
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

 Ημερομηνία: 28/11/2017 

 

Ταχ.Δ/νση: Μάχης Κρήτης & Ηφαίστου (γωνία) 

Τ.Κ.71202 

Πληροφορίες: Χαραλαμπάκης Χαράλαμπος 

                      Σμαριανάκη Αικατερίνη 

Τηλέφωνο: 2810243360 

ΦΑΞ:          2810-243361 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια 45 Υπνόσακων (sleeping 

bag) για το Κέντρο Αστέγων του Τμήματος 

Κοινωνικής Πολιτικής, Καινοτόμων Δράσεων, 

Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των Φύλων, 

της Διεύθυνσης Κοινωνικής  Ανάπτυξης  του 

Δήμου Ηρακλείου 
  

                                     
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Οι παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, αφορούν στην μελέτη για την προμήθεια  

σαράντα πέντε (45) Υπνόσακων (sleeping bag) για το Κέντρο Αστέγων του Τμήματος Κοινωνικής 

Πολιτικής, Καινοτόμων Δράσεων, Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των Φύλων, της Διεύθυνσης Κοινωνικής  

Ανάπτυξης  του Δήμου Ηρακλείου. 

Η προμήθεια υπνόσακων κρίνεται σημαντική για την φροντίδα και προστασία των αστέγων που διαβιούν 

στο δρόμο. Οι υπνόσακοι θα διανέμονται σε όσους αστέγους δεν φιλοξενούνται προσωρινά στο Κέντρο 

Αστέγων του Δήμου Ηρακλείου, καθώς είτε δεν επιθυμούν οι ίδιοι να ενταχθούν σε αυτό, είτε δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας. Η διανομή θα γίνεται από 

το Κέντρο Αστέγων του Δήμου Ηρακλείου σε αστέγους που διαβιούν στο δρόμο ή σε πρόχειρα ακατάλληλα 

καταλύματα, σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων κατά τους χειμερινούς μήνες. 

 

Η προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 15-6473.016 με τίτλο «Υλοποίηση προγραμμάτων για φτώχεια, 

απασχόληση, υγεία κ.ά.» με  το ποσό  των εννιακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (987,66 

€) του Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού έτους 2017.   

 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιλαμβάνουν τα εξής : 
CPV ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

39522540−4 ΥΠΝΟΣΑΚΟΣ 

(sleeping bag) 

Μέγεθος υπνόσακου:      

2,20 Χ 0,75m  ή 2,20 Χ 0,95 m. 

 

Χειμερινός, με θερμοκρασία 

άνεσης  0-5 βαθμοί Κελσίου 

 

Εξωτερικό ύφασμα:  

σύνθεση 100% πολυέστερ 

αδιαβροχοποιημένο  

 

Εσωτερικό ύφασμα: 

σύνθεση βαμβάκι/πολυέστερ είτε 

πολυκότον(polycotton) 

45 τεμάχια 



 

Σχέδιο: φάκελος με κουκούλα 

 

Χρώμα: γκρι, μπλε, λαδί, πράσινο, 

μαύρο 

 

Να περιλαμβάνεται σάκος 

μεταφοράς με κορδόνι 

 

Οι Υπνόσακοι να είναι καινούριοι 

και αχρησιμοποίητοι 
 

Ως συνολικός χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια, ορίζεται το χρονικό διάστημα εντός δέκα (10)  

ημερών  από την ημερομηνία της ανάθεσης της προμήθειας, με την απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου. Η 

παράδοση  θα γίνει από τον ανάδοχο μετά από συνεννόηση με τον αναθέτων φορέα στο σημείο που θα 

υποδειχθεί, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των 

εργαζομένων, των εγκαταστάσεων μέσα στο χώρο των υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παράδοσης και 

είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανό να γίνει στα παραδοτέα  από υπαιτιότητά του μέχρι την 

παράδοσή τους. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο. 

                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

               

  Ο Συντάκτης                           Ο Διευθυντής Κοινωνικής Ανάπτυξης 

 

            

 

 

Σμαριανάκη Αικατερίνη                          Οικονομάκης Φανούρης  
Υπάλληλος ΠΕ Διοικητικό στο Δήμο Ηρακλείου 

  με οχτάμηνη σύμβαση ορισμένου χρόνου 

                          μέσω ΕΣΠΑ 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  
 
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
 
 
 

ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ 
 


