
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Ηράκλειο 11/2 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:     11/19 
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Πληροφορίες: Δελατόλας Νικόλαος 
Email:dopafmai.heraklion@gmail.com      

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

Το τμήμα Προμηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ προτείνει και αιτείται προς έγκριση την:  «Προμήθεια  κυπέλλων, μεταλλίων και 

πλακετών για αθλοθέτηση για τις δραστηριότητες του  ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η» ποσού 6.981,20 €  με cpv:  18512200-3 σε βάρος 

του: ΚΑ 15-6433.003 με τίτλο: «Προμήθεια (κυπέλων, μεταλλίων,πλακετών)» του προϋπολογισμού έτους 2019. 

 

       

  

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016. 

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

3536/2007. 

4) 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. 

5) Την αναγκαιότητα της Προμήθειας   «Προμήθεια  κυπέλλων, μεταλλίων και πλακετών» 

6) Την 1100/18 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ και μεταβίβαση συγκεκριμένων 

αρμοδιοτήτων. 

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :   

 

 
11))  ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΑΑ  ::        ΠΠοοσσόόττηητταα    22..000000    ττεεμμάάχχιιαα    

ΜΜεεττάάλλλλιιοο  ααθθλλοοθθέέττηησσηηςς  ααππόό  μμέέττααλλλλοο  δδιιααμμέέττρροουυ  55  ccmm,,  κκααιι  ππάάχχοουυςς  00,,0022  έέωωςς  00,,0033  mmmm  μμεε  ππέέρραασσμμαα  22,,55  ccmm  γγιιαα  κκοορρδδέέλλαα,,    

ττρριισσδδιιάάσσττααττηη  κκααιι  ααννάάγγλλυυφφηη  μμοορρφφήή  ττωωνν  ααρρχχιικκώώνν  ττοουυ  οορργγααννιισσμμοούύ  ΔΔ..ΟΟ..ΠΠ..ΑΑ..ΦΦ..ΜΜ..ΑΑ..ΗΗ..  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  σσττηηνν  ππίίσσωω  

ππλλεευυρράά  κκααιι  ττρριισσδδιιάάσσττααττηη  κκααιι  ααννάάγγλλυυφφηη  ππααρράάσστταασσηη  ττοουυ  λλοογγόόττυυπποουυ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΗΗρραακκλλεείίοουυ  σσττηηνν  μμππρροοσσττιιννήή  ππλλεευυρράά,,  τταα  χχρρώώμμαατταα  νναα  

εείίννααιι  μμααττ    μμεε  κκοορρδδέέλλαα  χχρρώώμμααττοοςς  22,,55  ccmm,,  ππάάννωω  θθαα  γγρράάφφεειι  HHeerraakklliioonn  ήή  όόττιι  εεππιιθθυυμμοούύμμεε  σσεε  όόλλαα  τταα  μμεεττάάλλλλιιαα..    ΟΟιι  πποοσσόόττηηττεεςς  ττωωνν  

μμεεττααλλλλίίωωνν  θθαα  εείίννααιι::      

α/α 
           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  

€ 

1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΜΕ ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΙΕΛ  2000 1,4€ 2.800,00 € 

2 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 32 ±2 

 
120 4,50€ 540,00 € 

3 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 25 ±2 

 
100 3,50€ 350,00 € 

4 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 38±2 

 
25 8,00€ 200,00 € 

5 ΠΛΑΚΕΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ  23 ±2 Χ 18 ±2 80 13,00€       1.040,00 € 

6 
ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ  ΜΕ   

ΜΕΤΑΛΛΙΟ Φ70 
70 10,00€ 700,00 € 

΄ 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ 5.630,00 € 

Φ.Π.Α 24% 1.351,20 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.981,20 € 



    770000    χχρρυυσσάά    --    665500    ααρργγυυρράά,,    --    κκααιι    665500      χχάάλλκκιινναα,,      ..  

  

  

22))    ΚΚΥΥΠΠΕΕΛΛΛΛΑΑ  ::            ΠΠοοσσόόττηητταα    112200    ττεεμμάάχχιιαα    

ΚΚύύππεελλλλαα  ααππόό  μμέέττααλλλλοο  χχρρώώμμααττοοςς  χχρρυυσσοούύ,,  μμεε  χχώώρροο  σσττοο  κκέέννττρροο  ττηηςς  κκοολλώώννααςς  ττοουυ  κκυυππέέλλλλοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ααυυττοοκκόόλλλληηττοουυ  μμεε  ττοο  

λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΗΗρραακκλλεείίοουυ    σσυυννοολλιικκοούύ  ύύψψοουυςς  3322  ±±  22  ccmm,,  μμεε  μμααρρμμάάρριιννηη  ββάάσσηη  88ΧΧ88ΧΧ44  κκααιι  ααυυττοοκκόόλλλληηττηη  εεττιικκέέτταα  μμεε  χχάάρρααξξηη  

σσττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  ττοο  όόννοομμαα  ττοουυ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ--  ΔΔ..ΟΟ..ΠΠ..ΑΑ..ΦΦ..ΜΜ..ΑΑ..ΗΗ..    ττοο  όόννοομμαα  σσυυνν--δδιιοορργγααννωωττήή  ττοο  

όόννοομμαα  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς,,    ηη  λλέέξξηη  ¨̈ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟ¨̈  κκααιι  ηη  ηημμεερροομμηηννίίαα  //εεςς  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς..  

  

33))    ΚΚΥΥΠΠΕΕΛΛΛΛΑΑ  ::            ΠΠοοσσόόττηητταα    110000  ττεεμμάάχχιιαα    

ΚΚύύππεελλλλαα  ααππόό  μμέέττααλλλλοο  χχρρώώμμααττοοςς  αασσηημμίί,,  μμεε  χχώώρροο  σσττοο  κκέέννττρροο  ττηηςς  κκοολλώώννααςς  ττοουυ  κκυυππέέλλλλοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ααυυττοοκκόόλλλληηττοουυ  μμεε  ττοο  

λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΗΗρραακκλλεείίοουυ    σσυυννοολλιικκοούύ  ύύψψοουυςς  2255  ±±  22  ccmm,,  μμεε  μμααρρμμάάρριιννηη  ββάάσσηη  88ΧΧ88ΧΧ44  κκααιι    ααυυττοοκκόόλλλληηττηη    εεττιικκέέτταα  μμεε  χχάάρρααξξηη  

σσττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  ττοο    όόννοομμαα  ττοουυ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ--ΔΔ..ΟΟ..ΠΠ..ΑΑ..ΦΦ..ΜΜ..ΑΑ..ΗΗ..  ττοο  όόννοομμαα  ττοουυ  σσυυνν--δδιιοορργγααννωωττήή  ττοο  

όόννοομμαα  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς,,  ηη  λλέέξξηη  ¨̈ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟ¨̈  κκααιι  ηη  ηημμεερροομμηηννίίαα  //εεςς  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς  

  

  

44))    ΚΚΥΥΠΠΕΕΛΛΛΛΑΑ  ::            ΠΠοοσσόόττηητταα    2255    ττεεμμάάχχιιαα    

ΚΚύύππεελλλλαα  ααππόό  μμέέττααλλλλοο  χχρρώώμμααττοοςς  χχρρυυσσοούύ,,  τταα  1100  θθαα  έέχχοουυνν  σσαανν  θθέέμμαα  ττοο  μμππάάσσκκεεττ,,  τταα  1100  σσαανν  θθέέμμαα  ττοο  πποοδδόόσσφφααιιρροο  κκααιι  τταα  1100  οουυδδέέττεερραα  

μμεε  χχώώρροο  σσττοο  κκέέννττρροο  ττηηςς  κκοολλώώννααςς  ττοουυ  κκυυππέέλλλλοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ααυυττοοκκόόλλλληηττοουυ  μμεε  ττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΗΗρραακκλλεείίοουυ    

σσυυννοολλιικκοούύ  ύύψψοουυςς  3388  ±±  22  ccmm,,  μμεε  μμααρρμμάάρριιννηη  ββάάσσηη  1100ΧΧ1100ΧΧ44  κκααιι  ααυυττοοκκόόλλλληηττηη  εεττιικκέέτταα  μμεε  χχάάρρααξξηη  σσττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  

σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  ττοο  όόννοομμαα  ττοουυ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ--  ΔΔ..ΟΟ..ΠΠ..ΑΑ..ΦΦ..ΜΜ..ΑΑ..ΗΗ..    ττοο  όόννοομμαα  σσυυνν--δδιιοορργγααννωωττήή  ττοο  όόννοομμαα  ττηηςς  

εεκκδδήήλλωωσσηηςς,,    ηη  λλέέξξηη  ¨̈ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟ¨̈  κκααιι  ηη  ηημμεερροομμηηννίίαα  //εεςς  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς..  

  

  

55))  ΠΠΛΛΑΑΚΚΕΕΤΤΕΕΣΣ  ΔΔΕΕΡΡΜΜΑΑΤΤΙΙΝΝΗΗ  ΉΉ  ΒΒΕΕΛΛΟΟΥΥΔΔΙΙΝΝΗΗ  ::                                            ΠΠοοσσόόττηητταα::    8800    ττεεμμάάχχιιαα      

ΠΠλλαακκέέτταα  ααθθλλοοθθέέττηησσηηςς  μμεε  ππααρράάσστταασσηη  ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς  ττηηςς  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς  δδιιαασσττάάσσεεωωνν    

2233  xx  1188  ccmm  ±±  22  ccmm,,  σσεε  φφύύλλλλοο  μμεεττάάλλλλοουυ,,  χχρρώώμμααττοοςς  αασσηημμίί  ήή  χχρρυυσσοούύ,,  ττοοπποοθθεεττηημμέέννοο  οορριιζζόόννττιιαα  σσεε  ππλλάάττηη  ααππόό  ππεεππιιεεσσμμέέννοο  χχααρρττίί  ήή  

ξξύύλλοο  κκααιι  ττοοπποοθθεεττηημμέέννοο  σσεε  κκαασσεεττίίνναα  ήή  φφάάκκεελλοο  σσεε  χχρρώώμμαα  μμππλλεε  ήή  μμπποορρννττόό  μμεε  εεξξωωττεερριικκήή  εεππέέννδδυυσσηη  ββεελλοούύδδοουυ  ήή  δδέέρρμμαα    μμεε  κκεείίμμεεννοο  55  --

66  γγρρααμμμμώώνν  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι::  ττοο    όόννοομμαα  ττοουυ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  --ΔΔ..ΟΟ..ΠΠ..ΑΑ..ΦΦ..ΜΜ..ΑΑ..ΗΗ..  ((λλοογγόόττυυπποο  χχααρρααγγμμέέννοο)),,    

ττοο  όόννοομμαα  σσυυνν--δδιιοορργγααννωωττήή  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς,,  ττοο  όόννοομμαα  ττοουυ  ττιιμμώώμμεεννοουυ  ππρροοσσώώπποουυ  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς    μμιικκρρόό  κκεείίμμεεννοο  γγιιαα  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  

ππεερριιγγρράάφφεειι  ττοονν  λλόόγγοο  ααπποοννοομμήήςς  ττηηςς  ππλλαακκέέττααςς,,    ηη  λλέέξξηη  ¨̈ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟ¨̈  κκααιι  ηη  ηημμεερροομμηηννίίαα  //εεςς  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς..  

  

66))  ΚΚΑΑΣΣΕΕΤΤΙΙΝΝΑΑ  ΔΔΕΕΡΡΜΜΑΑΤΤΙΙΝΝΗΗ  ΉΉ  ΒΒΕΕΛΛΟΟΥΥΔΔΙΙΝΝΗΗ::                                                  ΠΠοοσσόόττηητταα::    7700  ττεεμμάάχχιιαα      

ΚΚαασσεεττίίνναα  ααθθλλοοθθέέττηησσηηςς  σσεε  χχρρώώμμαα  μμππλλεε  μμεε  εεξξωωττεερριικκήή  εεππέέννδδυυσσηη  ββεελλοούύδδοουυ  ήή  δδέέρρμμαα  μμααζζίί  μμεε  μμεεττάάλλλλιιοο  ΦΦ7700  ττρριισσδδιιάάσσττααττηη  κκααιι  

ααννάάγγλλυυφφηη  ππααρράάσστταασσηη  ττοουυ  λλοογγόόττυυπποουυ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΗΗρραακκλλεείίοουυ  σσττηηνν  μμππρροοσσττιιννήή  ππλλεευυρράά,,  τταα  χχρρώώμμαατταα  νναα  εείίννααιι  μμααττ  χχρρυυσσόό.. 

 
 

 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας  
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απ’ ευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16 και µε 
κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή του συνόλου τιµολογίου προσφοράς. 
∆είγµατα από κάθε είδος, είναι απαραίτητα, τα οποία υποχρεούται να προσκοµίσουν ,θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση των 
προσφορών και τα οποία θα παραµείνουν – για τον µειοδότη – στον ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. ως δείγµατα σύγκρισης κατά 
την τµηµατική παραλαβή. 
  
Τόπος παράδοσης  
Η παράδοση των συµφωνηθέντων υλικών θα γίνεται τµηµατικά µέχρι εξαντλήσεως του ποσού,  και όποτε ζητηθεί (µε 
έγγραφη ενηµέρωση µε φαξ, email ή εγγράφως προς τον προµηθευτή) σε ανάλογες ποσότητες από τον ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  
στα Γραφεία του  αθλητικού τµήµατος του  οργανισµού. 
Μετά από κάθε παραλαβή των ειδών θα εκδίδεται και το αντίστοιχο ένταλµα πληρωµής των ειδών που παραλήφθηκαν.  
Επίσης ο  ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  µπορεί να ζητήσει την παραλαβή όλης της προµήθειας αν αυτό κριθεί απαραίτητο.  
Οποιαδήποτε έξοδα µεταφοράς της προµήθειας  επιβαρύνουν τον ανάδοχο ενώ  οι υπόλοιποι προσφέροντες  θα µπορούν µε δικά 
τους έξοδα  να παραλάβουν τα δείγµατα που κατέθεσαν µε την προσφορά τους εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία 
κατακύρωσης του διαγωνισµού. Μετά το τέλος των 10 ηµερών ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ δεν φέρει καµία ευθύνη για τα παραπάνω δείγµατα. 
  
Έναρξη και λήξης προµήθειας 
Η έναρξη της προµήθειας αρχίζει αµέσως µετά την αξιολόγηση των προσφορών και την επικύρωση του προµηθευτή, και λήγει µε 
την εξάντληση της εγκεκριµένης προµήθειας. 
 



Πληµµελής κατασκευή    
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των ειδών αποδειχθεί ότι τα προς παραλαβή είδη δεν είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή ή έχουν φθορές, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει 
εντός 6 (έξι) ηµερών εξ ολοκλήρου µε άλλα είδη τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες της παραγγελίας.  
Εάν και  πάλι κατά  την παραλαβή τα προς προµήθεια είδη δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν 
ελαττώµατα (ή ο προµηθευτής αδυνατεί να παραδώσει την προµήθεια), τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται 
στον ν.4412/16 
 
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 τον  οργανισµό. 
 

 
     Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                                             ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

      Η  πρόεδρος του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ 
       
∆ΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                              ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
 

   

 

 

 
 

 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

 

    Δελατόλας 

Νικόλαος ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Υπογραφή 

   Ημερομηνία 

   


