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ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(Ν. 4412/2016) 

 
«ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ » 
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1. Τεχνική Περιγραφή 
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3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4. Τιµολόγιο Προσφοράς 
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Υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών για τη 
συντήρηση και επισκευή  

µηχανηµάτων φυσιοθεραπευτηρίου 
 για το ∆ήµο Ηρακλείου » 

 
                                                                       Κ.Α 15- 6265.016 

 Προϋπολογισµός : 5.000,00  (µε Φ.Π.Α) 
 

1. CPV: 50000000-5 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης) 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Εισαγωγή 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων 

φυσιοθεραπευτηρίου για το ∆ήµο Ηρακλείου». Προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τη 

συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων φυσιοθεραπευτηρίων για το ∆ήµο Ηρακλείου. 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου και η ∆/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης διαθέτει δέκα (10) Κέντρα Κοινοτικής 

Φροντίδας- Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων µε αντίστοιχα τµήµατα φυσιοθεραπείας σε καθένα από αυτά 

στις πέντε (5) ∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου Ηρακλείου. Κατά συνέπεια προκύπτει ανάγκη συντήρησης και 

επισκευής των µηχανηµάτων των κέντρων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών του ∆ήµου 

Ηρακλείου. 

 Αντικείµενο της παρούσης είναι η «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή τη 

µηχανηµάτων φυσιοθεραπευτηρίου για το ∆ήµο Ηρακλείου». Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του, 

όπως αναλύεται παρακάτω, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως τις 31/07/2019. Ο 

προϋπολογισµός της παρούσης ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24%. 

Για την παραπάνω δαπάνη υφίσταται σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ηρακλείου για το 

οικονοµικό έτος 2018 στον Κ.Α εξόδων 15- 6265.016 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων 

ιατρείων και φυσιοθεραπευτηρίων ». Η διάθεση της πίστωσης της παραπάνω υπηρεσίας για το έτος 2019  

θα γίνει µε νέα απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Υπηρεσία.  

Σηµειώνεται ότι το κόστος ∆απάνης και η διάθεση της πίστωσης θα βαρύνει τον οικείο Κ. Α 15-6265.016 του 

Π/Υ του ∆ήµου για τα έτη 2018. Η προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για τον Ανάδοχο ενδεικτικά είναι: 



 
 

1. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα γίνονται όταν κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία και 

θα πραγµατοποιούνται σε ηµέρες και ώρες εργάσιµες (8:00'- 15:00' καθηµεινές εκτός 

Σαββατοκύριακου)  µετά από συνεννόηση µε το εκάστοτε Κέντρο στο οποίο θα γίνεται η επισκευή 

2. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα πρέπει να εκτελούνται από έµπειρους και 

διπλωµατούχους τεχνικούς συνεργάτες, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη 

λειτουργία των µηχανηµάτων 

3. Ο έλεγχος των µηχανηµάτων θα γίνεται στο χώρο που βρίσκονται χωρίς να υπάρχει χρέωση, είτε 

κατόπιν παραλαβής του µηχανήµατος από τον ανάδοχο χωρίς χρέωση 

4. ∆εν θα υπάρχει αποζηµίωση µόνο για έλεγχο. 

5. Σε περίπτωση βλάβης, ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως την υπηρεσία για το είδος της 

βλάβης και να καταθέτει κατάλογο µε τα ανταλλακτικά που απαιτούνται και το κόστος αυτών. Επίσης 

θα αναφέρει το χρονικό διάστηµα που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της βλάβης. Το κόστος 

των ανταλλακτικών που θα προκύψουν δεν θα προεξοφλείται από το ∆ήµο. Η αποκατάσταση της 

βλάβης θα γίνεται κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας. 

6. Όλα τα υλικά και οι συσκευές που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση βλάβης, θα είναι 

καινούρια, σε άριστη κατάσταση και κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται. 

 

Η εκτέλεση της εργασίας από τον Ανάδοχο θα γίνεται στο κτίριο του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.- Α.Π.Η. όπου απαιτείται 

συντήρηση- επισκευή µηχανήµατος φυσιοθεραπευτηρίου και ανήκουν στις πέντε (5) ∆ηµοτικές Κοινότητες του 

∆ήµου Ηρακλείου οι διευθύνσεις των οποίων  είναι: 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ- ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ 

1η ∆ηµοτική Κοινότητα  

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.- Α.Π.Η. Αγ. Τριάδας Βουρδουµπάδων 12 

2η ∆ηµοτική Κοινότητα  

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.- Α.Π.Η. Κατσαµπά Αγησιλάου 4 

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.- Α.Π.Η. Πόρου Μ. Κωνσταντίνου 15 

3η ∆ηµοτική Κοινότητα  

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.- Α.Π.Η Θερίσσου  Μ. Αρχαγγέλου & Μίνωνος 

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.- Α.Π.Η ∆ειλινών Εργοτέλους & Πύρου 

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.- Α.Π.Η Τάλως Μάχης Κρήτης & Ηφαίστου 

4η ∆ηµοτική Κοινότητα  

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.- Α.Π.Η Μασταµπά Λευθεραίου 34 

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.- Α.Π.Η Φορτέτσας Ιπποκράτους 8 

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.- Α.Π.Η Αγ. Ιωάννη Χατζάκη 40 

∆ηµ. Κοινότητα Ν. Αλικαρνασσού  

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.- Α.Π.Η Ν. Αλικαρνασσού ∆ιονυσίου 13 
 

 Οι υπηρεσίες συντήρησης θα παρέχονται µέσα σε τρεις (3) ηµερολογιακές ηµέρες, από την ηµέρα της 

έγγραφης ή προφορικής εντολής της υπηρεσίας µετά από την υπογραφή της σύµβασης και ως την 



απορρόφηση της συνολικής δαπάνης και όχι πέραν τις 31ης/07/2019. Η υπηρεσία δεν υποχρεούται να 

απορροφήσει το σύνολο της δαπάνης, που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

Όπου χρειάζεται µεταφορά των µηχανηµάτων στο χώρο εργασίας του αναδόχου, θα γίνεται µε µεταφορικά 

µέσα του Αναδόχου.     

Το διάστηµα της παροχής της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων φυσιοθεραπευτηρίου είναι 

από την υπογραφή της σύµβασης και έως της εξάντλησης της συµφωνηθείσας δαπάνης και όχι πέραν της 

31ης/07/2019. Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται όταν κρίνεται απαραίτητη από την υπηρεσία 

Ο ∆ήµος υποχρεούται να ειδοποιεί το συντηρητή για κάθε ανωµαλία που παρατηρηθεί στα µηχανήµατα- 

συσκευές, έστω και εάν αυτή θεωρείται ακίνδυνη. Εφ' όσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η επισκευή των 

παραπάνω µηχανηµάτων και εφ' όσον υπάρχει υπόλοιπο χρηµάτων, µπορούν να ελεγχθούν και να 

επισκευαστούν και άλλα µηχανήµατα φυσιοθεραπευτηρίου που βρίσκονται στους παραπάνω χώρους µε την 

ίδια διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν τεύχος, και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού. 

Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική µελέτη.  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

 
 
 
 ΟΜΑ∆Α Α – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ∆ιαθερµία υπέρυθρων µάρκας Varre et Quartz 4000/1R 1 

2 Μονάδα οδήγησης κρεβατιού HIWIN µε αριθµό σειράς 

510Α0801022190121FA02C0300060 

 2 

3 Ηλεκτρικό κρεβάτι Φ/Θ ENRAF NONIUS MANUMECO µε αριθµό σειράς 08-

06  

1 

4 Μονάδα υπερήχων Physioson expert της  Physiomed µε αριθµό σειράς  

PSE-0722810gb  

1 

5 Συσκευή διαθερµίας µικροκυµάτων µάρκας physiomed elektromedizin, 

τύπου physiotherm-m 

1 

6 Συσκευή ηλεκτροθεραπείας µάρκας physiomed τύπου jubilee, µε την 

αναρρόφηση τύπου physiovac expert  

1 

7 Συσκευή διαδρόµου γυµναστικής µάρκας µεκµα, τύπου sportsart 1 

8 Συσκευή ηλεκτροθεραπείας δικάναλη-endomed 582 id της enraf 1 

9 Συσκευή υπερήχων- sonopuls 590 της enraf 1 

10 Συσκευή διαθερµίας- curapuls 670 της enraf 1 

11 Συσκευή θεραπευτικών υπερήχων  COSMOGAMMA-F230  

s/n:M 31793 

1 



12 Συσκευή τάπητα τρεξίµατος PROTEUS-MTM7520  

(ηλεκτρικός διάδροµος) 

s/n: MTM 7520P00014 

1 

13 Συσκευή µασαζ SLIM INSTRUMENT-KS1200 

(ηλεκτροµάλαξη) 

s/n:061207 

1 

14 Συσκευή παραφινόλουτρου  VIBRA-PARAFIN BATH  1 

15 Συσκευή  παθητικής εκγύµνασης JETSTREAM-CPC150  
(πεταλιέρα µαγνητική) 
s/n:UH 1502203401 

1 

15 Συσκευή θεραπευτικών ρευµάτων MEDICALDEVICES-ELECTROMED2  
(µηχάνηµα ηλεκτροθεραπείας) 
s/n:MTO8170907 

1 

17 Συσκευή υπέρυθρων τροχήλατη Verre et Quartz Type:4003/2N τεµ 01 
Serial No:07011154  

1 

18 Συσκευή Laser σε βαλίτσα Model LEVELLASER M 5000 , Τεµ.01 
Serial No:55043- Construction Date 29-6-1989 

1 

19 Συσκευή ηλεκτροµάλαξης τροχήλατη Τεµ01 
APPAREIL DE MASSAGE Model G5 .Serial No 56848 

1 

20 Συσκευή διαθερµίας βραχέων µικροκυµάτων VIR100 VIDA ELECTRONICA 
Model : Radartherapy u Waves (Serial No TL2200-115)  

1 

   

 
 
 

    

             Ο Συντάξας              Ο Προϊστάµενος ∆/νσης                                    

                                                                                            Κοινωνικής Ανάπτυξης                                             

 

 

ΒΑΡ∆ΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                   ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ                                     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Ανδρόγεω 2  
Πληροφορίες: Φανούρης Οικονοµάκης 
Τηλ.: 2813 409128 
E-mail: oikonomakis-f@heraklion.gr 

 

 
 
 

Υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών για τη 
συντήρηση και επισκευή  

µηχανηµάτων φυσιοθεραπευτηρίου 
 για το ∆ήµο Ηρακλείου » 

 
                                                                       Κ.Α 15- 6265.016 

 Προϋπολογισµός : 5.000,00  (µε Φ.Π.Α) 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός αφορά ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή 

µηχανηµάτων φυσιοθεραπευτηρίου για το ∆ήµο Ηρακλείου .  

Αναλυτικά ο ενδεικτικός προϋπολογισµός έχει ως εξής: 

Ο εξοπλισµός οργάνων φυσιοθεραπευτηρίου που πρόκειται να συντηρηθεί είναι ο παρακάτω καθώς και το 

συνολικό κόστος της υπηρεσίας ελέγχου των µηχανηµάτων είναι : 

 

  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ∆ιαθερµία υπέρυθρων µάρκας Varre et Quartz 4000/1R 1 

2 Μονάδα οδήγησης κρεβατιού HIWIN µε αριθµό σειράς 
510Α0801022190121FA02C0300060 

 2 

3 Ηλεκτρικό κρεβάτι Φ/Θ ENRAF NONIUS MANUMECO µε αριθµό σειράς 08-06  1 

4 Μονάδα υπερήχων Physioson expert της  Physiomed µε αριθµό σειράς  PSE-
0722810gb  

1 

5 Συσκευή διαθερµίας µικροκυµάτων µάρκας physiomed elektromedizin, τύπου 
physiotherm-m 

1 

6 Συσκευή ηλεκτροθεραπείας µάρκας physiomed τύπου jubilee, µε την 

αναρρόφηση τύπου physiovac expert  

1 



7 Συσκευή διαδρόµου γυµναστικής µάρκας µεκµα, τύπου sportsart 1 

8 Συσκευή ηλεκτροθεραπείας δικάναλη-endomed 582 id της enraf 1 

9 Συσκευή υπερήχων- sonopuls 590 της enraf 1 

10 Συσκευή διαθερµίας- curapuls 670 της enraf 1 

11 Συσκευή θεραπευτικών υπερήχων  COSMOGAMMA-F230  
s/n:M 31793 

1 

12 Συσκευή τάπητα τρεξίµατος PROTEUS-MTM7520  
(ηλεκτρικός διάδροµος) 
s/n: MTM 7520P00014 

1 

13 Συσκευή µασαζ SLIM INSTRUMENT-KS1200 
(ηλεκτροµάλαξη) 
s/n:061207 

1 

14 Συσκευή παραφινόλουτρου  VIBRA-PARAFIN BATH  1 

15 Συσκευή  παθητικής εκγύµνασης JETSTREAM-CPC150  
(πεταλιέρα µαγνητική) 
s/n:UH 1502203401 

1 

15 Συσκευή θεραπευτικών ρευµάτων MEDICALDEVICES-ELECTROMED2  
(µηχάνηµα ηλεκτροθεραπείας) 
s/n:MTO8170907 

1 

17 Συσκευή υπέρυθρων τροχήλατη Verre et Quartz Type:4003/2N τεµ 01 
Serial No:07011154  

1 

18 Συσκευή Laser σε βαλίτσα Model LEVELLASER M 5000 , Τεµ.01 
Serial No:55043- Construction Date 29-6-1989 

1 

19 Συσκευή ηλεκτροµάλαξης τροχήλατη Τεµ01 
APPAREIL DE MASSAGE Model G5 .Serial No 56848 

1 

20 Συσκευή διαθερµίας βραχέων µικροκυµάτων VIR100 VIDA ELECTRONICA 
Model: Radartherapy u Waves (Serial No TL2200-115)  

1 

   

 ΜΕΡΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 4.032,25 € 

 Φ.Π.Α. 24% 967,75 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 5.000,00 € 
 

Το διάστηµα της παροχής της υπηρεσίας για την επισκευή και συντήρηση µηχανηµάτων 

φυσιοθεραπευτηρίου για το ∆ήµο Ηρακλείου ορίζεται το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής 

της σύµβασης  η της απόφασης κατακύρωσης έως και τις 31/07/2019. Ο ανωτέρω εξοπλισµός είναι 

ενδεικτικός και ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου και να συµπεριληφθεί σε αυτόν 

οποιοδήποτε µηχάνηµα- συσκευή του φυσιοθεραπευτηρίου αποκτηθεί στη διάρκεια του έτους ή και άλλο που 

θα χρειαστεί επισκευή και µέχρι της εξαντλήσεως της εγκεκριµένης δαπάνης των 5.000,00 €. 

Σηµειώνεται ότι το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α.15- 6265.016 του 

Π/Υ του ∆ήµου για το έτος 2018. Η προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος 
 

 ∆ιεύθυνσης 
 



 

 

 

Φανούρης Οικονοµάκης 

 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Ανδρόγεω 2  
Πληροφορίες: Φανούρης Οικονοµάκης 
Τηλ.: 2813 409128 
E-mail: oikonomakis-f@heraklion.gr 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο της υπηρεσίας 

 
 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων την «Παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση 

µηχανηµάτων φυσιοθεραπευτηρίου για το ∆ήµο Ηρακλείου», που περιλαµβάνει τη συντήρηση και επισκευή 

µηχανηµάτων φυσιοθεραπείας των φυσιοθεραπευτηρίων που βρίσκονται στα δέκα (10) Κέντρα Κοινοτικής 

Φροντίδας- Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων των πέντε (5) ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Ηρακλείου, 

για το χρονικό διάστηµα, από την υπογραφή της Σύµβασης και έως τις 31/07/2019 και σε κάθε περίπτωση 

κατά την υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής µέχρι εξαντλήσεως της εγκεκριµένης δαπάνης των 5.000,00 €, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσης, διαθέτοντας το απαραίτητο προσωπικό, Οι εργασίες επισκευής 

και συντήρησης θα πρέπει να εκτελούνται από έµπειρους και διπλωµατούχους τεχνικούς συνεργάτες, ώστε 

να εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία των µηχανηµάτων 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες ∆ιατάξεις- Αποφάσεις 

 
 
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από:  
 

Α. Τις διατάξεις : 

1. του Ν. 4412/2016. 



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

του Ν. 3536/2007 

3. 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. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) εκτός της περίπτωσης β΄ της παρ. VII του 

άρθρου 172 παρ.8, του άρθρου 194 και της παρ. 5 του άρθρου 196, που καταργούνται µε τον 

Ν.4412/2016. 

5. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/8.8.16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Β. Τις αποφάσεις : 

1. Την 31727/23-3-2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού των Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων 

Συµβούλων και την εκχώρηση αρµοδιοτήτων σ’ αυτούς και  

2. Tην µε αρ. πρωτ. 58120/01-6-2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί εκχώρησης της αρµοδιότητας 

υπογραφής στους Αντιδηµάρχους και Εντεταλµένους Συµβούλους του ∆ήµου των α) ∆ιακηρύξεων 

για προµήθειες και εκτελέσεις έργων ανεξαρτήτως των όρων και των προϋποθέσεων β) Περιλήψεων 

των διακηρύξεων αυτών και των δηµοσιεύσεών των γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δ) 

Συµβάσεων ε) Αποφάσεων αναθέσεων στ) Τεχνικών ∆ελτίων ζ) όλων των συναφών εγγράφων 

προαπαιτούµενων ή επόµενων των παραπάνω. 

3. Την µε αρ. 877/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η πίστωση του Κ.Α. 15-

6265.016 για το έτος 2018 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων ιατρείων και φυσιοθεραπευτηρίων» 

συνολικού ποσού 5.000 € στον προϋπολογισµό του έτους 2018 .    

4. Τη µε αρ. 568/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου µε το οποία εγκρίθηκε η 

διάθεση πίστωσης των 5.000,00 € για την παραπάνω υπηρεσία. 

 

Άρθρο 3ο  : Συµβατικά Στοιχεία 

 

Τα συµβατικά στοιχεία της παρούσας είναι τα κάτωθι: 

 

1. Η Τεχνική Περιγραφή 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων  

4. Τιµολόγιο προσφοράς 

         

 

  Άρθρο 4ο :Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας 

 



α) Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση, οι όροι της οποίας θα 

είναι σύµφωνοι µε τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και µε σφραγισµένες προσφορές µετά από Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών.  

Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών που συµφωνούν πλήρως µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 

µελέτης, είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στο σύνολο της ενδεικτικής µερικής 

δαπάνης. 

 

 

β) Οι ενδιαφερόµενοι στο φάκελο της προσφοράς τους θα πρέπει να προσκοµίσουν: 

 

• Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου όπου να πιστοποιεί ότι τι αντικείµενο των εργασιών του υποψήφιου 

αναδόχου είναι σχετικό µε το αντικείµενο των εργασιών της παρούσας µελέτης- πρόσκλησης 

 

 

γ) Τα δικαιολογητικά Ανάθεσης που πρέπει να προσκοµίσει ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι:  

 

• Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου 

• Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου όπου να πιστοποιεί ότι τι αντικείµενο των εργασιών του υποψήφιου 

αναδόχου είναι σχετικό µε το αντικείµενο των εργασιών της παρούσας µελέτης- πρόσκλησης 

• Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα 

• Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των εργασιών που αποτελεί το 5% του ποσού της συµβατικής 

αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 

συµβατικό χρόνο παράδοσης, πλέον 2 µήνες από την ηµεροµηνία  λήξης της σύµβασης. 

 
        

  Άρθρο 5ο : Κατάθεση Προσφορών 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου µέσα σε σφραγισµένο φάκελο στον 

οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόσκληση. 

 

Άρθρο 6
ο

 :Ανακοίνωση αποτελέσµατος. 
 

         Μετά την κατακύρωση της προµήθειας ο Ανάδοχος, υποχρεούται να προσέλθει στο ∆ήµο Ηρακλείου, 

σε χρονικό διάστηµα 10 δέκα ηµερών, από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του 

αποτελέσµατος και προσκοµίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που αποτελεί το 5% της 

συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. και να υπογράψει τη σχετική σύµβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο

 : Χρόνος παράδοσης. 

 

Ως συνολικός  χρόνος παράδοσης για όλη την προµήθεια, ορίζεται το χρονικό διάστηµα  από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης  ή της απόφασης κατακύρωσης  έως και τις 31/07/2019. 



 

Άρθρο 8ο:  Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 

 
1. Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται όταν κρίνεται απαραίτητη από την υπηρεσία και θα 

πραγµατοποιείται σε ηµέρα και ώρα που θα εγκρίνεται από το εκάστοτε Κέντρο στο οποίο 

γίνεται η επισκευή 

2. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα πρέπει να εκτελούνται από έµπειρους και 

διπλωµατούχους τεχνικούς συνεργάτες, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη 

λειτουργία των µηχανηµάτων 

3. Ο έλεγχος των µηχανηµάτων θα γίνεται στο χώρο που βρίσκονται χωρίς να υπάρχει χρέωση, 

είτε κατόπιν παραλαβής του µηχανήµατος από τον ανάδοχο χωρίς χρέωση 

4. ∆εν θα υπάρχει αποζηµίωση µόνο για τον έλεγχο. 

5. Σε περίπτωση βλάβης, ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως την υπηρεσία για το 

είδος της βλάβης και να καταθέτει κατάλογο µε τα ανταλλακτικά που απαιτούνται και το 

κόστος αυτών. Επίσης θα αναφέρει το χρονικό διάστηµα που θα απαιτηθεί για την 

αποκατάσταση της βλάβης. Το κόστος των ανταλλακτικών που θα προκύψουν δεν θα 

προεξοφλείται από το ∆ήµο. Η αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται κατόπιν έγκρισης της 

υπηρεσίας. 

6. Όλα τα υλικά και οι συσκευές που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση βλάβης, 

θα είναι καινούρια, σε άριστη κατάσταση και κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται. 

 

Ο ∆ήµος υποχρεούται να ειδοποιεί το συντηρητή για κάθε ανωµαλία που παρατηρηθεί στα µηχανήµατα- 

συσκευές, έστω και εάν αυτή θεωρείται ακίνδυνη. Εφ' όσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η επισκευή των 

παραπάνω µηχανηµάτων και εφ' όσον υπάρχει υπόλοιπο χρηµάτων, µπορούν να ελεγχθούν και να 

επισκευαστούν και άλλα µηχανήµατα φυσιοθεραπευτηρίου που βρίσκονται στους παραπάνω χώρους µε την 

ίδια διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν τεύχος, και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού. 
 Επίσης ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το ποσό της σύµβασης. 

 

Άρθρο 9ο:  Έκπτωση Αναδόχου 
 
 

 
Εφόσον ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύµβαση καθώς 

και τις υποδείξεις του εντολέα µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 10ο:  Πληµµελής εκτέλεση εργασίας 
 
 

Εάν η εκτέλεση της εργασίας δεν είναι σύµφωνη προς τους όρους της σύµβασης και σύµφωνα µε την 

εκτίµηση του προϊσταµένου της ∆/νσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει τα όποια 

λάθη διαπιστωθούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ∆/ντη και τους όρους της σύµβασης. 

 

Άρθρο 11ο:  Αναθεώρηση τιµών 

 



Το ποσοστό έκπτωσης που θα προκύψει από την προσφορά του Αναδόχου δεν υπόκεινται σε καµία 

αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερό και αµετάβλητο. 

 

Άρθρο 12ο:  Τρόπος Πληρωµής 
 

 Η πληρωµή της αξίας των παρεχόµενων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται ανά τιµολόγιο σε ευρώ µε τον 

αναλογούντα ΦΠΑ (το ποσό που θα προκύψει στο τιµολόγιο είναι το σύνολο της εργασίας του ελέγχου και της 

επισκευής προσθέτοντας και το κόστος του ανταλλακτικού που χρησιµοποιήθηκε για την επισκευή- συντήρηση 

µετά και το ανάλογο ποσοστό έκπτωσης + τον αναλογούντα ΦΠΑ), µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 

πληρωµής, µετά από βεβαίωση αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης 

Εργασιών. 

 

Άρθρο 13ο:  Τρόπος Πληρωµής 
 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν 

κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού .Ο Φ.Π.Α. και τα έξοδα δηµοσιεύσεως βαρύνουν το ∆ήµο. 

Άρθρο 14ο:  Επίλυση ∆ιαφορών 

 

Οι διαφορές που θα εµφανιστούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

                          Ο Συντάξας                                                    Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 

 

 

                                                                  Φανούρης Οικονοµάκης 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
Του/της ……………………………………………..…   µε έδρα  ………………………………..…., 
Οδός………………………………………. ……………………………... αριθ………., Τ.Κ. ………,  
Τηλ…………………., ΦΑΞ………………  
∆/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου:…………………………………………………………………… 
 

 
 ΟΜΑ∆Α Α – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 ∆ιαθερµία υπέρυθρων µάρκας Varre et Quartz 4000/1R 1  

2 Μονάδα οδήγησης κρεβατιού HIWIN µε αριθµό σειράς 
510Α0801022190121FA02C0300060 

 2  

3 Ηλεκτρικό κρεβάτι Φ/Θ ENRAF NONIUS MANUMECO µε 
αριθµό σειράς 08-06  

1  

4 Μονάδα υπερήχων Physioson expert της  Physiomed µε 
αριθµό σειράς  PSE-0722810gb  

1  



5 Συσκευή διαθερµίας µικροκυµάτων µάρκας physiomed 
elektromedizin, τύπου physiotherm-m 

1  

6 Συσκευή ηλεκτροθεραπείας µάρκαςphysiomed τύπου 
jubilee, µε την 

αναρρόφηση τύπου physiovac expert  

1  

7 Συσκευή διαδρόµου γυµναστικής µάρκας µεκµα, τύπου 
sportsart 

1  

8 Συσκευή ηλεκτροθεραπείας δικάναλη-endomed 582 id της 
enraf 

1  

9 Συσκευή υπερήχων- sonopuls 590 της enraf 1  

10 Συσκευή διαθερµίας- curapuls 670 της enraf 1  

11 Συσκευή θεραπευτικών υπερήχων  COSMOGAMMA-
F230  
s/n:M 31793 

1  

12 Συσκευή τάπητα τρεξίµατος PROTEUS-MTM7520  
(ηλεκτρικός διάδροµος) 
s/n: MTM 7520P00014 

1  

13 Συσκευή µασαζ SLIM INSTRUMENT-KS1200 
(ηλεκτροµάλαξη) 
s/n:061207 

1  

14 Συσκευή παραφινόλουτρου  VIBRA-PARAFIN BATH  1  

15 Συσκευή  παθητικής εκγύµνασης JETSTREAM-CPC150  
(πεταλιέρα µαγνητική) 
s/n:UH 1502203401 

1  

15 Συσκευή θεραπευτικών ρευµάτων MEDICALDEVICES-
ELECTROMED2  
(µηχάνηµα ηλεκτροθεραπείας) 
s/n:MTO8170907 

1  

17 Συσκευή υπέρυθρων τροχήλατη Verre et Quartz 
Type:4003/2N τεµ 01 
Serial No:07011154  

1  

18 Συσκευή Laser σε βαλίτσα Model LEVELLASER M 5000 , 
Τεµ.01 
Serial No:55043- Construction Date 29-6-1989 

1  

19 Συσκευή ηλεκτροµάλαξης τροχήλατη Τεµ01 
APPAREIL DE MASSAGE Model G5 .Serial No 56848 

1  

20 Συσκευή διαθερµίας βραχέων µικροκυµάτων VIR100 
VIDA ELECTRONICA 
Model : Radartherapy u Waves (Serial No TL2200-115)  

1  

    

 ΜΕΡΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ   

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ   

 Φ.Π.Α. 24%   

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%   
 
 

Ο προσφέρων 
 
 

 
(Σφραγίδα- Υπογραφή) 


