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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΤΕΝΤΕΣ, ΡΟΛΕΡ, 

ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΕΣ κ.λπ.) ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

CPV 

 39522120-4, 39522130-7, 44115811-7 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  

1. Τεχνική περιγραφή 

2. Ενδεικτικός προϋπολογισµός 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Τιµολόγιο Προσφοράς  

 

 

ΜΑΪΟΣ 2019 
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ      
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ        «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙ∆ΩΝ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ          ΣΚΙΑΣΗΣ (ΤΕΝΤΕΣ, ΡΟΛΕΡ, ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΕΣ 
Ταχ. ∆/νση: Ανδρόγεω & Πλ. Καλλεργών            ΚΛΠ) ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ 
Πληροφορίες: Φανούρης Οικονοµάκης               ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

Τηλ.: 2813 409128                                       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Ε-mail: oikonomakis-f@heraklion.gr                  

       Κ.Α : 15-7135.081   
                                                                        Προϋπολογισµός: 3.493,08 € (µε Φ.Π.Α) 
               

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Εισαγωγή 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην «Προµήθεια και τοποθέτηση ειδών σκίασης (τέντες, 

ρόλερ, κουρτινόβεργες κ.λπ.) στα κτίρια που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της 

∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης, ∆. Ηρακλείου». Προβλέπεται η διενέργεια µε 

απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προµήθειας και την εξασφάλιση της συνάφειας της 

ποιότητας των ειδών, µε αυτές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας µελέτης, καθώς και την έγκαιρη προµήθειά τους µετά από σχετική ενηµέρωση 

της Υπηρεσίας.  

 

Αντικείµενο της προµήθειας 

Αντικείµενο της παρούσης είναι η προµήθεια και τοποθέτηση ειδών σκίασης (τέντες, ρόλερ, 

κουρτινόβεργες κ.λπ.) στα κτίρια που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της ∆/νσης Κοινωνικής 

Ανάπτυξης, ∆. Ηρακλείου, όπως αυτό ειδικά περιγράφεται παρακάτω.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

CPV: 39522120-4, 39522130-7, 44115811-7 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΤΕΝΤΑ & ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ Τεντοσύστηµα µε βραχίονες όπου χρειάζεται 
Χρώµα: µονόχρωµο, ανοικτόχρωµο 
Πανί: ανθεκτικό τεντόπανο εξωτερικού χώρου, 
αδιάβροχο, διπλής επίστρωσης, βαρέως τύπου 
∆ιαστάσεις: περίπου 80τ.µ.. Οι ακριβείς 
διαστάσεις για κάθε τέντα θα καθοριστούν 
κατόπιν επίσκεψης του υποψήφιου αναδόχου 
στους χώρους τοποθέτησής τους. 
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Νήµατα: 100% ακρυλικά–Dolan–SX29 ∆ιπλά νήµατα 
Πλέξη: ∆ιπλή πλέξη ΠΑΝΑΜΑ, δηλαδή διπλό ακρυλικό 
νήµα βαρέως τύπου 2×2, στριµµένο διπλή φορά έτσι 
ώστε να µην φεγγίζει στον ήλιο λόγω της µεγάλης 
καλυπτικότητας των υφασµένων ακρυλικών ινών, µε 
παράλληλα πολύ µεγάλη αδιαβροχοποίηση, 
πλεονέκτηµα αναπνοής του τεντόπανου έτσι ώστε να 
ανακυκλώνεται ο αέρας και να δηµιουργείται ίσκιος και 
δροσιά, χωρίς να επιτρέπει την άνοδο της θερµοκρασίας 
στο εσωτερικό της καλυπτόµενης επιφάνειας. Μεγάλη 
αντοχή στο σκίσιµο. 
Φινίρισµα: CLEANGARD της Elfatochem µε ειδική 
οικολογική επεξεργασία κατά της βρωµιάς. 
Αδιαβροχία: 450 mm minimum 
Αντοχή στο σκίσιµο: Στυµόνι 165 / υφάδι 125 
Αντοχή στο φως: 7 στα 8  
Spray Test: 5 στα 5 
Ανοδείξωτα συρµατόσχοινα, βίδες κ.λπ.  
Εγγύηση: 5 ετών σε όλα τα µέρη (πανιά, 
πλαστικοποιηµένα µέρη) 

2 ΡΟΛΕΡ ΣΚΙΑΣΗΣ  Μεσαίας συσκότισης, µονόχρωµο, εκρού, φίλτρα UV 
στο ύφασµα, µε µηχανισµό ροής (αλυσίδα), µε 
µεταλλικά στηρίγµατα καλυπτόµενα µε πλαστικό 
καπάκι το οποίο να συνδυάζεται µε το χρώµα του 
υφάσµατος. 

3 ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΙ 
ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ 

∆ιπλός, αλουµινίου, µε ράουλα και γατζάκια για το 
κρέµασµα της κουρτίνας και όλα τα απαραίτητα για την 
τοποθέτηση του (ούπα, βίδες κ.λπ.). 

 

Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει: 

 Να διαθέτουν CE πιστοποίηση σύµφωνη µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την υγεία και ασφάλεια του κοινού καθώς και για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Οι τιµές προσφοράς θα ισχύουν ανεξαρτήτως µε το εάν η τελική επιµέτρηση 

των τετραγωνικών µέτρων των προσκοµιζόµενων ειδών – τέντας υπερβαίνουν τα 

αρχικά επιµετρηµένα τετραγωνικά µέτρα. 

Για αυτό το λόγο οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει απαραιτήτως να 
επισκεφτούν τους χώρους που πρόκειται να τοποθετηθούν οι τέντες, τα 
ρόλερ και οι κουρτινόβεργες - σιδηρόδροµοι και σε συνεννόηση µε την 
υπηρεσία να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

Οι χώροι στους οποίους πρόκειται να τοποθετηθούν τα προς προµήθεια είδη 

είναι: 

Τέντες: ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Αγ. Τριάδας, Βουρδουµπάδων 12, Ηράκλειο 

           ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Θερίσσου, Μ. Αρχαγγέλου & Μίνωος, Ηράκλειο 

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

Ρόλερ σκίασης: Κοινωνικό Παντοπωλείο,  Κόσµων 24, Ηράκλειο 
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Κουρτινόβεργες: Kέντρο αστέγων, Λ. Ικάρου 121, Νέα Αλικαρνασός. 

 

Η παράδοση των εγκατεστηµένων υλικών θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε την 

Υπηρεσία. 

 

Ο προµηθευτής µε την προσφορά οφείλει να καταθέσει: 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους (να 

καλύπτει, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την 

αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συµβεί, µη 

οφειλόµενης σε κακό χειρισµό). 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης τεντών για 5 έτη. 

 

Τέλος όλα τα υλικά πρέπει να είναι καινούρια, άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή 

ελαττώµατα, κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 

στις προδιαγραφές, όσον αφορά στην ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήµα, την τελική 

επεξεργασία και τέλος την εµφάνισή τους. 

 

Ο προϋπολογισµός της παρούσης ανέρχεται στο ποσό των 2.817,00 € (δύο χιλιάδων 

οκτακοσίων δεκαεπτά ευρώ) πλέον Φ.Π.Α 24% (676,08 €, εξακοσίων εβδοµήντα έξι ευρώ 

και οκτώ λεπτών) δηλαδή συνολικά απαιτούµενη δαπάνη 3.493,08 € (τριών χιλιάδων 

τετρακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και οκτώ λεπτών) για την οποία υφίσταται σχετική 

πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2019 στον Κ.Α εξόδων 

15-7135.081 µε τίτλο «Προµήθεια  και τοποθέτηση ειδών σκίασης (τέντες, ρόλερ, 

κουρτινόβεργες κ.λπ.) στα κτίρια που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της ∆/νσης 

Κοινωνικής Ανάπτυξης, ∆. Ηρακλείου».  

 

                                     

                 Η συντάκτης                                             Ο ∆ιευθυντής   
   

 

                Ε. ΧΑΤΖΑΚΗ                                 ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ                                   
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙ∆ΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                       ΣΚΙΑΣΗΣ (ΤΕΝΤΕΣ, ΡΟΛΕΡ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Ταχ. ∆/νση: Ανδρόγεω & Πλ. Καλλεργών       ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΕΣ Κ.ΛΠ.) ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ  
Πληροφορίες: Φανούρης Οικονοµάκης        ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ   

Τηλ.: 2813 409128                                                     ∆/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

E-mail: oikonomakis-f@heraklion.gr  

   Κ.Α: 15-7135.081   

                                                      Προϋπολογισµός: 3.493,08 € (µε Φ.Π.Α) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ειδών σκίασης 

(τέντες, ρόλερ, κουρτινόβεργες κ.λπ.) στα κτίρια που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της ∆/νσης 

Κοινωνικής Ανάπτυξης, ∆. Ηρακλείου και αναλύεται ως παρακάτω:  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ  
(ΤΕΝΤΕΣ, ΡΟΛΕΡ, ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΕΣ κ.λπ.) 

CPV 
 39522120-4, 39522130-7, 44115811-7 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
σε € 

ΣΥΝΟΛΟ  
σε € 

1 Τεντόπανα µε απαιτούµενους 
βραχίονες 

80τ.µ. περίπου  2.250,00

2 Ρόλερ σκίασης 9τ.µ. 23,00 207,00

3 Σιδηρόδροµος κουρτίνας διπλός  24µ. 15,00 360,00

    ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

2.817,00 

    Φ.Π.Α. 24% 676,08 
    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 3.493,08 

Οι προσφορές υποβάλλονται ανά είδος. Η ανάθεση θα γίνει για κάθε είδος στον 

προµηθευτή που πρόσφερε τη χαµηλότερη τιµή στο συγκεκριµένο είδος ξεχωριστά. 

    Η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται στο ποσό των 3.493,08€ (τριών χιλιάδων 

τετρακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και οκτώ λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 

24%. 

         Η συντάκτης               Ο ∆ιευθυντής 

 

         Ε. Χατζάκη      ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Ταχ. ∆/νση: Ανδρόγεω & Πλ. Καλλεργών 
Πληροφορίες: Φανούρης Οικονοµάκης 
Τηλ.: 2813 409128 
E-mail: oikonomakis-f@heraklion.gr 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙ∆ΩΝ 
ΣΚΙΑΣΗΣ (ΤΕΝΤΕΣ, ΡΟΛΕΡ, 
ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΕΣ Κ.ΛΠ.) ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ 
ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Κ.Α : 15-7135.081   

                                                   Προϋπολογισµός : 3.493,08 € (µε Φ.Π.Α) 

 

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

Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο της  παρούσης  είναι η Προµήθεια και τοποθέτηση ειδών σκίασης (τέντες, 

ρόλερ, κουρτινόβεργες κ.λπ.) στα κτίρια που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της ∆/νσης 

Κοινωνικής Ανάπτυξης, ∆. Ηρακλείου. 

 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες  ∆ιατάξεις – Αποφάσεις 

Η παρούσα προµήθεια θα ανατεθεί µετά από διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύµφωνα 

µε:  

Α) Τις διατάξεις: 

 Του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α΄/19.07.2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της 

Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου 

οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, 

ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας 

και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α΄/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
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2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87/Α΄/2010). 

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

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

 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. 

Β) Τις αποφάσεις: 

1. Την υπ’ αριθµ. 272/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: ΩΜ80Ω0Ο-62∆) 

περί αναµόρφωσης προϋπολογισµού έτους 2019 για την ενίσχυση Κ.Α.. 

2. Την υπ’ αριθµ. 178/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΞΛ9Ω0Ο-ΓΙΧ) 

περί αναµόρφωσης προϋπολογισµού έτους 2019 για την ενίσχυση Κ.Α.. 

3. Την υπ’ αριθµ. 67703/10.08.2018 απόφαση ∆ηµάρχου περί εξουσιοδότηση για 

υποβολή τεκµηριωµένου αιτήµατος ∆ιατάκτη. 

4. Την υπ’ αριθµ. 79277/20.09.2018 απόφαση ∆ηµάρχου περί παράτασης της 

θητείας των Αντιδηµάρχων. 

5. Τις υπ’ αριθµ. 17011/21.02.2019 & 58120/01-06-2016 αποφάσεις περί 

εκχώρησης αρµοδιότητας υπογραφής 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. 

6. Την υπ’ αριθµ. 31727/23-3-2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων 

∆. Ηρακλείου. 

 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας - Προϋποθέσεις συµµετοχής 

 

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 µε Απόφαση ∆ηµάρχου µετά από πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών. Το κριτήριο κατακύρωσης 

είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη συνολική προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιµής, τηρουµένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν 

εγκριθεί για την εν λόγω προµήθεια.  

Προϋποθέσεις Συµµετοχής  
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   Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς 

τους  

1) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραµµένη από το νόµιµο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:  

 ∆εν έχουν συµµετάσχει σε εγκληµατική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, 

σε τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες , σε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 

2008/841/∆ΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

,2003/568/∆ΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 

της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/∆ΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 

2011/36/ΕΕ, Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία 

ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.  

  ∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

 Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής 

υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισµό της προµήθειας και συµφωνούν 

µε αυτούς.  

 Είναι ενήµεροι φορολογικά και ασφαλιστικά. 

 Είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο σε σχετικό µε το αντικείµενο της 

προµήθειας κωδικό επαγγέλµατος. 

 

∆ικαιολογητικά Ανάθεσης 

Ο προµηθευτής στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η προµήθεια θα πρέπει να 

προσκοµίσει τα εξής δικαιολογητικά: 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου το οποίο θα έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης της 

προσφοράς, όπου θα πιστοποιείται σ’ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελµά 

του, το οποίο αν δε συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί 

σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 

 Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα.  

 

Άρθρο 4ο 

Σύµβαση 
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Τα στοιχεία της Σύµβασης που θα υπογραφεί θα είναι: 

Η παρούσα µελέτη, η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός 

προϋπολογισµός και η προσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η 

Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύµβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη. 

 

Άρθρο 5ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την καλή εκτέλεση της προµήθειας ο ανάδοχος θα καταθέσει  Εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύµβασης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προµήθειας την οποία θα προσκοµίσει ο 

προµηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της  συµβατικής αξίας 

(των άρθρων που του κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α σύµφωνα µε το άρθρο 72 του 

Ν.4412/2016 και θα επιστραφεί µετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της 

σύµβασης.  

Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση  

καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

υλικού. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω επιστροφή γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα 

προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Αν το υλικό  είναι διαιρετά και η 

παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

και προκαταβολής αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του 

µέρους της ποσότητας ή του τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την 

σταδιακή αποδέσµευσή τους απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου 

συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την 

αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. 

  

Άρθρο 6ο 

Παράδοση Υλικών (Χρόνος, Τόπος, Τρόπος) 

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

40 (σαράντα) ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης της υπογραφείσας σύµβασης 

στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

Η παράδοση των ειδών της προµήθειας θα γίνει (συνολικά) στο ∆ήµο Ηρακλείου σε χώρο 

που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η εκφόρτωση των ειδών θα γίνει µε έξοδα του 

προµηθευτή. 

Η τοποθέτηση των ειδών θα γίνει στους χώρους στους οποίους προορίζονται, κατόπιν 
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συνεννόησης µε την Υπηρεσία.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 7ο 

Εκπρόθεσµη παράδοση υλικών 

1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού 

χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το 

άρθρο 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

2. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα 

επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το 

πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση - 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα 

από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης 

Προµηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του ∆ήµου 

Ηρακλείου, δε λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και 

παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 

Άρθρο 8ο 

Παραλαβή Υλικών προµήθειας 

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και 

Παρακολούθησης Προµηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

του ∆ήµου Ηρακλείου. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 

έλεγχος µε µακροσκοπική εξέταση. Στην παραπάνω διαδικασία µπορεί να παραστεί, 

εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής.  

 Η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης 

µετά τη διενέργεια της µακροσκοπικού ελέγχου.  

 Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί: 

 α) να παραλάβει το υλικό, 

 β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές  της σύµβασης, 

 γ) να απορρίψει το υλικό. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. 
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Άρθρο 9ο 

Χρόνος παραλαβής υλικών 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο. 

 

Ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης 

του υλικού. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση 

χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των 

δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά 

αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του 

∆ήµου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου 

να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή. 

 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του 

προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή 

που συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία δεν µπορεί να 

συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την 

παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 

παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την 

σύµβαση και το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δε λαµβάνεται 

υπόψη. 
 

          Άρθρο 10ο 

               Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των 

υλικών, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι 

σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 

συµβατικού χρόνου, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε 
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κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 

Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην 

προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης 

ποσότητας µε την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση 

αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 

αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής 

παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από 

αίτηµα του προµηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες 

πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία και 

επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης 

ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο 

προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί 

στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

3. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 

οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που 

απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους . 

 

Άρθρο 11ο 

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου 

Εφόσον ο ανάδοχος δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν 

επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 

του δόθηκε κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του 

και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προµηθειών. 

Κατά λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν4412/16. 

 

        Άρθρο 12ο 

Τρόπος πληρωµής – απαιτούµενα δικαιολογητικά για πληρωµή του αναδόχου 

Η πληρωµή θα γίνεται µε εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται χωρίς να αποκλείεται η  πιθανότητα 

να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου είναι τα εξής: 

Α) Πρωτόκολλο οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση 

αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, 

σύµφωνα µε το άρθρο 208 του N.4412/2016.  

Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του ∆ήµου.  
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Γ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δε φέρει την ένδειξη   

«Εξοφλήθηκε».  

∆) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας.   

 

Άρθρο 13ο  

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύµβασης 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από 

το αρµόδιο όργανο 

β)  Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη 

σύµβαση. 

 

                 Άρθρο 14ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

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. 

βαρύνει το ∆ήµο. 

                             

 Η συντάκτης                                         Ο ∆ιευθυντής      

 

      Ε. Χατζάκη                             ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ                
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Λογότυπο προσφέροντος  
 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙ∆ΩΝ 
ΣΚΙΑΣΗΣ (ΤΕΝΤΕΣ, ΡΟΛΕΡ, 
ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΕΣ Κ.ΛΠ.) ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 
∆/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Κ.Α : 15-7135.081   

                                                   
Προϋπολογισµός: 3.493,08 € (µε Φ.Π.Α) 

 
Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  

 
 

ΤΟΥ …………………………………………………………… µε ΑΦΜ …………………………. 
                       ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………………………………. ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………. 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ  
(ΤΕΝΤΕΣ, ΡΟΛΕΡ, ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΕΣ κ.λπ.) 

CPV 
 39522120-4, 39522130-7, 44115811-7 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
σε € 

ΣΥΝΟΛΟ  
σε € 

1 Τεντόπανα µε απαιτούµενους 
βραχίονες  

80τ.µ. περίπου  

2 Ρόλερ σκίασης 9τ.µ.  

3 Σιδηρόδροµοι κουρτίνας  24µ.  

    ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

    Φ.Π.Α. 24%  
    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  
 

 

 

 

Ηµεροµηνία: ……./……./2019 
Υπογραφή και Σφραγίδα 

 
 
 

 
 


