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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                 

Αριθμ. Αποφ. 38/2021 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 8/2021 

της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης, τεύχους ενδεικτικού προϋπολογισμού και γενικής 
συγγραφής υποχρεώσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών πάγιου εξοπλισμού και 
προμήθεια καλυμμάτων κεφαλής μιας χρήσης για το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής που 
υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής 
Πρόνοιας Ηρακλείου 

 

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 13.00 , συνεδρίασε τακτικώς μέσω 
τηλεδιάσκεψης για λήψη απόφασης των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας και εκτός 
ημερήσιας διάταξης, το Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – 
Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, κατόπιν της 6ης/09.03.2021 πρόσκλησης 
της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,  η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του, 
σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος 
Β’). Ο παρών τρόπος συνεδρίασης και λήψης απόφασης προβλέπεται στην απόφαση του 
ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ): Σύγκληση συλλογικών 
οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, 
κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 
σύμφωνα με την οποία «Σε όσες περιπτώσεις δεν πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση 
των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, η λήψη της απόφασής τους, κατά το ίδιο χρονικό 
διάστημα, μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων 
των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από 
τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης, και με τη 
συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου. Η διαδικασία 
αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 
Α΄ 55/2020), χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγοντα 
χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την 
βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του 
συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19...». 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό και απόν το 
παρακάτω ένα (1) τακτικό μέλος, ξεκίνησε η συνεδρίαση:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ειρήνη (Ρένα) Παπαδάκη Σκαλίδη 1.Νικόλαος Μεραμβελλιωτάκης 
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2. Γεώργιος Τσαγκαράκης  

3. Σηφάκης Γρηγόριος (αναπλ.  Βασιλάκη Εμμ)   

4. Στυλιανή (Στέλλα) Αρχοντάκη -Καλογεράκη   

5. Εμμανουήλ Σταματάκης   

6. Μάρω Μανουρά - Σταυρακάκη    

7. Μαρίνα Ανδρονά   

8. Εμμανουήλ Αχλαδιανάκης  

9. Σπυρίδων Δοκιανάκης  

10.Αικατερίνη Τζουλιαδάκη   

 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου εισηγήθηκε το 4ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής: 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΈΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ    

 
Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής βρίσκεται στην Νέα Αλικαρνασσό, σε χώρο 7 στρεμμάτων 
και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Η  Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, έχει επιμεληθεί 
την ανάπλαση και την επαναλειτουργία του Πάρκου.  
Σκοπός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, είναι η εκπαίδευση και η 
ψυχαγωγία των παιδιών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής με στόχο την ευαισθητοποίηση 
στην ορθή απόκτηση οδικής συμπεριφοράς και την προώθηση και καλλιέργεια θετικών 
προτύπων κυκλοφοριακής κουλτούρας.  
Η εκπαίδευση των μαθητών στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας πραγματοποιείται από 
εξειδικευμένο προσωπικό και περιλαμβάνει την παρουσίαση κανόνων κυκλοφορίας και 
οδικής ασφάλειας σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο, με διαδραστικές πρακτικές 
διδασκαλίας μέσω βιωματικής μάθησης. Οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την 
οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία (ποδηλατόδρομους, 
πεζόδρομους, ράμπες). Επίσης, διδάσκονται να κυκλοφορούν ως πεζοί, με ποδήλατα και με 
ασφάλεια στην πόλη του Ηρακλείου. Η όλη εκπαίδευση πραγματοποιείται με οχήματα που 
είναι εξοπλισμένο το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (ποδήλατα – αυτοκινητάκια μπαταρίας 
για κάθε ηλικιακή ομάδα) και συστήματα προσομοίωσης σύγκρουσης, μέθης, και ειδικές 
διαδρομές για άτομα ΜΕΑ. 
Επίσης, σημαντική είναι και η εθελοντική συνεισφορά εκπαίδευσης από Δημοτικούς και 
Ιδιωτικούς φορείς του Ηρακλείου, όπως το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), η 
Πυροσβεστική υπηρεσία, η Δημοτική Αστυνομία, το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου, Σύλλογοι, 
Σχολές Οδήγησης, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών στο σημαντικό θέμα της 
Κυκλοφοριακής Αγωγής και το Οδικό ήθος που πρέπει να διδαχθούν και να αφομοιώσουν.  
Στα χρόνια απρόσκοπτης λειτουργίας του Πάρκου, ο πάγιος εξοπλισμός του (ποδήλατα, 
αυτοκινητάκια μπαταρίας, σύστημα προσομοίωσης σύγκρουσης), πρέπει να συντηρηθεί και 
να αποκατασταθούν οι όποιες καταστροφές ή φθορές έχουν προκύψει από την καθημερινή 
χρήση τους.  
Η ΔΗ.Κ.Ε.Η. πιστή στις αρχές που πρεσβεύει απέναντι στην κυκλοφοριακή εκπαίδευση που 
προσφέρει το Πάρκο στους μαθητές του Δήμου Ηρακλείου και σε όλα τα σχολικά 
συγκροτήματα που το επισκέπτονται κάθε σχολική χρονιά από όλο το νομό Ηρακλείου, θα 
προβεί στην συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών του πάγιου εξοπλισμού του Πάρκου. 
Θα ελεγχθούν και θα αλλαχθούν τα φθαρμένα ελαστικά, οι σέλες, των ποδηλάτων και οι 
άξονες από τα μικρά αυτοκινητάκια. Τέλος, τηρώντας πιστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα 
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προμηθευτούμε καλύμματα κεφαλής μιας χρήσης τα οποία θα χρησιμοποιούν οι μαθητές 
όταν κάνουν χρήση του προστατευτικού κράνους. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    

 
 

1. Ελαστικό σχεδιασμένο για ασφάλτινη χρήση ανθεκτικό περίβλημα και μεγάλη 
διάρκεια ζωής, κατάλληλο για ποδήλατα με διάμετρο τροχού 20 ιντσών και πίεση 
από 40 έως 70 psi. 

 
2. Ελαστικό σχεδιασμένο για ασφάλτινη χρήση ανθεκτικό περίβλημα και μεγάλη 

διάρκεια ζωής, κατάλληλο για ποδήλατα με διάμετρο τροχού 24 ιντσών και πίεση 
από 40 έως 70 psi. 

 
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 

 
1. Αεροθάλαμος (σαμπρέλα) ποδηλάτου κατάλληλος για ποδήλατα με διάμετρο 

τροχού 16 ιντσών  
2. Αεροθάλαμος (σαμπρέλα) ποδηλάτου κατάλληλος για ποδήλατα με διάμετρο 

τροχού 20 ιντσών  
3. Αεροθάλαμος (σαμπρέλα) ποδηλάτου κατάλληλος για ποδήλατα με διάμετρο 

τροχού 24 ιντσών  
 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 
1. Τακάκια φρένων μπροστινών και πίσω τροχών  

 
ΣΤΕΚΕΣ 

1. Πλαϊνό σταντ αλουμινίου με προστατευτικό ''ποδαράκι''. Ιδανικό για το κέντρο του 
ποδηλάτου με τροχό 12-29''. 
Χαρακτηριστικά: 

• Τύπος: Σταντ Ποδηλάτου 

• Υλικό: Αλουμίνιο 
 

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1. Αντισκωριακό γενικής χρήσης σε συσκευασία των 400 ml  

• Χαλαρώνει τα σκουριασμένα μέρη  

• Απομακρύνει την υγρασία από ηλεκτρικές επαφές, μίζες, κλειδαριές κτλ.  

• Διεισδύει εύκολα σε μηχανισμούς καθαρίζοντας και λιπαίνοντας Καθαρίζει και 
αφαιρεί γράσσα, λάδια, βρωμιά κτλ.  

• Προληπτικό μέσο κατά της σκουριάς και του κιτρινίσματος Βοηθάει στο 
ξεκόλλημα αυτοκόλλητων ταινιών Καθαρίζει τα τάσια και τις ζάντες, καθαρίζει 
και λιπαίνει τα ποδήλατα  

• Καθαρίζει τις ανοξείδωτες επιφάνειες  

• Σταματά τα τριξίματα  

• Αφήνει μια αδιάβροχη υδροαπωθητική προστατευτική επίστρωση που 
διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

• Ελευθερώνει μπλοκαρισμένους μηχανισμούς  

• Περιλαμβάνει ειδικό μακρύ ακροφύσιο ξεκασμού  
 
 
 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
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• Εξασφαλίζει πολύ καλή μετατόπιση της υγρασίας 

• Αποτρέπει την κατάψυξη το χειμώνα, καθώς δεν μπορεί να συσσωρευτεί 
υγρασία 

• Περιέχει πρόσθετα προστασίας διάβρωσης 

• Μόνιμη προστασία μηχανισμών ασφάλισης 

• Χωρίς ρητίνες και χωρίς οξύ 

• Δεν περιέχει σιλικόνη 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

 
ΤΜΗΜΑ 1 : ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 

Ελαστικά Ποδηλάτου Με Διάμετρο 
Τροχού 20 Ιντσών και ίσιο πέλμα για 
χρήση σε δρόμο 

ΤΕΜ 8 10,00€ 80,00 €  

Ελαστικά Ποδηλάτου Με Διάμετρο 
Τροχού 24 Ιντσών και ίσιο πέλμα για 
χρήση σε δρόμο 

ΤΕΜ 18 10,00€ 180,00 €  

Αεροθάλαμος (σαμπρέλα) ποδηλάτου 
κατάλληλος για ποδήλατα με διάμετρο 
τροχού 16 ιντσών  

ΤΕΜ 10 3,00€ 30,00 €  

Αεροθάλαμος (σαμπρέλα) ποδηλάτου 
κατάλληλος για ποδήλατα με διάμετρο 
τροχού 20 ιντσών  

ΤΕΜ 20 3,00€ 60,00 €  

Αεροθάλαμος (σαμπρέλα) ποδηλάτου 
κατάλληλος για ποδήλατα με διάμετρο 
τροχού 24 ιντσών  

ΤΕΜ 20 3,00€ 60,00 €  

Τακάκια φρένων μπροστινών και πίσω 
τροχών ΣΕΤ 2 ΤΕΜ 

ΤΕΜ 30 3,00€ 90,00 €  

Πλαϊνό σταντ αλουμινίου με 
προστατευτικό ''ποδαράκι''. Ιδανικό για 
το κέντρο του ποδηλάτου με τροχό 12-
29'' 

ΤΕΜ 10 5,00€ 50,00 €  

Σέλα για ποδήλατα 16" ΤΕΜ 3 10,00€ 30,00 €  

Σέλα για ποδήλατα 20" ΤΕΜ 10 10,00€ 100,00 €  

Σέλα για ποδήλατα 24" ΤΕΜ 10 10,00€ 100,00 €  

Σέλα για ποδήλατα 26" ΤΕΜ 10 10,00€ 100,00 €  

Σασμάν ταχυτήτων για ποδήλατα  
16’’ Τεμ 3 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η 
τοποθέτηση 

ΤΕΜ 3 18,00€ 54,00 €  

Σασμάν ταχυτήτων για ποδήλατα  
20’’ Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και 
η τοποθέτηση 

ΤΕΜ 6 18,00€ 108,00 €  

Σασμάν ταχυτήτων για ποδήλατα  
24’’ Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και 
η τοποθέτηση 

ΤΕΜ 12 18,00€ 216,00 €  

Σασμάν ταχυτήτων για ποδήλατα  
26’’ Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και 
η τοποθέτηση 

ΤΕΜ 9 18,00€ 162,00 €  
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Σετ λεβιές ταχυτήτων 3 και 6 ταχυτήτων 
(18ταχυτα ποδήλατα) Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση 

ΤΕΜ 12 15,00€ 180,00 €  

Άξονας τροχού ποδηλάτου ΤΕΜ 10 3,00€ 30,00 €  

Άξονας μπροστινός αμαξιού Gaucho 
superpower 24 volt, κωδικός 
ανταλλακτικού : SAGI9461JN, Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση 

TEM 4 40,00€ 160,00€ 

Συνδετήρες αλυσίδας   ΤΕΜ 100 3,00€ 300,00 €  

Βοηθητικά ροδάκια για ποδήλατα 
2ΤΕΜ/Ζευγ. – Διάσταση ποδηλάτου 16’’  ΤΕΜ 2 8,00€ 16,00 €  

Βοηθητικά ροδάκια για ποδήλατα 
2ΤΕΜ/Ζευγ. - Διάσταση ποδηλάτου 20’’  

ΤΕΜ 2 8,00€ 16,00 €  

Βοηθητικά ροδάκια για ποδήλατα 
2ΤΕΜ/Ζευγ. Διάσταση ποδηλάτου 24’’  ΤΕΜ 2 20,00€ 40,00 €  

Αντισκωριακό γενικής χρήσης σε 
συσκευασία των 400 ml  

ΤΕΜ 10 5,00€ 50,00 €  

Λιπαντικό γενικής χρήσης σε 
συσκευασία των 400 ml  

ΤΕΜ 10 10,00€ 100,00 €  
   

Μερικό σύνολο 2.312,00 €     
ΦΠΑ 24% 554,88 €     
Γενικό σύνολο 2.866,88 €  

 
 
 
ΤΜΗΜΑ 2 : ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 

Κάλυμμα κεφαλής μιας χρήσης, 
100 Τεμ/ συσκευασία 

Συσκευασία 100 6,50€ 650,00 €  

   Μερικό σύνολο 650,00 €  

   ΦΠΑ 24% 156,00 €  

   Γενικό σύνολο 806,00 €  

 
 
 
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 3.672,88 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%. Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-7135.008 του προϋπολογισμού της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ηρακλείου, με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής» του έτους 
2021. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    

 
Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο Μελέτης 
 
Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής βρίσκεται στην Νέα Αλικαρνασσό, σε χώρο 7 στρεμμάτων 
και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Η  Δημοτική Κοινωφελής 
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Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, έχει επιμεληθεί 
την ανάπλαση και την επαναλειτουργία του Πάρκου.  
Σκοπός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, είναι η εκπαίδευση και η 
ψυχαγωγία των παιδιών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής με στόχο την ευαισθητοποίηση 
στην ορθή απόκτηση οδικής συμπεριφοράς και την προώθηση και καλλιέργεια θετικών 
προτύπων κυκλοφοριακής κουλτούρας.  
Η εκπαίδευση των μαθητών στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας πραγματοποιείται από 
εξειδικευμένο προσωπικό και περιλαμβάνει την παρουσίαση κανόνων κυκλοφορίας και 
οδικής ασφάλειας σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο, με διαδραστικές πρακτικές 
διδασκαλίας μέσω βιωματικής μάθησης. Οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την 
οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία (ποδηλατόδρομους, 
πεζόδρομους, ράμπες). Επίσης, διδάσκονται να κυκλοφορούν ως πεζοί, με ποδήλατα και με 
ασφάλεια στην πόλη του Ηρακλείου. Η όλη εκπαίδευση πραγματοποιείται με οχήματα που 
είναι εξοπλισμένο το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (ποδήλατα – αυτοκινητάκια μπαταρίας 
για κάθε ηλικιακή ομάδα) και συστήματα προσομοίωσης σύγκρουσης, μέθης, και ειδικές 
διαδρομές για άτομα ΜΕΑ. 
Επίσης, σημαντική είναι και η εθελοντική συνεισφορά εκπαίδευσης από Δημοτικούς και 
Ιδιωτικούς φορείς του Ηρακλείου, όπως το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), η 
Πυροσβεστική υπηρεσία, η Δημοτική Αστυνομία, το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου, Σύλλογοι, 
Σχολές Οδήγησης, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών στο σημαντικό θέμα της 
Κυκλοφοριακής Αγωγής και το Οδικό ήθος που πρέπει να διδαχθούν και να αφομοιώσουν.  
Στα χρόνια απρόσκοπτης λειτουργίας του Πάρκου, ο πάγιος εξοπλισμός του (ποδήλατα, 
αυτοκινητάκια μπαταρίας, σύστημα προσομοίωσης σύγκρουσης), πρέπει να συντηρηθεί και 
να αποκατασταθούν οι όποιες καταστροφές ή φθορές έχουν προκύψει από την καθημερινή 
χρήση τους.  
Η ΔΗ.Κ.Ε.Η. πιστή στις αρχές που πρεσβεύει απέναντι στην κυκλοφοριακή εκπαίδευση που 
προσφέρει το Πάρκο στους μαθητές του Δήμου Ηρακλείου και σε όλα τα σχολικά 
συγκροτήματα που το επισκέπτονται κάθε σχολική χρονιά από όλο το νομό Ηρακλείου, θα 
προβεί στην συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών του πάγιου εξοπλισμού του Πάρκου. 
Θα ελεγχθούν και θα αλλαχθούν τα φθαρμένα ελαστικά, οι σέλες, των ποδηλάτων και οι 
άξονες από τα μικρά αυτοκινητάκια. Τέλος, τηρώντας πιστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα 
προμηθευτούμε καλύμματα κεφαλής μιας χρήσης τα οποία θα χρησιμοποιούν οι μαθητές 
όταν κάνουν χρήση του προστατευτικού κράνους. 
 
 

Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με: 
1) Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 257 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 

1492/17.08.2007 τεύχος Β') 
3) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
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) Τις διατάξεις του Ν. 4555/19-07-2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018) περί 
«Μεταρρύθμισης του Θεσμού πλαισίου της Τοπική Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α» (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), όπως αναλογικά 
εφαρμόζονται στα ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του, ως φορείς γενικής κυβέρνησης αρ.2 παρ.2β ΠΔ 80/2016 

 
Άρθρο 3ο 

Διαδικασία Ανάθεσης  της Προμήθειας 
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Η ανάθεση των προμηθειών που περιγράφονται στο άρθρο 1 θα πραγματοποιηθεί με 
απευθείας ανάθεση με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
ανά τμήμα, ήτοι ανά πίνακα,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/20016. 
 

Άρθρο 4ο 
Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών 

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι την παράδοση 
και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία των προς προμήθεια ειδών. 
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει τα προς προμήθεια είδη 
στο χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή μετά την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από 
τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 
206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η 
παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
3. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στον τόπο που θα του υποδειχθεί, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
 

Άρθρο 5ο  
Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται: 
α)Για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και στην σωστή εκτέλεση των εργασιών 
όπως αυτά αναλύονται στην παρούσα. 
β)Ότι τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους   
γ)Ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης 
δ)Ότι λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 

Άρθρο 6ο 
Υπεργολαβία 

1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση 
των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 
την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος 
υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και 
τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση 
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αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης 
είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4 και με τα αποδεικτικά μέσα του 
άρθρου 5  της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν 
σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση 
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 7ο  
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος  από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση 
του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται 
να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με 
το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για 
τόκο υπερημερίας  
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 

Άρθρο 8ο  
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 
 

Άρθρο 9ο 
Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι 
της πρόσκλησης αναγράφονται στα αντίστοιχα έγραφα της σύμβασης και συμπληρωματικά 
ο Αστικός Κώδικας. 
2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως 
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ 
αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. 
3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων  των άρθρων 8 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 15 
(Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση , 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

Άρθρο 10ο 
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η Δημοτική Επιχείρηση μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
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αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Άρθρο 11ο 
Λύση της σύμβασης 

Με την επιφύλαξη των άρθρων 9ο , 11ο της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της 
ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5ο της παρούσας. 
 

Άρθρο 12ο  
Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, 
που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16   
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με 
μακροσκοπικό έλεγχο ή με πρακτική διαδικασία  
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των 
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν 
να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από 
αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να 
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 
αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 
μέρη. 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 
μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 
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 συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και 
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού 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 φορέα εκδίδει δελτίο 
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
η πληρωμή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του του Δημοτικού 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 ως άνω 
παράγραφο 1 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 προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων.  
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Άρθρο 13ο 
Έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των προϊόντων 

 Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων στον τόπο παραλαβής 
τους, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των προϊόντων, 
έναντι κάθε κινδύνου, μέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από την αρμόδια Επιτροπή. 
 

Άρθρο 14ο 
Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του Δημοτικού 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. 
2. 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 ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος 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. 
1. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 15ο  
Ρήτρα εχεμύθειας σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία 

Δεδομένων  
1) Η παροχή υπηρεσιών από μέρους του Αναδόχου και από τους υπεργολάβους αυτού, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας σύμβασης, γίνεται με τον όρο ότι κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης, σε αρχεία με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται στην 
Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου επεμβαίνουν μόνο εξουσιοδοτημένοι 
συνεργάτες του, κατόπιν καθορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης από την  αναθέτουσα 
αρχή. 
2) Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την ισχύουσα νομοθεσία, το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 
2016/679 (GDPR) και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
3) Το όλο έργο της παρούσης συμβάσεως και τα οποιαδήποτε πορίσματα χαρακτηρίζονται 
απόρρητα και ως τοιαύτα τα διαχειρίζονται τα εμπλεκόμενα μέρη. 
4) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην ανακοινώνει, διαθέτει ή 
δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους 
σκοπούς της σύμβασης και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα 
από το νόμο ή δικαστική απόφαση, πληροφορίες που έχει λάβει και επεξεργάζεται στα 
πλαίσια της δραστηριότητάς του. 
5) Τα  παραπάνω επιβιώνουν της λύσης ή της λήξης της παρούσας σύμβασης. 
 

Άρθρο 16ο 
Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης 
λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει 
οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της 
συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη 
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λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται 
στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης 
λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του 
αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή 
μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική 
κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσας. 
Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

Άρθρο 17ο 
Ανωτέρα βία 

      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας 
βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε 
φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος ή η Αναθέτουσα Αρχή είναι 
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του 
προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 
ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή και να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις 
συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί 
ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για την Αναθέτουσα Αρχή προσαρμοζόμενος 
ανάλογα. 
 

Άρθρο 18ο  
Αναθεώρηση τιμών 

    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. Ο ΦΠΑ σε κάθε περίπτωση (και αλλαγής του 
συντελεστή) βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

Άρθρο 19ο 
Τρόπος πληρωμής 

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά 
την οριστική παραλαβή των υλικών και την έκδοση του τιμολογίου.  
2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
3. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής 
Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρα 347 και 350 των νόμων 4412/2016 σε 
συνδυασμό με την ΥΑ1191/2017 ΦΕΚ Β 969/22.03.2017) 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης. 
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού που ισχύει κατά την ημέρα της ανάθεσης. 
 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 

1) Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 257 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 

1492/17.08.2007 τεύχος Β') 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

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) Τις διατάξεις του Ν. 4555/19-07-2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018) περί «Μεταρρύθμισης 

του Θεσμού πλαισίου της Τοπική Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση 

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

(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), όπως αναλογικά εφαρμόζονται στα ΝΠΙΔ που ανήκουν 

σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, ως φορείς γενικής 

κυβέρνησης αρ.2 παρ.2β ΠΔ 80/2016 

6) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της    Δημοτικής 
Επιχείρησης που θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε. 10-7135.008 του προϋπολογισμού της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής 
Πρόνοιας Ηρακλείου, με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Πάρκου Κυκλοφοριακής 
Αγωγής» 

7) Το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 783/05.04.2021 ΑΔΑΜ: 21REQ008408139 πρωτογενές 

αίτημα της επιχείρησης  

8) Την σχετική ανάληψη υποχρέωσης της οικονομικής υπηρεσίας της επιχείρησης και 

βεβαίωσή της για ύπαρξη διαθέσιμου ποσού ως ανωτέρω, συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και δέσμευση στο οικείο 

Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με αριθμό ΑΑΥ Α-111/2021 (ΑΔΑ: 

Ω8ΣΟΟΚ6Ξ-Β99, ΑΔΑΜ: 21REQ008408237) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την έγκριση του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών, του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού και της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων, όπως αναλύονται 
παραπάνω. 
 

2. Την επιλογή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 
κατόπιν συλλογής προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά ανά τμήμα. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 38/2021. 
 
    
     Η Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                            Ο Γραμματέας του Δ.Σ. 
 
 
  Ρένα Παπαδάκη Σκαλίδη                                                      Νικόλαος Κέλλης 

ΑΔΑ: Ω5Λ6ΟΚ6Ξ-ΖΓ0
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