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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
Η  παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη συντάχθηκε για την «Προμήθεια Αφισών, Φυλλαδίων και 
Στυλών με προσθήκη USB» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Αξιόπιστο, ανθεκτικό 
και ασφαλές Διαδίκτυο των Πραγμάτων για εφαρμογές έξυπνων πόλεων» (REliable, Resilient and 
secUre loT for sMart city applications - RERUM) στα πλαίσια του 7ου πλαισίου (7th Framework 
Programme for Research, technological Development and Demonstration) για το έτος 2016. 
 
Σκοπός της παρούσας δαπάνης είναι η ενημέρωση των δημοτών για τους στόχους και τα 
οφέλη του προγράμματος, αλλά παράλληλα, να τους παρακινήσει στην ενεργή 
συμμετοχή τους στις δοκιμές των εφαρμογών, που θα πραγματοποιηθούν μετά την 
ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων των αισθητήρων στην πόλη του Ηρακλείου.   
 
Η παραπάνω δαπάνη θα πληρωθεί εξολοκλήρου από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.   
 
Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών των διαφόρων υλικών πραγματοποιείται στην 
παρούσα μελέτη.  
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           Ο Συντάξας  &                                                
Προϊστάμενος του Τμήματος                          Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  
        
 
 
       Εμμανουήλ Φωτάκης                                          Ιωάννα Καναράκη 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Περιγραφή: 
 
Ο Δήμος Ηρακλείου μέσω του Τμήματος Περιβάλλοντος, υλοποιεί σύμφωνα με την με αριθμό 
660/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ0Ο-ΦΘ7 το ευρωπαϊκό πρόγραμμα  
«Αξιόπιστο, ανθεκτικό και ασφαλές Διαδίκτυο των Πραγμάτων για εφαρμογές έξυπνων πόλεων» 
(REliable, Resilient and secUre loT for sMart city applications -RERUM) στα πλαίσια του 7ου 
πλαισίου (7th Framework Programme for Research, technological Development and 
Demonstration). 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 5.196.176,00 ευρώ και  για το Δήμο 
Ηρακλείου εγκρίθηκε το ποσό των 163.200,00 ευρώ, από τα οποία η ιδία συμμετοχή του Δήμου 
Ηρακλείου είναι (25%) δηλαδή 40.800,00 ευρώ και έχει ήδη πληρωθεί με παροχή εργασίας  (Ιn 
Kind) ισόποσης αξίας από μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου, που θα συμμετέχουν στην ομάδα 
έργου. Ως εκ τούτου το συνολικό ποσό της παρούσας δαπάνης καλύπτεται 100% από 
την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.   
 
Μετά από μια σειρά συναντήσεων και στενής συνεργασίας όλων των εταίρων, για επίτευξη των 
στόχων του προγράμματος, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για ολοκλήρωση του. Έχει ήδη 
ξεκινήσει η τοποθέτηση του εξοπλισμού σε δημόσια κτίρια του Δήμου Ηρακλείου, που είναι και το 
πεδίο εφαρμογής μαζί με το Δήμο Ταρραγόνα της Ισπανίας. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η 
εγκατάσταση των αισθητήρων στους εξωτερικούς χώρους του δήμου. Μετά την ολοκλήρωση των 
παραπάνω εργασιών, θα πραγματοποιηθούν δοκιμές και αξιολόγηση του συστήματος μεταφοράς 
δεδομένων. 
 
Για το σκοπό αυτό, είναι ανάγκη ο Δήμος Ηρακλείου να ενημερώσει τους δημότες της 
πόλης μας, για τους στόχους και τα οφέλη του προγράμματος, αλλά παράλληλα, να τους 
παρακινήσει στην ενεργή συμμετοχή τους στις δοκιμές των εφαρμογών, που θα 
πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων των αισθητήρων στην 
πόλη του Ηρακλείου.  Ως εκ τούτου, ο Δήμος Ηρακλείου θα προβεί στην προμήθεια 
Αφισών, Φυλλαδίων και Στυλών με προσθήκη USB.  
 
ΤΕΧΝΙΚEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

 
Α) ΑΦΙΣΕΣ 
Αφίσες διάστασης Α3 ή SA3 από χαρτί 120 gr Velvet, τετράχρωμες. 
 
Β) ΦΥΛΛΑΔΙΑ 
Φυλλάδια 2πτυχο Α5, από χαρτί 135 gr Velvet, τετράχρωμα, εκτύπωση δύο όψεων. 
 
Γ) ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ USB 
Στυλό με προσθήκη USB 4 GB με μονόχρωμη εκτύπωση του λογοτύπου του 
προγράμματος. 



                                                                                                                                            

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ 
ΜΑΚΕΤΕΣ. 
 
 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στα 1.314,40 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24% και θα πληρωθεί εξολοκλήρου από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.    
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

1 
ΑΦΙΣΕΣ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 50,00 1,40 70,00 (CPV 22140000-3) 
 

2 
ΦΥΛΛΑΔΙΑ 
(CPV 22140000-3)    

ΤΕΜΑΧΙΑ 500,00 0,54 270,00 

3 
ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ USB  
(CPV 30192131-8)    

ΤΕΜΑΧΙΑ 120,00 6,00 720,00 

ΣΥΝΟΛΟ     1.060,00

ΦΠΑ 24%     254,40

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ     1.314,40
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
Αρθρο 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και αφορά την 
«Προμήθεια Αφισών, Φυλλαδίων και Στυλών με προσθήκη USB» στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Αξιόπιστο, ανθεκτικό και ασφαλές Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων για εφαρμογές έξυπνων πόλεων» (REliable, Resilient and secUre loT for sMart 
city applications - RERUM) στα πλαίσια του 7ου πλαισίου (7th Framework Programme for 
Research, technological Development and Demonstration). 
 
Αρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 
της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5. Την με αρ.πρωτ. 58120 / 01-6-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης της 
αρμοδιότητας υπογραφής στους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους του 
Δήμου. 

6. Την με αριθμ. Πρωτ. 143502/19-08-2013 Σύμφωνο αποδοχής όρων του έργου  (Grant 
Agreement  No 609094/18-07-2013) «Αξιόπιστο, ανθεκτικό και ασφαλές Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων για εφαρμογές έξυπνων πόλεων» (REliable, Resilient and secUre loT for sMart 
city applications -RERUM) στα πλαίσια του 7ου πλαισίου (7th Framework Programme for 
Research, technological Development and Demonstration) 

7. Τη με αριθμό 191/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση συμμετοχής στην 
υποβολή πρότασης του Δήμου Ηρακλείου στο εν λόγω πρόγραμμα.  

8. Τη με αριθμό 660/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ0Ο-ΦΘ7 για 
Αποδοχή υλοποίησης και έγκριση χρηματοδότησης του παραπάνω ευρωπαϊκού 
προγράμματος.  

9. Τη με αριθμό 38/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΩΟ34Ω0Ο-Β69 που 
εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης του οικονομικού έτους 2016, για την εκτέλεση του 
ευρωπαϊκού προγράμματος «Αξιόπιστο, ανθεκτικό και ασφαλές Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
για εφαρμογές έξυπνων πόλεων» (REliable, Resilient and secUre loT for sMart city 
applications -RERUM) στα πλαίσια του 7ου πλαισίου (7th Framework Programme for 
Research, technological Development and Demonstration)». 

10. Την Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ΠΑΥ με αριθμό Α-48/09-02-2016.  
 

Η υπηρεσία εντάσσεται στον κωδικό Κ.Α. 69-6474.001 με τίτλο «Υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
προγράμματος “Αξιόπιστο ανθεκτικό και ασφαλές διαδίκτυο των πραγμάτων για εφαρμογές 
έξυπνων πόλεων“» του προϋπολογισμού 2016. 
 
 
 



                                                                                                                                            

 
Άρθρο 3ο  
Συμβατικά Τεύχη 
Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 
α)  Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου  
β)  Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
γ)  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
δ)  Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ε) Η Τεχνική περιγραφή  
 
Άρθρο 4ο  
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με απόφαση 
Δημάρχου, κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών,  με 
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή – προσφορά, με συμπλήρωση του τιμολογίου της μελέτης.  
 
Άρθρο 5ο  
Σύμβαση  
Ο ανάδοχος της εκτέλεσης της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, 
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, σε δέκα (10) ημέρες από την 
κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, να υπογράψει την σύμβαση  σύμφωνα με το 
άρθρο 103 παρ.1 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 6ο  
Εγγύηση Καλής εκτέλεσης Σύμβασης  
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 
Άρθρο 7ο 
Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας   
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε 15 (δεκαπέντε ημέρες) από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
Άρθρο 8ο  
Τρόπος πληρωμής 
Για την εκτέλεση της προμήθειας η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε 1.314,40 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση 
του σχετικού παραστατικού του αναδόχου και με την ολοκλήρωση την προμήθειας. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η 
αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 
σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Άρθρο 9ο  
Έκπτωση του αναδόχου  
Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεση της προμήθειας 
ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 10ο   
Πλημμελής εκτέλεση προμήθειας 
Εάν η εκτέλεση της προμήθειας δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει τα όποια λάθη διαπιστωθούν, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Προμήθειας.  
   
Άρθρο 11ο  
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους, τους βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη και 
κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει 
τον Ο.Τ.Α.  
 



                                                                                                                                            

Άρθρο 12ο  
Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.   
                    
Άρθρο 13ο  
Παραλαβή 
Η παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με 
τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση.  
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη της παραλαμβανόμενης εργασίας 
ή την αντικατάστασή της. 
Εφ΄ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της επιτροπής, εντός της από 
της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε 
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα 
συμφέροντα αυτού τρόπο. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Αφισών, 
Φυλλαδίων και Στυλών με προσθήκη 
USB» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος «Αξιόπιστο, ανθεκτικό 
και ασφαλές Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
για εφαρμογές έξυπνων πόλεων» 
(REliable, Resilient and secUre loT for 
sMart city applications - RERUM) στα 
πλαίσια του 7ου πλαισίου (7th Framework 
Programme for Research, technological 
Development and Demonstration) 
 
Κωδ. Προϋπ/σμού: 69-6474.001 

 
                       
 

   ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο  
Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια Αφισών, 
Φυλλαδίων και Στυλών με προσθήκη USB» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος «Αξιόπιστο, ανθεκτικό και ασφαλές Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
για εφαρμογές έξυπνων πόλεων» (REliable, Resilient and secUre loT for sMart city 
applications - RERUM) στα πλαίσια του 7ου πλαισίου (7th Framework Programme for 
Research, technological Development and Demonstration). 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο      

Η προσφερόμενη προμήθεια θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές  προδιαγραφές της 
μελέτης.   
  
ΑΡΘΡΟ 3ο    
Η προσφερόμενη τιμή στο τιμολόγιο προσφοράς των διαγωνιζομένων  δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

  

Στην προσφερόμενη τιμή της προμήθειας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και 
το κόστος των  Μακετών. 
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