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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της διοργάνωσης 

των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Ηρακλείου θα προβεί, με τη διαδικασία της 

συλλογής Προσφορών, στην παρακάτω εργασία και προμήθεια, και καλεί τους ενδιαφερόμενους 

να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις  του άρθρου 2 παρ. 12,13 του Ν. 2286/95 

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 4 & 23  του ΕΚΠΟΤΑ.  

3. Τις διατάξεις του Π/Δ 28/80 

4. Τις   διατάξεις   του  άρθρου 209 του Ν.  3463/2006 ( Δ.Κ.Κ.)  

5. Την  27319 / 02 (ΦΕΚ 945 Β΄ / 24-07-2002 ) απόφαση του   υπουργείου  ανάπτυξης .  

6. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτονται.  

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τη Πέμπτη  30/10/2014 και  στο Πρωτόκολλο της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Ηρακλείου με την ένδειξη: Προσφορά για την αγορά ξύλινων σπιτιών που θα 

κατασκευαστούν στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2014, Ανδρόγεω 2, 3ος όροφος, 

Τ.Κ. 71202.  

Τηλέφωνα επικοινωνίας:   2813 409180 κα. Καρδάση Ελένη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Περιγραφή και Προϋπολογισμός της Μελέτης 22/2014  

 

 

Αγορά  ξύλινων σπιτιών που θα κατασκευαστούν στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων 

εκδηλώσεων 2014  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Αντικείμενο της ανάθεσης  είναι η  κατασκευή  ξύλινων σπιτιών για να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια των 

Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2014. Τα σπιτάκια αυτά θα τοποθετηθούν στην πλατεία Ελευθερίας και θα 



φτιαχτούν δημιουργώντας ένα μικρό χωριό. Συγκεκριμένα οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή 

τους είναι:  

 Ξύλινα σπιτάκια  διαστάσεων 2χ2χ2,10 ύψος, πτυσσόμενα με πόρτα και παράθυρα  

  ξύλινο δάπεδο φτιαγμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης 9mm. Να είναι μονοκόμματο, πάνω σε 

τελάρο από λαζάκι 5χ5 και ανά 40cm.  

 Η οροφή θα πρέπει να έχει ασφαλτόπανο με ψιφίδα και να προεξέχει περιμετρικά 25cm από κάθε 

πλευρά. Να είναι σε δύο τεμάχια, διαστάσεων 1,20χ 2,50, σπαστή με δοκάρια εσωτερικά ανά 50 cm. 

Να έχει δύο κλήσεις. Το ασφαλτόπανο στην οροφή να είναι τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να 

μην υπάρχει κίνδυνος εισροής νερού και να μπορεί να χωρίζεται. 

 Τα σπιτάκια να είναι συναρμολογούμενα ( σε 7 κομμάτια),  

 τέσσερα κομμάτια οι πλευρές από τις οποίες 3 τυφλές και 1 μπροστά με πόρτα και παράθυρο 

ανακλινόμενο με κλήση 90°   

Στην προσφορά να προσφερθεί δωρεάν ένα εκκλησάκι ξύλινο ιδίων διαστάσεων και ένας χώρος 

δραστηριοτήτων 2,5χ2,5   λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές.  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/

Α 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

 

ΔΑΠΑΝΗ Χωρίς 

ΦΠΑ 

Α ΤΜΗΜΑ Α 

 1 ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΤΕΜ 25 500,00 €  12.500,00 € 

2      

 Σύνολο 12.500,00  € 

Φ.Π.Α 23% 2875,00  € 

Γενικό Σύνολο 15.375,00  € 

                                                

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε 

αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών.  

Η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται στο ποσό των  15.375 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η παραπάνω δαπάνη θα επιβαρύνει τον Κ.Α.00-6471  του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης  Πολιτισμού- Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων» 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 



Αντικείμενο της ανάθεσης  είναι η  κατασκευή  ξύλινων σπιτιών για να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια των 

Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2014. Τα σπιτάκια αυτά θα τοποθετηθούν στην πλατεία Ελευθερίας και θα 

φτιαχτούν δημιουργώντας ένα μικρό χωριό. Συγκεκριμένα οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή 

τους είναι:  

 Ξύλινα σπιτάκια  διαστάσεων 2χ2χ2,10 ύψος, πτυσσόμενα με πόρτα και παράθυρα  

  ξύλινο δάπεδο φτιαγμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης 9mm. Να είναι μονοκόμματο, πάνω σε 

τελάρο από λαζάκι 5χ5 και ανά 40cm.  

 Η οροφή θα πρέπει να έχει ασφαλτόπανο με ψιφίδα και να προεξέχει περιμετρικά 25cm από κάθε 

πλευρά. Να είναι σε δύο τεμάχια, διαστάσεων 1,20χ 2,50, σπαστή με δοκάρια εσωτερικά ανά 50 cm. 

Να έχει δύο κλήσεις. Το ασφαλτόπανο στην οροφή να είναι τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να 

μην υπάρχει κίνδυνος εισροής νερού και να μπορεί να χωρίζεται. 

 Τα σπιτάκια να είναι συναρμολογούμενα ( σε 7 κομμάτια),  

 τέσσερα κομμάτια οι πλευρές από τις οποίες 3 τυφλές και 1 μπροστά με πόρτα και παράθυρο 

ανακλινόμενο με κλήση 90°   

Στην προσφορά να προσφερθεί δωρεάν ένα εκκλησάκι ξύλινο ιδίων διαστάσεων και ένας χώρος 

δραστηριοτήτων 2,5χ2,5   λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Άρθρο 2 

Ισχύουσες διατάξεις. 

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. 

Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. του εν ισχύ  Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 

Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 00-6471 με τίτλο “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του 

προϋπολογισμού 2014 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής 

Πρόνοιας Ηρακλείου.   

Άρθρο 3 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της συλλογής προσφορών  με 

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

Άρθρο 4 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 

α) Συγγραφή υποχρεώσεων 

β) Τεχνικές προδιαγραφές 

Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

 α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών  



 γ) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της 

προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς. 

 Ημερομηνία καταβολής αιτήσεων έως και 30-10-2014 και ώρα 14:30μμ. στα γραφεία της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, Ανδρόγεω 2, 3ος όροφος  

 

Άρθρο 6 

Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή 

του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 7 

Τόπος παράδοσης 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού 

Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. 

Άρθρο 8 

Παραλαβή 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. αφού ελεγχθούν 

από τους αρμόδιους υπάλληλους.  

Άρθρο 9 

Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή των ξύλινων σπιτιών δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις μελέτης και την 

προσφορά του προμηθευτή τότε ο  ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη 

σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 10 

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Δημοτική Κοινωφελή 

Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 

Ηράκλειο : 24/10/2014   

        

Θεωρήθηκε 

 

Γεώργιος Τσαγκαράκης 

Πρόεδρος  της Κοινωφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου 

 

Συντάχθηκε 

 

 

   Καρδάση Ελένη  

 


