάκρυνσής του χωρίς να καταστραφεί (φωτο Καζαντζάκη). 

Η κατασκευή στο σύνολό της είναι ένθετη και αυτοφερόµενη. Τοποθετείται σε συγκεκριµένη θέση επί 

του δαπέδου και δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόµενη 

αποµάκρυνσή της 

Στην τιµή τού άρθρου συµπεριλαµβάνονται και τα τέσσερα συνοδευτικά καθίσµατα. 

Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η εκτύπωση της φωτογραφίας του 

Καζαντζάκη. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός τεµαχίου: ………………. € 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

A.T.:04 

Αυτοφερόµενη επιδαπέδια κατασκευή σε σχήµα  κουτιού  ανοιχτού από την πάνω πλευρά - 

cine box  

Αυτοφερόµενη επιδαπέδια κατασκευή σε σχήµα  κουτιού  ανοιχτού από την πάνω πλευρά - cine box, 

διαστάσεων  Π 1,50m, Β 1,00m., Υ 1,00m., από λαµαρίνα ποιότητας χάλυβα St37, 1,2 mm βαµµένη µε 

ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (Κ2) όπου περιµετρικά φέρει ξύλινη κουπαστή 

για τους θεατές και στο δάπεδο του λευκή µελαµίνη ποιότητας Ακρίτα ως επιφάνεια προβολών. Σε 

συνάρτηση των ηχείων που θα επιλεγούν θα διανοιχθούν οι απαραίτητες δίοδοι. 

Πάνω από το κεντρικό τµήµα της κατασκευής αναρτάται από την οροφή βάση για video projector, ο 

οποίος προβάλει αποσπάσµατα από κινηµατογραφικές ταινίες εντός του κουτιού. Στην κατασκευή 

ενσωµατώνονται δυο ηχεία συνδεµένα µε τον video projector, για παράλληλη λειτουργία. Στην όλη 

διάταξη ενσωµατώνονται αισθητήρες κίνησης που ενεργοποιούν την προβολή για τα επόµενα 15 

λεπτά. 

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος του video projector, των ηχείων και 

των αισθητήρων κίνησης 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά για την πλήρη κατασκευή, 

κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός τεµαχίου: ……………… € 

 

A.T.:05 

Κουτί προβολών εικαστικών Οδύσσειας 

Κουτί προβολών εικαστικών Οδύσσειας ως κατασκευή µε µεταλλικούς ορθοστάτες διατοµής 3Χ7cm 

στους οποίους αναρτάται λαµαρίνα ποιότητας χάλυβα St37 πάχους 5mm, βαµµένη µε ειδικό διάφανο 

βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (Κ2). Η λαµαρίνα στην απόληξή της έχει διαµορφωµένο 

πρόβολο για την τοποθέτηση video projector.  

Στη βάση της έχει οριζόντια επιφάνεια πλάτους 2,00m, βάθους 0,60m (τραπέζι) από ξύλο MDF πάχους 

3cm τύπου Losan (Ισπανικής εταιρείας) και καπλαµά δρυός. Το ύψος του είναι 0,75m. Έτσι 

δηµιουργείται επιφάνεια τραπεζιού που στηρίζεται σε µεταλλική πλάτη ύψους 2,00m. Πάνω στο 

τραπέζι τοποθετείται πραγµατικό βιβλίο µεγάλων διαστάσεων (40cm ύψος µε 60cm πλάτος ως 

ανοιχτό) µε λευκές σελίδες. Ο video projector χρησιµοποιείται για την προβολή εικαστικών θεµάτων 

στις λευκές σελίδες του βιβλίου.  
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η κατασκευή στο σύνολό της είναι φορητή. Τοποθετείται σε συγκεκριµένη θέση επί του δαπέδου και 

δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόµενη αποµάκρυνσή της. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός τεµαχίου: ……………. € 

 

A.T.:06 

Ένθετες αυτοφερόµενες τοξωτές κατασκευές από MDF διαστάσεων 3,17mX2,40mX0,60m 

περίπου, µε παροχές για µηχανήµατα ήχου (Η/Υ, ηχεία) µε αισθητήρα. 

 

Ένθετες αυτοφερόµενες τοξωτές κατασκευές από MDF διαστάσεων 3,17mX2,40mX0,60m περίπου, µε 

παροχές για µηχανήµατα ήχου (Η/Υ, ηχεία) µε αισθητήρα που κατασκευάζονται στις τοξωτές εσοχές 

που υπάρχουν αµφίπλευρα επί της ανατολικής και δυτικής τοιχοποιίας του υφιστάµενου κελύφους. Η 

αυτοφερόµενη κατασκευή από MDF πάχους 5cm τύπου Losan (Ισπανικής εταιρείας) είναι βαµµένη µε 

υδατοδιαλυτή βαφή δυο συστατικών ειδικής τεχνοτροπίας σε χρωµατική απόχρωση ανάλογη της 

υφιστάµενης λιθοδοµής.  

Η κατασκευή είναι παράλληλα τοξωτή βάθους 60cm, εδράζεται στη βάση της εσοχής και αφήνει 

απόσταση 20cm από την πίσω παρειά της. Από µέσα ξεπροβάλλει φως µεταβλητής έντασης.  

Στην κατασκευή προσαρµόζονται µηχανήµατα ήχου (media player, ηχεία), που ενεργοποιούνται µε 

αισθητήρα. Κάθε ερεθισµός ενεργοποιεί τυχαία επιλογή µιας φράσης του συγγραφέα.  

Στην τιµή του άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος του φωτισµού, των συσκευών ήχου και οι 

αισθητήρες τα οποία κοστολογούνται αυτοτελώς σε ξεχωριστά άρθρα.  

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός τεµαχίου: ………………… € 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΟΜΑ∆Α Β 

A.T.:07 

Μεταλλικό stand πωλητηρίου για έκθεση βιβλίων   

 

Μεταλλικό stand πωλητηρίου για έκθεση βιβλίων µήκους 4,4m και ύψους 2,26m (9,94m2) µε βάση 

έδρασης πλάτους 60cm, οκτώ διαµήκη ελάσµατα µε εσοχές που λειτουργούν ως άγκιστρα και τέσσερα 

καθ’ ύψος ράφια. Ο χάλυβας θα είναι ανοξείδωτος ποιότητας AISI316. Η κατασκευή είναι 

αυτοφερόµενη, τοποθετείται σε συγκεκριµένη θέση και δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

Τιµή ενός m2: …………………….. € 

 

A.T.:08 

Φέρουσα κατασκευή βιογραφικού συγγραφέα   

 

Φέρουσα κατασκευή βιογραφικού συγγραφέα που ακολουθεί σε ορθή προβολή µια ελεύθερη καµπύλη.  

Πρόκειται για µεταλλική κατασκευή ποιότητας χάλυβα St37 από λαµαρίνα πάχους 5mm, βαµµένη µε 

ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής  (Κ2), µήκους 10m περίπου και ύψους 3m.  

Αποτελείται από µεταλλική βάση πλάτους 40cm και πάχους 5mm η οποία εδράζεται στο δάπεδο και µε 

την οποία συνδέεται παράλληλα και σε απόσταση 20cm, µε αποστάτες (ελάσµατα ΒΧΗ=50mmΧ6mm 

σε απόσταση 30cm µεταξύ τους), µεταλλικός οδηγός κοίλης κυκλικής διατοµής Φ50, t=4mm. Για 

λόγους σταθερότητας η βάση στο εσωτερικό της, µπορεί να δεχτεί µεγάλο φορτίο από άµµο ή λευκά 

βότσαλα.  

∆εύτερος µεταλλικός οδηγός αντίστοιχης διατοµής τοποθετείται παράλληλα, σε ύψος 2,50m και 

στηρίζεται, σε κρυφούς για τον θεατή, ορθοστάτες ΒΧΗ=50mmΧ6mm σε απόσταση 30cm µεταξύ τους. 

Στους οδηγούς εφαρµόζονται λωρίδες άκαυστου ελαστικού λευκού υφάσµατος (διαστάσεων 1,00m Χ 

2,15m) µε εκτύπωση.  

Γραµµικός φωτισµός από φωτιστικά 12V τοποθετούνται στη βάση και φωτίζουν την εκτύπωση  από 

πίσω. 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η κατασκευή είναι συναρµολογούµενη, αυτοφερόµενη, και δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος κατά 

την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόµενη αποµάκρυνσή της. 

Στην τιµή του άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος των αναγκαίων εκτυπώσεων και του 

φωτισµού το οποίο κοστολογείται αυτοτελώς σε ξεχωριστά άρθρα καθώς και το κόστος της 

εκτύπωσης. Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση 

των αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

Τιµή ενός τεµαχίου: ………………… € 

 

A.T.:09 

Εικαστική σύνθεση που αποτελείται από τρία µεταλλικά δέντρα ελιάς   

 

Εικαστική σύνθεση που αποτελείται από τρία µεταλλικά δέντρα ελιάς ύψους περίπου 2m και διαµέτρου 

1m που κατασκευάζονται από οικοδοµικό χάλυβα ποιότητας S220 µε αντισκωριακή προστασία και 

καρφιά. Οι ελιές ‘’φυτεύονται’’ σε άµµο θαλάσσης και σε συνδυασµό µε τσουβάλια από φυσική λινάτσα 

µε µπαχαρικά και καρπούς αναπαριστούν την ελληνική γη µε τα χρώµατα και τις µυρωδιές της.  

Οι σκιές που προκύπτουν από τον ειδικό φωτισµό συµπληρώνουν την εικαστική σύνθεση. Η σύνθεση 

αποτελείται από αντικείµενα φορητά που τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις επί του δαπέδου. 

Στην τιµή του άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος του φωτισµού το οποίο κοστολογείται 

αυτοτελώς σε ξεχωριστό άρθρο. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός τεµαχίου: …………………… € 
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A.T.:10 

Αναλόγια για βιβλία   

Τα αναλόγια για βιβλία είναι φορητές µεταλλικές κατασκευές ύψους 1,15m, που αποτελούνται από 

βάση κυκλικής διατοµής Φ500mm πάχους t=4mm, ορθοστάτη µασίφ Φ30mm και απόληξη – 

στραντζαριστή λαµαρίνα, σε σχήµα ανοιχτού βιβλίου διαστάσεων 30Χ60cm, t=3mm µε κάθετο έλασµα 

στην απόληξη για τη συγκράτηση των βιβλίων. 

Για τις κατασκευές χρησιµοποιείται λαµαρίνα, ποιότητας χάλυβα St37, βαµµένη µε ειδικό διάφανο 

βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (Κ2). 

Οι  κατασκευές είναι φορητές, τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις επί του δαπέδου και δεν 

επιβαρύνουν το υφιστάµενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόµενη αποµάκρυνσή 

τους. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την πλήρη κατασκευή 

µεταφορά και επιτόπου συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, 

την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.   

Τιµή ενός τεµαχίου: …………………. € 

 

A.T.: 11 

Μεταλλικοί ορθοστάτες ειδική κατασκευή panels που τοποθετείται κεντρικά, κατά µήκος της 

κεντρικής αίθουσας - µεταλλικές συνδέσεις για ανάρτηση ενοτήτων της ζωής του Ν. 

Καζαντζάκη [διαφώτιστα] 

Μεταλλικοί ορθοστάτες  ειδική κατασκευή panels που τοποθετείται κεντρικά, κατά µήκος της κεντρικής 

αίθουσας - µεταλλικές συνδέσεις για ανάρτηση ενοτήτων της ζωής του Ν. Καζαντζάκη [διαφώτιστα]. Η 

σύνθεση αποτελείται από τρία ζεύγη φορητών panels µήκους 9,00m, 5,50m και 7,00m, µήκους και 

ύψους 2,40 m. Κατασκευάζονται από µεταλλικούς ορθοστάτες κοίλης διατοµής Φ36 οι οποίοι 

πακτώνονται στο δάπεδο σε κατάλληλα διαµορφωµένες φωλιές από λαµαρίνα πάχους 10mm, από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI316, µε αναρτηµένο δακτύλιο µε κοχλία στη στάθµη του δαπέδου για ρύθµιση 

του ύψους. Τα ζεύγη των panels συνδέονται καθ’ ύψος µε µεταλλικές ράβδους Φ6mm όπου το µήκους 

προσαρµόζεται στην κλίση των panels. Τα panels αποτελούνται από πολυκαρβονικό πάχους 1cm. Επί 

των πολυκαρβονικών πάνελ εφαρµόζονται εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο διάφανο βινίλιο. Ο φωτισµός 

τους επιτυγχάνεται µε ειδικά φωτιστικά εσωτερικά της κατασκευής σε ειδικές εντορµίες των 

ορθοστατών.  
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Πρόκειται για φορητές κατασκευές οι οποίες δεν επιβαρύνουν το υφιστάµενο κέλυφος κατά την 

τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόµενη αποµάκρυνσή τους. 

Στην τιµή του άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος του φωτισµού, των πολυκαρβονικών φύλλων 

και των αναγκαίων εκτυπώσεων το κόστος των οποίων κοστολογείται σε αντίστοιχα άρθρα. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

Τιµή ενός µ.µ.: …………….. € 

 

A.T.: 12 

Ανάρτηση των εκθεµάτων παράλληλα µε τις λιθοδοµές της κεντρικής αίθουσας   

Η ανάρτηση των εκθεµάτων παράλληλα µε τις λιθοδοµές της κεντρικής αίθουσας γίνεται µε ελαφρές 

ένθετες αυτοφερόµενες κατασκευές. Περιµετρικό πλαίσιο από αλουµίνιο (3Χ2 cm) και  διαστάσεων 

120Χ260cm επί  του οποίου εφαρµόζεται panel από kappa-fix πάχους 10mm στο οποίο 

παρουσιάζονται µε καλλιτεχνική απεικόνιση πλαστικοποιηµένες µε µάτ επίστρωση εκτυπώσεις των 

κυριότερων έργων του Καζαντζάκη. Στο πίσω µέρος του panel τοποθετούνται ειδικά άγκιστρα µε τα 

οποία αναρτάται σε µεταλλικές αντένες. Τα πάνελ στηρίζονται στους ορθοστάτες.  

Οι αντένες κατασκευάζονται από µασίφ ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 και διαµέτρου Φ12mm. 

Στην κάτω απόληξη της αντένας διαµορφώνεται σπείρωµα επί του οποίου στερεώνεται µε κοχλία 

κατάλληλο σύστηµα για την έδραση της κατασκευής το οποίο αποτελείται από ρόδες από teflon και 

πλάκα στήριξης.  

Στην τιµή του άρθρου συµπεριλαµβάνονται τα panel, οι ορθοστάτες, τα ειδικά άγκιστρα, οι αντένες, οι 

σύνδεσµοι κλπ αναγόµενα σε µέτρο µήκους αλλά όχι το κόστος εκτύπωσης σε kappa-fix η τιµή της 

οποίας έχει υπολογιστεί στο αντίστοιχο άρθρο. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός µ.µ.: ……………… € 
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ΟΜΑ∆Α Γ 

A.T.: 13 

Αυτοφερόµενη κατασκευή ιστίου Οδύσσειας 

Αυτοφερόµενη κατασκευή ιστίου Οδύσσειας αποτελούµενη από δυο τοξωτές σωληνωτές διατοµές 

Φ60, t=3mm, που συνδέονται µεταξύ τους µε κατακόρυφες µεταλλικές λάµες. Η κάτω σωλήνα 

συγκολλείται στο µέσο µεταλλικής βάσης πλάτους 100cm και πάχους 12mm που ακολουθεί την 

καµπυλότητα. Κατά µήκος της σωλήνας συγκολλούνται σε απόσταση 30cm µεταξύ τους µεταλλικές 

λάµες διατοµής ΒΧΗ=50mmΧ6mm και ύψους 3,60m. Στο άνω άκρο των λαµών συγκολλείται σωλήνα 

αντίστοιχης καµπυλότητας και διατοµής µε την κάτω. Όλη η µεταλλική κατασκευή είναι από χάλυβα 

ποιότητας St37 βαµµένο µε ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (Κ2).  

Στον καµπύλο αυτό µεταλλικό σκελετό «φοριέται» -  τελαρώνεται  άκαυστο ελαστικό λευκό ύφασµα µε 

εκτύπωση.  

Η παραπάνω κατασκευή είναι ύψους 3,60m και µήκους 6,50m περίπου.  

Ο ειδικός τρόπος  στήριξης δεν επιβαρύνει το υφιστάµενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την 

ενδεχόµενη αποµάκρυνσή της κατασκευής. 

Στην τοιχοποιία πάνω από το «ιστίο» προβάλλεται σύνθεση µε κινούµενα σύννεφα µέσω 

προγραµµατισµού δύο παράλληλων προβολών.  

Για το φωτισµό του προβλέπεται φωτιστικό σώµα µε ρυθµιζόµενο φωτιστικό πλαίσιο και χαµηλής 

έντασης.  

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος της εκτύπωσης σε ύφασµα και του 

φωτιστικού σώµατος.   

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.   

Τιµή ενός τεµαχίου: ………………… € 
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A.T.:14 

Κατασκευές σήµανσης εξωτερικού χώρου - ανάρτηση επιγραφών και panels  στην κεντρική 

είσοδο 

Η σήµανση εξωτερικού χώρου γίνεται µε ανάρτηση επιγραφών και panels στην κεντρική είσοδο. Οι 

επιγραφές και τα panels (4 τεµάχια) περιβάλλονται από πλαίσια και αναρτώνται ειδική κατασκευή από 

δύο ορθοστάτες Φ32 που θα κατασκευαστούν σε αξονική απόσταση µεταξύ τους 60cm. Οι ορθοστάτες 

θα φέρουν τέσσερις δακτύλιους µε σφιγκτήρες για δυνατότητα µεταβολής του ύψους ανάρτησης και 

στήριξης των εκθεµάτων.  

Οι ορθοστάτες θα είναι πακτωµένοι σε βάση ΒΧLΧt=800X400X6mm η οποία θα φέρει στα άκρα της 

κοχλίες µε περικόχλια ρύθµισης ύψους. Στο µέσο της βάσης υπάρχει οπή µε δυνατότητα πάκτωσής 

τους στον προαύλιο χώρο. Όλα τα µεταλλικά στοιχεία είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 

AISI316.  

Η ανάρτηση των εκθεµάτων γίνεται στα διαµορφωµένα µε γωνία άλεν µεταλλικά άγκιστρα.  

Στην τιµή του άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος των εκτυπώσεων και των πλαισίων 

ανάρτησης τα οποία κοστολογούνται σε ξεχωριστό άρθρο.  

 Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός τεµαχίου: …………………… € 

 

ΟΜΑ∆Α ∆ 

 

A.T.:15 

Αναρτούµενος φωτισµός έκθεσης και σύστηµα ανάρτησής του 

 

Ο αναρτούµενος φωτισµός έκθεσης αποτελείται από 66 φωτιστικά σώµατα 12V αναρτηµένων σε 

συρµατόσκοινα (επενδεδυµένα καλώδια χαµηλής τάσης) τύπου Ρongo της Gravani σε δύο κατά µήκος 

σειρές. Στην κεντρική αίθουσα τοποθετούνται στους πλευρικούς τοίχους του εκθεσιακού χώρου. Οι 

γραµµές αυτές απέχουν από τους πλευρικούς τοίχους του κτιρίου 1,00 m, έχουν δηλαδή  µεταξύ  τους  

απόσταση 3,30m και µήκος 34,00 περίπου µέτρα. Για τεχνικούς λόγους (πτώση τάσης) η κατασκευή 
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θα χωριστεί µε µονωτήρες σε πέντε µέρη. Τα παράλληλα προς τους τοίχους επενδεδυµένα καλώδια 

χαµηλής τάσης αναρτώνται σε πέντε εγκάρσια συρµατόσκοινα Φ12 που πακτώνονται στους 

υπάρχοντες ήλους της λιθοδοµής µετά από συντήρησή τους.  

Στις παράπλευρες αίθουσες τα συρµατόσκοινα στα οποία θα αναρτηθούν τα συρµατόσκοινα µε τα 

φωτιστικά σώµατα 12V θα πακτωθούν στους υπάρχοντες ήλους και στις εκθεσιακές κατασκευές.  

Τα φωτιστικά σώµατα φέρουν διχρωικούς λαµπτήρες στους οποίους προσαρµόζονται ειδικά 

εξαρτήµατα περιορισµού της φωτεινής δέσµης καθώς και ροοστάτες (dimmer).  

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά, την επαλήθευση των 

αναγραφόµενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή µεταφορά και επιτόπου 

συναρµολόγησή, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

Τιµή ενός µ.µ.: …………………. € 

 

A.T.:16 

Χωνευτοί αγωγοί από ανοξείδωτο χάλυβα στο πάτωµα για πλευρικό γραµµικό φωτισµό του 

κεντρικού χώρου 

 

Χωνευτοί αγωγοί από ανοξείδωτο χάλυβα στο πάτωµα για πλευρικό γραµµικό φωτισµό του κεντρικού 

χώρου µε παράλληλη ανάδειξη των µορφολογικών στοιχείων των λιθοδοµών. Είναι ελαφρές 

µεταλλικές κατασκευές διατοµής U 20Χ20cm, t=3mm από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 για 

τη διέλευση παροχών παροχών π.χ. καλωδίων. Ο αγωγός καλύπτεται µε κάλυπτρο από ξύλο MDF 

3cm τύπου Losan (Ισπανικής εταιρείας) µε τις απαραίτητες πατούρες στα άκρα βαµµένο µε 

υδατοδιαλυτή βαφή δυο συστατικών ειδικής τεχνοτροπίας σε χρωµατική απόχρωση ανάλογη του 

πωρόλιθου του δαπέδου, και τα απαραίτητα ανοίγµατα για την τοποθέτηση του επιδαπέδιου 

γραµµικού φωτισµού.  

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά για την πλήρη κατασκευή, 

κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

Τιµή ενός µ.µ.: …………….. € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

A.T.:17 

Κανάλια διέλευσης καλωδίωσης στήριξης των ορθοστατών των panels και φωτισµός τους 

 

Στο µέσον της αίθουσας θα τοποθετηθεί ειδικός φωτισµός στους µεταλλικούς ορθοστάτες εντός των 

εσοχών που έχουν προβλεφθεί. Η λήψη του ρεύµατος θα γίνει από το συνεχόµενο επιδαπέδιο 

ηλεκτρολογικό κανάλι ανεστραµµένου Π από τους πολύµπριζους ρευµατοδότες που υπάρχουν στις 

θέσεις των µεταλλικών ορθοστατών.  

Στη δυτική αίθουσα τοποθετείται στη βάση της µεταλλικής κατασκευής γραµµικός φωτισµός από 

φωτιστικά 12V και φωτίζουν την εκτύπωση  από πίσω. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά για την πλήρη κατασκευή, του 

καναλιού διέλευσης της καλωδίωσης και στήριξης των ορθοστατών των panels, της τοποθέτησης του 

φωτισµού και των φωτιστικών των panels κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της 

µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

Τιµή ενός µ.µ.: …………………………. € 

 

ΟΜΑ∆Α Ε 

A.T.:18 

Κατασκευή επιπρόσθετου  δαπέδου στον ανατολικό εκθεσιακό χώρο (χώρος θεµατικής 

ενότητας Οδύσσεια 

Για τις ιδιαιτερότητες της θεµατικής ενότητας Οδύσσεια κατασκευάζεται  στον ανατολικό εκθεσιακό 

χώρο επιπρόσθετο δάπεδο. ∆ιαµορφώνεται µε την επίστρωση προσωρινών αφαιρούµενων δαπέδων 

πολυεστέρα τοποθετηµένων σε σκαφάκια από φύλλα  ψευδαργύρου (δεν οξειδώνονται, είναι 

ανακλαστικά) ενδεικτικών διαστάσεων 1,00Χ3,00 m. και βάθους 2cm. Η τοποθέτηση τους θα γίνει 

πάνω από  τα µόνιµα δάπεδα από πωρόλιθο και η  τοποθέτηση τους θα πρέπει να γίνει µε τέτοιο 

τρόπο έτσι ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση τους χωρίς να αφήνουν κατάλοιπα στο µόνιµο  δάπεδο 

του χώρου. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά για την πλήρη κατασκευή, 

κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός m2: ………………. € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ 

A.T.:19 

Ειδικός βιντεοπροβολέας (µε δυνατότητα προβολής σε ανοιχτή γωνία και εύρος βάθους 

πεδίου) για την προβολή ιριδισµού νερών 

 

Ειδικός βιντεοπροβολέας (µε δυνατότητα προβολής σε ανοιχτή γωνία και εύρος βάθους πεδίου) για 

την προβολή ιριδισµού νερών τύπου BenQ Mp- 777 projector. Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα 

τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, κατά τα λοιπά  σύµφωνα 

µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 

οδηγίες της επίβλεψης 

Τιµή ενός τεµαχίου: …………………. € 

 

A.T.:20 

Μedia player  για λειτουργία κάθε video projector και ήχου στις δύο εσοχές στο Νότιο τµήµα της 

κεντρικής αίθουσας 

 

Μedia player τύπου Western Digital wd tv live [wdbaapooonbk για λειτουργία κάθε video projector 

τύπου BenQ Mp- 777 projector  και ήχου στις δύο εσοχές στο Νότιο τµήµα της κεντρικής αίθουσας], 

ζεύγη ηχείων και αισθητήρες κίνησης.   

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση, κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

Τιµή ενός τεµαχίου: …………………….. € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

A.T.:21 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής  εξοπλισµένος µε ειδική κάρτα γραφικών και κατάλληλη διάταξη 

ώστε να τροφοδοτεί µε οπτικό και ηχητικό σήµα παράλληλα όλες τις προβολές (πωλητήριο) 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου Vero Pc  541A  ή turboX - Sphere E1600 µε οθόνη τύπου Samsung 

SM-E192ON, εξοπλισµένος µε ειδική κάρτα γραφικών και κατάλληλη διάταξη  ώστε να τροφοδοτεί µε 

οπτικό και ηχητικό  σήµα παράλληλα όλες τις προβολές (πωλητήριο) 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση, κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός τεµαχίου: ……………….. € 

 

A.T.:22 

Η/Υ σύγχρονης τεχνολογίας (επεξεργαστής διπλού πυρήνα, οθόνη TFT19’’ και αναβαθµισµένη 

κάρτα γραφικών) για τις ανάγκες του  info point, εκτυπωτής κλπ (info point)   

 

Η/Υ σύγχρονης τεχνολογίας µε Επεξεργαστή τύπου Intel Core i3/540 µε ταχύτητα επεξεργαστή  3,04 

GHz µε λειτουργικό  Windows 7 Home Premium 32 bit µε µνήµη  2 GB / DDR3, µε ταχύτητα µνήµης  

1333 MHz, µε δίσκο 500 GB, µε κάρτα γραφικών: GMA 4500, µε τροφοδοτικό: 400 W, µε οπτικά µέσα 

DVD + RW Double Layer, µε ενσύρµατο ποντίκι και πληκτρολόγιο, µε Οθόνη  19'  TFT µόνιτορ / 

αντίθεση 50000: 1 / ανάλυση 1360 Χ 768 χρόνος απόκρισης 5 ms /  16:9 wide (επεξεργαστής διπλού 

πυρήνα, οθόνη TFT 19’’ και αναβαθµισµένη κάρτα γραφικών) , εκτυπωτής κλπ (info point) 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση, κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός τεµαχίου: ………………………….. € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

A.T.:23 

Σύστηµα µε κατάλληλη προθήκη, αποτελούµενο από οθόνη αφής, πληροφοριακό υλικό, 

κατάλληλο φωτισµό κλπ. που θα παρουσιάζει την ιστορία του µνηµείου   

Σύστηµα µε κατάλληλη προθήκη και βάση στήριξης ώστε η οθόνη να βρίσκεται σε ύψος 0,9m µε 

κατάλληλη υποδοχή για την τοποθέτηση συσκευών, αποτελούµενο από οθόνη αφής, πληροφοριακό 

υλικό, κατάλληλο φωτισµό κλπ. που θα παρουσιάζει την ιστορία του µνηµείου. Θα είναι τύπου (monitor 

touchscreen για χρήση πολυµέσων) ELO 1900L / 19 ιντσών / desktop touchmonitor  µέγιστη ανάλυση 

1680Χ1050 / 60 Hz συχνότητα ανανέωσης 16,7 εκατ. Χρώµατα, γωνία θέασης +- 80 µοίρες  / συνολικά 

160 µοίρες Contrast : 1000:1 µε διαστάσεις οθόνης : 45Χ40 εκ. 

Περιλαµβάνει πινακίδα plaxi glass µε κείµενο σε βινύλιο, λαµαρίνα 2mm µε το περίγραµµα των Τειχών 

του Ηρακλείου.   

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά ( για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση (καλωδιώσεις, πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια 

της µελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός τεµαχίου: ………………… € 

 

ΟΜΑ∆Α Ζ 

A.T.:24 

Εκτυπώσεις σε ύφασµα   

 

Εκτυπώσεις σε ύφασµα (βινυλοποιηµένο πανί) που τοποθετούνται στο ΙΣΤΙΟ Ο∆ΥΣΕΙΑΣ (3,60m και 

µήκους 6,50m) και στο Βιογραφικό (1,00m Χ 2,15m). 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά (για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, 

την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός m2: ……………………… € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

A.T.:25 

Εκτυπώσεις σε kappa fix  

Τα panels, τα οποία είναι καλλιτεχνικές απεικονίσεις των κυριοτέρων έργων του Καζαντζάκη, 

κατασκευάζονται από kappa-fix (120Χ 240cm) πάχους 10mm. Τοποθετούνται εκατέρωθεν του 

κεντρικού εκθ. χώρου, πάνω σε ανοξείδωτα ελάσµατα (αντένες). Τα kappa-fix τοποθετούνται σε 

πλαίσια αλουµινίου και αναρτώνται µε ειδικό άγκιστρο που κατασκευάζεται. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά ( για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, 

την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

Τιµή ενός m2: ……………….. € 

 

A.T.:26 

Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο βινύλιο 

Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο διάφανο βινίλιο PVC µατ διαφανές µε δυνατότητα αποκόλλησης χωρίς να 

καταστραφεί που τοποθετούνται σε ειδική κατασκευή πολυκαρβονικών panels στην κεντρική αίθουσα 

(φορητά 1,45m µήκους και ύψους 2.00mΧ22 τεµ) και στο  info point χωνευτά σε ένθετη 

ξυλοκατασκευή. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά ( για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, 

την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός m2: …………………… € 

 

A.T.:27 

Εκτυπώσεις σε µουσαµά 

Η σήµανση του εξωτερικού χώρου γίνεται µε ανάρτηση επιγραφών και panels από εκτυπώσεις σε 

µουσαµά (βινύλιο – PVC µε επιπρόσθετη πλαστικοποίηση, ποιότητας Frontlid). Τα panels, 

τοποθετούνται σε µεταλλικά πλαίσια µε µεταλλική πλάτη και αναρτώνται µε ειδικό άγκιστρο που 

κατασκευάζεται. 

Όλα τα µεταλλικά στοιχεία είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά ( για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, 

την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ενός m2: ………………. € 

 

A.T.:28 

Ειδική κατασκευή panels από Πολυκαρβονικό φύλλο 

Ειδική κατασκευή panels από Πολυκαρβονικό φύλλο πάχους 1cm που τοποθετείται κεντρικά, κατά 

µήκος της µεγάλης αίθουσας. Αποτελείται από τρία ζεύγη φορητών panels µήκους 9,00m, 5,50m και 

7,00m µήκους και ύψους 2,40 m. 

Εργασία πλήρης περιλαµβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και µικρουλικά ( για την πλήρη κατασκευή και 

τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά  σύµφωνα µε  την µελέτη, τα σχέδια της µελέτης, 

την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

Τιµή ενός m2: …………………… € 

 

 

 

                  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                               Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΜΑ∆Α ………… 

Στοιχεία Προσφέροντα: 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝ

ΤΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η α β γ= (α x β) δ ε=(γ + δ) ε 

α/α Περιγραφή  Ποσότητα  

ΤΙΜΗ 

µονάδας 

προσφερό

µενου 

αντικειµέν

ου ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α. (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α 

απαλλαγ

µένο από 

την άξια 

του 

Φ.Π.Α.  

(€) 

Φ.Π.Α. που 

βαρύνει την 

αξία του 

ΣΥΝΟΛΟΥ Α σε 

ποσοστό 

………..% 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

Β 

συνολική 

ΤΙΜΗ 

µε Φ.Π.Α. 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ Β 

ολογράφως 

(€) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ   
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1: ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
Ονοµασία Τράπεζας ……………………… 
Κατάστηµα ………………………… Ηµεροµηνία έκδοσης …………… 
ΕΥΡΩ ……………………………. 
Προς: 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθµόν …………………….. για 
ΕΥΡΩ………………………………… 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ ……… (και ολογράφως) ……………………………… υπέρ της Εταιρείας 
………………………….………………………,οδός…………………..…… αριθµός …, ΤΚ…………(ή σε 
περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. , (2) 
………………………………κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), δια την 
συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………… για την προµήθεια των ειδών 
της ΟΜΑ∆ΑΣ …………………………, του Υποέργου 2 «…………………………..» της Πράξης 
«………….», σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ……………………………… ∆ιακήρυξη σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη 
διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. 
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 
όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας 
επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας 
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 
Τράπεζά µας. 
 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2: ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   
 
Ονοµασία Τράπεζας ……………………… 
Κατάστηµα ………………………… Ηµεροµηνία έκδοσης …………… 
ΕΥΡΩ ……………………………. 
Προς: 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθµόν.…………..για 
ΕΥΡΩ………………………… 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή 
µας, υπέρ της Εταιρείας…………………………………………………, οδός……………..……………., 
αριθµός……………, ΤΚ…………………...(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών 
(1)………………………….,(2) …………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης 
προµηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της µε αριθµό……………. σύµβασης, που 
υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ …………………………, του Υποέργου 
2 «…………………………..» της Πράξης «…………..» (αριθµός διακήρυξης ……/……) και το οποίο 
ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ΕΥΡΩ αυτής. 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. 
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε 
εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3: ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 
Ονοµασία Τράπεζας ……………………… 
Κατάστηµα ………………………… 
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX) 
Ηµεροµηνία έκδοσης …………… 
ΕΥΡΩ ……………………………. 
Προς: 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπ’ αριθµόν ……………………., για 
ΕΥΡΩ………………………………… 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή 
µας, υπέρ της Εταιρείας …………………………………………………, 
οδός…………………..……………., αριθµός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση 
Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) ……………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π 
ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από 
αυτή ειδών µε αριθµό σύµβασης ………………………, που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία 
(ένωση εταιρειών) για την προµήθεια των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ …………………………, του Υποέργου 2 
«…………………………..»  της Πράξης «………………..»(αριθµός διακήρυξης ……/……) και το οποίον 
ποσόν καλύπτει το 3,0% της συµβατικής αξίας της προµήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ 
……………………………. ΕΥΡΩ αυτής. 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης 
της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και 
µας βαρύνει. Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την 
……………, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ. Βεβαιούται 
υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για 
την Τράπεζά µας. 
 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Ηράκλειο .../..../2013 

Aρ. Πρωτ.: 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΥΡΩ: ……………. 

 

Στο Ηράκλειο  και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα ……….2013,  ηµέρα ……… και ώρα 

……….. οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 

 

α) Ιωάννης Κουράκης, ∆ήµαρχος, ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόµιµος εκπρόσωπος 

του ∆ήµου Ηρακλείου, µε ΑΦΜ. …………………… και η/ο 

 

β)… Η εταιρεία µε την επωνυµία ……………………….. και τον διακριτικό τίτλο 

……………………………, που εδρεύει στην ………………………… , οδός …… , Τ.Κ. ……., 

τηλ. ………….., fax:………., έχει Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) …………….., 

υπάγεται στη ∆.Ο.Υ. ……………….. και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της 

σύµβασης από τον …………………………., κάτοικο …………………, οδός …….., αριθµός 

…………….., µε Α.∆.Τ. ……………………, που ανέλαβε την προµήθεια ............................... 

µε την ..................... απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, (στο εξής καλουµένη 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ), συµφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:),  

 

Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

2. Το N.3463/2006 «∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-2007) 
του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.  

3. Το Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α) 

4. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 

5. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 
2004, «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 
2005 για τη  τροποποίηση του Παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος 
VΙΙΙ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί δηµόσιων συµβάσεων και τον 
Κανονισµό 2083 /2005 Της 19Ης ∆εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ 
και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια 
εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων). 

6. Το Π.∆.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Νοεµβρίου 2005.  

7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- 
και άλλες διατάξεις».  

8. Το Ν.2198/94 άρθρο 24, σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43) 

9. Το Ν.2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν.2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 151/Α) και 
του Ν.1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 

10. Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-6-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 
µε τον Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009), άρθρο 46 «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης»  

11. Την εγκύκλιο 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 
γνωµοδότησης του ∆΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.- ∆απάνες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων ΟΤΑ Α΄ βαθµ.»  

12. Την απόφαση για «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 
31−12−2013 των προµηθειών που εντάσσονται σε Συγχρηµατοδοτούµενα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα (ΕΣΠΑ) ΦΕΚ 688/2013 Τεύχος Β  

13. Τον Κανονισµό µε αριθµό (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου «Περί γενικών διατάξεων για τα 
διαρθρωτικά ταµεία». 

14. Το Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03.12.2007), όπως ισχύει. 

15. Το Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α’) Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 
4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των 
Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης …» 

16. Τη µε αριθµ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 
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(ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης και την µε αριθµ. πρωτ. 
28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης. 

17. Το ΦΕΚ 1222/2013 Τεύχος Β«Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών 
εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου». 

18. Tην A.Π. 3684/9-8-2010 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση Απόφαση Έγκρισης 
του ΟΣΑΑ Ηρακλείου, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.  Απόφαση ένταξης Πράξης 

19. Tην A.Π. 3902/10-11-2011 1η Τροποίηση Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση 
Απόφαση Έγκρισης του ΟΣΑΑ Ηρακλείου «Hράκλειο κάθε βήµα .... ένα ταξίδι στην ιστορία», το 
οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.  Απόφαση ένταξης Πράξης 

20. Tην A.Π. 1276/25-2-2013 2η Τροποίηση Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση του 
ΟΣΑΑ Ηρακλείου «Hράκλειο κάθε βήµα .... ένα ταξίδι στην ιστορία», το οποίο συγχρηµατοδοτείται 
από το Ε.Τ.Π.Α.  Απόφαση ένταξης Πράξης 

21. Την µε αριθµό ……………. Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου µε θέµα: Έγκριση 
µελέτης µε τίτλο «Έγκριση µελέτης και υποβολή πρότασης για την έργο «……………………..», στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης 29, και τις αρ. 1ης , 2ης, 3ης, 4ης και 5ης Τροποποίησης αυτής, ΟΣΑΑ 
∆ήµου Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», που 
χρηµατοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.».   

22. Την µε αριθµό ………………… Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου µε θέµα: “Έγκριση 
υλοποίησης του Έργου µε τίτλο «………………………………» και αποδοχής της χρηµατοδότησης. 

23. Την µε αριθµό ……………….. Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου µε θέµα: 
Α. «Έγκριση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για το έργο: 
«……………………………………………»και Β. «Έγκριση Όρων διακήρυξης του έργου και Έγκριση 
διάθεσης πίστωσης».  

24. Την µε αριθµό ……..∆ιακήρυξη ∆ηµόσιου Ανοικτού ∆ιαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές και 

µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την 

υλοποίηση του έργου «Εξοπλισµός Νέου Κτηρίου Φιλαρµονικής ∆ήµου Ηρακλείου & ∆ηµιουργία 

Εξοπλισµός Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής Νέων»  

25. Την υποβληθείσα Προσφορά του Αναδόχου για ΟΜΑ∆ΑΣ/ΩΝ … «……………………….» και το 

περιεχόµενό της (δικαιολογητικά συµµετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονοµικής 

προσφοράς) που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης. 

26. Την µε αριθµ. πρωτ. …………………….εισήγηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προς 

την Οικονοµική Επιτροπή  

27. Την απόφαση ……… /…………… της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία κατακυρώνει την 

προµήθεια των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ…… «……………………………..», ΟΜΑ∆ΑΣ/ΩΝ … 

«……………………….». 
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28. Την …….Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης µε ηµεροµηνία έκδοσης …… ποσού 

………………της Τράπεζας ………………………….. 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στον δεύτερο των συµβαλλοµένων την προµήθεια ……………………………. σύµφωνα µε τις εξής 

διατάξεις: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, αναθέτει στον Ανάδοχο, για λογαριασµό του ∆ήµου, την προµήθεια των 

ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ/ΩΝ , σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΜΕ  ΜΕ  ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

      

      

      

 

Η συνολική συµβατική δαπάνη για την παραπάνω προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των 

………………………………………………..ευρώ (€…………..), συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων για 

τρίτους (…….%), του φόρου εισοδήµατος, 4% και του αναλογούντα Φ.Π.Α (…….%). 

Η ανωτέρω τιµή νοείται για παράδοση του ανωτέρω είδους, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ελεύθερου, στο χώρο του ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ που αναφέρεται αναλυτικά στη ∆ιακήρυξη 

και περιλαµβάνει την αξία του µηχανήµατος και τυχόν παρελκόµενο εξοπλισµό, τα έξοδα µεταφοράς του, 

τη συνεργασία µε το ∆ΗΜΟ για τα έξοδα ρυθµίσεων, δοκιµών και θέσης σε πλήρη λειτουργία αυτού, την 

εκπαίδευση του προσωπικού (χρήστες) του ∆ΗΜΟΥ, περιλαµβάνει δε, επί πλέον, τις υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, το φόρο εισοδήµατος και τον αναλογούντα Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη …........ 

/…./…./…….. και την προσφορά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο: ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η οριστική παραλαβή των ανωτέρω ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ή της ΟΜΑ∆ΑΣ/ΩΝ του θα γίνει εντός 

ε…………….ηµερολογιακών ηµερών (συµβατικός χρόνος παράδοσης) από την υπογραφή της παρούσας 

Σύµβασης, σε πλήρη λειτουργία στην Αναθέτουσα Αρχή. Κατά συνέπεια, η παράδοση των ανωτέρω 

ειδών σε πλήρη λειτουργία θα γίνει την ………………………………………………………………. 

(……../……/………..).  

Η παράδοση θα γίνει στο ∆ήµο Ηρακλείου σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα υπηρεσία.Ο 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα αναλάβει ο ίδιος τη µεταφορά του/των υπό προµήθεια  είδους/ειδών στο χώρο που 

ορίζεται στη ∆ιακήρυξη µε βάση την ελληνική νοµοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισµούς. 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής 

του ∆ΗΜΟΥ. 

Ο χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται κατά το ¼ αυτού ύστερα από αίτηµα του αναδόχου και 

απόφαση του ∆ΗΜΟΥ, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του δηµοσίου για την επιβολή των 

προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρα 26 και 32 του Π.∆. 118/07). 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το προς προµήθεια είδος είναι ……………………………………., σύγχρονης τεχνολογίας,τύπου 

…………………….., έτους κατασκευής ………………, προέλευσης ……………………...  

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει το/τα υπό προµήθεια είδος/είδη καινούργιο και 

αµεταχείριστο, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν και οι οποίες είναι απολύτως 

σύµφωνες µε την τεχνική προσφορά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και τα prospectus του κατασκευαστικού οίκου, 

καλύπτουν δε και τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. Το/τα υπό προµήθεια είδος/είδη κατά 

συνέπεια περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά: (Να συµπεριληφθούν, κατά την 

υπογραφή της σύµβασης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ζητούνται) 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο:  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η παρούσα Σύµβαση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

και είναι ενταγµένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», Πράξη 

«ΣΤΕΡΕΩΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
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ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ», Υποέργο 2: «Προµήθεια εξοπλισµού για την µόνιµη έκθεση Ν. Καζαντζάκης 

«ΜΙΑ Ο∆ΥΣΣΕΙΑ»  

Η συµβατική αµοιβή η οποία προέκυψε από την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου για τοσύνολο των 

ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ/ΩΝ συνίσταται στο χρηµατικό ποσό των …………………….€ συµπεριλαµβανοµένου 

του αναλογούντος ΦΠΑ.  

 

Ο Ανάδοχος έχει την ευχέρεια να επιλέψει ανάµεσα στους κάτωθι τρόπους πληρωµής: 

4.1 Χορήγηση προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. µε κατάθεση 

ισόποσης εγγύησης προκαταβολής που θα είναι γραµµένη στην Ελληνική γλώσσα. Η προκαταβολή είναι 

έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόµενη µε το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του 

υπουργού οικονοµίας και οικονοµικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/95 και χορηγείται 

µε κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 26 και 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Η αποπληρωµή γίνεται µε την οριστική παραλαβή των ειδών. 

4.2 Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την παραλαβή των προσφερόµενων ειδών 

και την κατάθεση των σχετικών παραστατικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ κατέθεσε εγγυητική επιστολή υπ’ αριθ. ……….., ποσού €……………. Της Τράπεζας 

…………………. .. – Κατάστηµα ……………, το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 10% της συνολικής 

συµβατικής αξίας της προµήθειας, προ Φ.Π.Α., για την καλή εκτέλεση της Σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει µέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ µετά την 

πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύµβασης, µε την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ/ΩΝ και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόµενο ποσό 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν 

οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. 

Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ/ΩΝ, ο 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύµβασης µε 
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εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας πρέπει να είναι ποσού 

ίσου µε το 3% της συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. του/των υπό προµήθεια είδους/ειδών, ήτοι ποσού 

€………………. 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ……….(…) χρόνια από την οριστική παραλαβή 

του/των υπό προµήθεια είδους/ειδών. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας 

πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά 3 

µήνες, κατά συνέπεια η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας θα είναι ……………………… 

(…....) µηνών. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνει δωρεάν συντήρηση, πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών. 

Για το εν λόγω διάστηµα, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει 

χωρίς καµία αποζηµίωση ή αµοιβή εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής : 

α.Την καλή και αποδοτική λειτουργία του/των υπό προµήθεια είδους/ειδών σε όλο το χρονικό διάστηµα 

της εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα µέρη του προσφερόµενου 

εξοπλισµού της ΟΜΑ∆ΑΣ/ΩΝ. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του/των υπό 

προµήθεια είδους/ειδών. 

β.- Ο ∆ήµος Ηρακλείου δε θα ευθύνεται για καµιά βλάβη του του/των υπό προµήθεια είδους/ειδών 

προερχόµενη από την συνήθη και ορθή χρήση του/των και δε θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσό για τα 

εργατικά, ανταλλακτικά. Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους κανόνες 

της τέχνης και της επιστήµης, του βαθµού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριµένο εξάρτηµα και της θέσης 

ή του τρόπου λειτουργίας του ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αµεταχείριστα και πιστοποιηµένα 

από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο 

πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει ο ∆ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου ή θα γίνουν µε 

άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από την Προϊσταµένη Αρχή. 

γ. Για την εφαρµογή όλων των παραπάνω, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει µόνιµα στην Ελλάδα 

σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσον κατάλληλα εκπαιδευµένο 

προσωπικό για τη συντήρηση/επισκευή του συγκεκριµένου υπό προµήθεια είδους/ειδών, όσον και 

δεσµεύεται ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκόµιση στο ∆ΗΜΟ όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί, 

για το/τα υπό προµήθεια είδος/είδη, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Υπηρεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράδοση και η παραλαβή του/των υπό προµήθεια είδους/ειδών θα γίνει σύµφωνα µε το 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της προµήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης µε υπαιτιότητα 

του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

• Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και το/τα υπό προµήθεια 

είδος/είδη δεν παραδοθεί σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

• Ο χρόνος υπέρβασης της συµβατικής προθεσµίας υπολογίζεται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα 

ποσά προστίµων όπως προβλέπονται στη σύµβαση (χωρίς Φ.Π.Α.) και οι προθεσµίες χωρίς 

µεταθέσεις. 

• Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση 

υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών από υπαιτιότητα του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 

• Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και θα  παρακρατούνται από την 

επόµενη πληρωµή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 

• Με την ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τµηµατικές 

προθεσµίες µόνο αν η υλοποίηση της προµήθειας περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία. 

Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, αν δεν 

ανακληθούν, βαρύνουν τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής 

προθεσµίας που έχουν επιβληθεί. 

• Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι 

επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  υποχρεούται να διαθέτει το Τεχνικό προσωπικό για να υποστηρίξει τεχνικά τα υπό 

προµήθεια είδη της ΟΜΑ∆ΑΣ/ΩΝ και να εκπαιδεύσει όπου χρειάζεται το προσωπικό (χρήστες) του 

∆ΗΜΟΥ. Επιπλέον, υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για την πλήρη 
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συντήρηση-επισκευή του/των υπό προµήθεια είδους/ειδών. Και στις δύο περιπτώσεις, το αντίστοιχο 

τεχνικό προσωπικό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο. 

Τέλος, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εγγυάται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αµεταχείριστων και πιστοποιηµένων από τον 

κατασκευαστικό οίκο ανταλλακτικών και κύρια τη διάθεση αυτών καθώς και των αντίστοιχων κατάλληλων 

υλικών για πλήρη λειτουργία και απόδοση του/των υπό προµήθεια ειδών επί …… (….) τουλάχιστον 

συνολικά έτη από τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Το κόστος των 

ανταλλακτικών/εξαρτηµάτων, της µεταφοράς και της τοποθέτησής των θα βαρύνει το ∆ΗΜΟ µετά από τη 

λήξη της περιόδου καλής λειτουργίας ή διατήρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πιθανή 

τροποποίησή της Σύµβασης πρέπει να τύχει της προέγκρισης της Ε.∆.Α. Περιφέρειας Κρήτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Η εν λόγω Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, ο ∆ΗΜΟΣ και ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών, πάντα υπό το πρίσµα της προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος. 

Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα Ελληνικά 

∆ικαστήρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για όλα τα λοιπά θέµατα, αναφορικά µε την προµήθεια η οποία πραγµατοποιείται µε την παρούσα 

Σύµβαση, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης ……... /….. και της απόφασης κατακύρωσης ……../…..., 

καθώς και τα αναφερόµενα στον «Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών Ο.Τ.Α.» ΦΕΚ. 185 Β /23-3-1993 των 

οποίων ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς. ανεπιφύλακτα, σε συνδυασµό προς τους όρους 

της διακήρυξης …... …./….. και την προσφοράς του. 
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Η παρούσα σύµβαση, υπό µορφή σχεδίου και αφού συµπληρώθηκε στα κενά της, έτυχε της 

προέγκρισης της Ε.∆.Α. Περιφέρειας Κρήτης  µε το αρ. πρωτ ….…/…….… έγγραφό της. 

Η παρούσα Σύµβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλόµενους 

σε τρία όµοια πρωτότυπα.. 

Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα, το µεν ένα κατατέθηκε στο αρµόδιο γραφείο του ∆ΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, το δεύτερο παρέλαβε ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ, το δε τρίτο (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή) 

αποστέλλεται στην Ε.∆.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.  

 

 

 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

…………………….. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ταχ.∆/νση: ∆ιονυσίου 13α 

Νέα Αλικαρνασσός 

Τ.Κ.: 71601 

Πληροφορίες :Γιάννα Κύρκα 

Τηλ. : 2810-247530 

FAX:  2810-244-747 

                                Ηράκλειο Αύγουστος 2013 

 

 

               « Προµήθεια Εξοπλισµού για το Μουσείο 

                  Ν. Καζαντζάκη στην Πύλη Ιησοού» 

E-mail:kyrka@heraklion.gr  

 

                                Ηράκλειο Αύγουστος 2013 

 

               « Προµήθεια Εξοπλισµού για τη µόνιµη έκθεση  

                  Ν. Καζαντζάκης «ΜΙΑ Ο∆ΥΣΣΕΙΑ» 

                                                                              ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ      

Α/Α  Είδος Εργασίας  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 1. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ    

 ΟΜΑ∆Α Α    

1  

Ντουλάπια πωλητηρίου µε χρήση 

αποθηκευτικών χώρων για βιβλία, 

αναρτηµένα σε µεταλλικά στηρίγµατα µε 

όψη από plexi glass. Κατασκευασµένα από 

Πλακάζ θαλάσσης,επένδυση µε συνθετικό 

καπλαµά λευκής δρυός ,άχρωµο λούστρο 

,αυτοφερόµενη κατασκευή ,υλικά και 

µικρούλικά  

ΝΑΙ   

2  

Έπιπλο εισόδου (πάγκος) – πωλητήριο 

πλακάζ θαλάσσης κρυφές οδεύσεις 

καλωδίων ηλεκτρολογικών τηλεφωνικών και 

άλλων φιλοξενεί Η/Υ τρία καθίσµατα 

τροχήλατα µε περιστρεφόµενη βάση 

,ρύθµιση ανάκλησης και φέρουσας 

ικανότητας 150 kgr.πλήρης κατασκευή και 

ΝΑΙ   
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µικροϋλικά ,συναρµολόγηση επιτόπου  

3 

Ιnfo point από σύνθετο έπιπλο µε υποδοχές 

για φωτισµό και παροχές ηλεκτρικού και µε 

τέσσερα καθίσµατα  τοποθέτηση σε 

ξυλοκατασκευή πλακάζ θαλάσσης, 

επένδυση µε συνθετικό καπλαµά λευκής 

δρυός και άχρωµο λούστρο , συνοδεύεται 

από τέσσερα καθίσµατα µε βάση και 

ρυθµιζόµενο ύψος ελάχιστης φέρουσας 

ικανότητας 150kgr , έχει φωτισµό , 

ενσωµατώνει δύο ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές τοποθέτηση χωνευτά σε ένθετη 

ξολοκατασκευή ,υλικά και µικρούλικά 

ΝΑΙ   

4 

Αυτοφερόµενη επιδαπέδια κατασκευή σε 

σχήµα  κουτιού  ανοιχτού από την πάνω 

πλευρά - cine box, βαφή µε βερνίκι 

αντιοξειδωτικό υψηλής αντοχής, ξύλινη 

κουπαστή, δάπεδο λευκή µελαµίνη 

ποιότητας Ακρίτα, βάση για video projector, 

υλικά και µικρούλικά  

ΝΑΙ   

Α/Α  Είδος Εργασίας     

5 

Κουτί προβολών εικαστικών Οδύσσειας , 

µεταλλικοί ορθοστάτες, λαµαρίνα ποιότητας 

χάλυβα St37 , βαφή µε διάφανο 

αντιοξειδωτικό υψηλής αντοχής (Κ2). 

πρόβολο για τοποθέτηση video projektor , 

βάση από ξύλο MDF (ισπανικό) , καπλαµάς 

δρυός ,στήριξη στη µεταλλική 

πλάτη,δηµιουργία τραπεζιού , βιβλιο µε 

λευκές σελίδες, υλικά και µικρούλικά 

ΝΑΙ   

6  Ένθετες αυτοφερόµενες τοξωτές 

κατασκευές από MDF διαστάσεων 
ΝΑΙ   
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3,17mX2,40mX0,60m περίπου, µε παροχές 

για µηχανήµατα ήχου (Η/Υ, ηχεία) µε 

αισθητήρα., βαφή µε υδατοδιαλυτή 

βαφή,υλικά και µικρούλικά    

 ΟΜΑ∆Α Β    

7 

Μεταλλικό stand πωλητηρίου για έκθεση 

βιβλίων , οκτώ διαµήκη ελάσµατα, 

ανοξείδωτος χάλυβας ποιότητας AISI316, 

αυτοφερόµενη, υλικά και µικρούλικά 

ΝΑΙ   

8  

Φέρουσα κατασκευή βιογραφικού 

συγγραφέα  µεταλλική από χάλυβα 

St37,λαµαρίνα πάχους 5mm ,βαφή µε ειδικό 

διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό υψηλής 

αντοχής (Κ2), µεταλλική βάση , έδραση στο 

δάπεδο , µεταλλικός οδηγός κοίλης κυκλικής 

διατοµής ,σταθερότητατης βάσης ‘αµµος και 

βότσαλα λευκά ,δεύτερος µεταλλικός οδηγός 

εφαρµογή λωρίδων άκαυστου υφάσµατος 

στους οδηγούς, υλικά και µικρούλικά 

ΝΑΙ   

9  

Εικαστική σύνθεση που αποτελείται από 

τρία µεταλλικά δέντρα ελιάς, οικοδοµικό 

χάλυβα S220,αντισκωριακή προστασία , 

καρφιά ,άµµο θαλάσσης τσουβάλια από 

φυσική λινάτσα, µπαχαρικά καρποί , 

χρώµατα και µυρωδιές ,υλικά και µικρούλικά 

ΝΑΙ   

10  

Αναλόγια για βιβλία  µεταλλικές κατασκευές 

, βάση κυκλικής διατοµής ,ορθοστάτη µασίφ 

,στραντζαριστή λαµαρίνα , σχήµα ανοικτού 

βιβλίου , κάθετο έλασµα , χάλυβα St37 

βαφή µε ειδικό διάφανο βερνίκι 

αντιοξειδωτικό υψηλής αντοχής (Κ2), ,υλικά 

και µικρούλικά 

ΝΑΙ   

11  Μεταλλικοί ορθοστάτες ειδική κατασκευή ΝΑΙ   
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panels που τοποθετείται κεντρικά, κατά 

µήκος της κεντρικής αίθουσας - µεταλλικές 

συνδέσεις για ανάρτηση ενοτήτων της ζωής 

του Ν. Καζαντζάκη [διαφώτιστα]  τρία ζε΄γη 

φορητών panels, µεταλλικοί ορθοστάτες, 

πάκτωση στο δάπεδο ,διαµορφωµένες 

φωλιές από λαµαρίνα , ανοξείδωτο χάλυβα 

AISI316 ,αναρτηµένο δακτύλιο µε κοχλία 

,ρύθµιση ύψους, υλικά και µικρούλικά  

12  

Ανάρτηση των εκθεµάτων παράλληλα µε τις 

λιθοδοµές της κεντρικής αίθουσας  ελαφρές 

ένθετες αυτοφερόµενες ,περιµετρικό πλαίσιο 

από αλουµίνιο , άγκιστρα , µεταλλικές 

αντένες από µασίφ ανοξείδωτο χάλυβα 

AISI316 ,στήριξη σε ορθοστάτες,υλικά και 

µικρούλικά 

ΝΑΙ   

 ΟΜΑ∆Α Γ    

13 

Αυτοφερόµενη κατασκευή ιστίου Οδύσσειας 

µεταλλική κατασκευή από από χάλυβα 

ποιότητας St37 βαµµένο µε ειδικό διάφανο 

βερνίκι αντιοξειδωτικό ,υψηλής αντοχής 

(Κ2),άκαυστο ελαστικό λευκό ύφασµα ,υλικά 

και µικρούλικά 

ΝΑΙ   

14  

Κατασκευές σήµανσης εξωτερικού χώρου - 

ανάρτηση επιγραφών και panels  στην 

κεντρική είσοδο  , ορθοστάτες, δακτυλίους 

µε σφιγκτήρες ,δυνατότητα µεταβολής του 

ύψους ανάρτησης και στήριξης των 

εκθεµάτων , βάση ορθοστατών , κοχλίες και 

περικόχλια ρύθµισης  ύψους, µεταλλικά 

στοιχεία από  ανοξείδωτο χάλυβα AISI316, 

γωνία άλεν µεταλλικά άγκιστρα,υλικά και 

µικρούλικά 

ΝΑΙ   
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Α/Α  Είδος Εργασίας     

 ΟΜΑ∆Α ∆    

15  

Αναρτούµενος φωτισµός έκθεσης και 

σύστηµα ανάρτησής του ,φωτιστικά σώµατα 

12V , αναρτηµένα σε συρµατόσχοινα 

(επενδεδιµένα καλώδια) ,διχρωικοί 

λαµπτήρες,εξαρτήµατα περιορισµού της 

φωτεινής δέσµης ,ροοστάτες (dimmer) 

,υλικά και µικρούλικά 

ΝΑΙ   

16  

Χωνευτοί αγωγοί από ανοξείδωτο χάλυβα 

AISI316 στο πάτωµα για πλευρικό γραµµικό 

φωτισµό του κεντρικού χώρου ,κάλυπτρο 

από ξύλο MDF βαφή υδατοδιαλυτή δύο 

συστατικών  ,υλικά και µικρούλικά 

ΝΑΙ   

17  

Κανάλια διέλευσης καλωδίωσης στήριξης 

των ορθοστατών των panels και φωτισµός 

τους , µεταλλική κατασκευή ,γραµµικός 

φωτισµός από φωτιστικά 12V ,υλικά και 

µικρούλικά 

ΝΑΙ   

 ΟΜΑ∆Α Ε    

18  

Κατασκευή επιπρόσθετου  δάπεδου στον 

ανατολικό εκθεσιακό χώρο (χώρος 

θεµατικής ενότητας Οδύσσεια)δάπεδο 

πολυεστέρα ,φύλλα ψευδάργυρου  ,υλικά 

και µικρούλικά  

ΝΑΙ   

 ΟΜΑ∆Α ΣΤ    

19  

Ειδικός βιντεοπροβολέας (µε δυνατότητα 

προβολής σε ανοιχτή γωνία και εύρος 

βάθους πεδίου) για την προβολή ιριδισµού 

νερών ,υλικά και µικρούλικά 

ΝΑΙ   

20  
Μedia player  για λειτουργία κάθε video 

projector και ήχου στις δύο εσοχές στο 

Νότιο τµήµα της κεντρικής αίθουσας ζεύγη 

ΝΑΙ   
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ηχείων και αισθητήρες κίνησης ,υλικά και 

µικρούλικά 

21  

Ηλεκτρονικός υπολογιστής  εξοπλισµένος 

µε ειδική κάρτα γραφικών και κατάλληλη 

διάταξη ώστε να τροφοδοτεί µε οπτικό και 

ηχητικό σήµα παράλληλα όλες τις προβολές 

(πωλητήριο) ,υλικά και µικρούλικά  

ΝΑΙ   

22  

Η/Υ σύγχρονης τεχνολογίας (επεξεργαστής 

διπλού πυρήνα, οθόνη TFT19’’ και 

αναβαθµισµένη κάρτα γραφικών) για τις 

ανάγκες του  info point, εκτυπωτής κλπ (info 

point)  ,υλικά και µικρούλικά 

ΝΑΙ   

Α/Α  Είδος Εργασίας     

23  

Σύστηµα µε κατάλληλη προθήκη, 

αποτελούµενο από οθόνη αφής, 

πληροφοριακό υλικό, κατάλληλο φωτισµό 

κλπ. που θα παρουσιάζει την ιστορία του 

µνηµείου  πινακίδα plaxi glass µε κείµενο σε 

βινύλλιο , λαµαρίνα 2ΜΜ µε το περίγραµµα 

των Τειχών ,υλικά και µικρούλικά 

ΝΑΙ   

 ΟΜΑ∆Α Ζ    

24  
Εκτυπώσεις σε ύφασµα  (βινυλιοποιηµένο 

πανί) ,υλικά και µικρούλικά 
ΝΑΙ   

25  

Εκτυπώσεις σε kappa fix  ,ανοξείδωτα 

ελάσµατα ,πλαίσια αλουµινίου, άγκιστρο 

,υλικά και µικρούλικά 

ΝΑΙ   

26  
Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο βινύλιο  PVC 

,υλικά και µικρούλικά 
ΝΑΙ   

27  

Εκτυπώσεις σε µουσαµά  (βινύλιο –PVC µε 

επιπρόσθετη πλαστικοποίηση , ανάρτηση 

µε ειδικό άγκιστρο ,υλικά και µικρούλικά 

ΝΑΙ   
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28  

Ειδική κατασκευή panels από 

Πολυκαρβονικό φύλλο  ,πλαίσια και 

αναρτήσεις. ,υλικά και µικρούλικά 

ΝΑΙ   

 

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                               Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 


