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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                 

Αριθμ. Αποφ. 49/2021 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 9/2021 

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης, τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού 
προϋπολογισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων και εγκαταστάσεων της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ηρακλείου  

 

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 28 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 δέκα (10) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό, ξεκίνησε η 
συνεδρίαση:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ειρήνη (Ρένα) Παπαδάκη Σκαλίδη  
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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   

11. Νικόλαος Μεραμβελλιωτάκης  

 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου εισηγήθηκε το 7ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής: 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΈΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ    

 
Η Πύλη Βηθλεέμ βρίσκεται στη δυτική πλευρά των Ενετικών Τειχών του Ηρακλείου. 

Οδηγούσε στην νότια χαμηλή πλατεία του Προμαχώνα Βηθλεέμ, απέναντι από το Πανάνειο 

επί της Λεωφόρου Πλαστήρα, οπού λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία αισίως για 15η σεζόν, ο 

Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος του Δήμου Ηρακλείου ¨Βηθλεέμ¨. Οι προβολές 

πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Κυριακής κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο & Αύγουστο.  

Καθ΄όλη την διάρκεια λειτουργίας του, έχει προβληθεί ένας μακρύς κατάλογος ταινιών με 

επιλεγμένες ταινίες του σύγχρονου αλλά και του κλασσικού κινηματογράφου από πολλές 

διαφορετικές χώρες του κόσμου, με Διεθνώς αναγνωρισμένους άλλα και με 

πρωτοεμφανιζόμενους δημιουργούς. 

Στα πλαίσια της απρόσκοπτης λειτουργίας του Θερινού Κινηματογράφου όλα αυτά τα 

χρόνια, και το πλήθος της πολιτιστικής γνώσης της 7ης τέχνης που υπηρετεί πιστά και 

προσφέρει στο φιλοθεάμων κοινό του, είναι άμεσης ανάγκης η συντήρηση και ο 

καλλωπισμός του χώρου που πραγματοποιούνται οι προβολές.  

Στο χώρο υπάρχει ξύλινος οικίσκος που χρησιμοποιείται ως κυλικείο και ως χώρος φύλαξης 

εξοπλισμού και θα πρέπει να συντηρηθεί εξωτερικά η ξύλινη επένδυση του με τα κατάλληλα 

βερνίκια νερού. Επίσης, οι μεγάλες θύρες εισόδου του Κινηματογράφου θα υποστούν την 

κατάλληλη προεργασία για κάθε μία πλευρά τους (μεταλλική & ξύλινη επιφάνεια) και θα 

χρωματιστούν με τα ανάλογα υλικά επικάλυψης τέτοιων επιφανειών.  

Οι μεταλλικές κολώνες που τοποθετούνται τα ηχεία χρήζουν και αυτές την ανάλογη 

μεταχείριση και τον επιχρωματισμό τους με νέα υλικά για την συντήρηση τους και την 

περαιτέρω αντοχή τους στο χρόνο.  

Η επιλογή των υλικών γίνεται πάντα με γνώμονα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα 

συνάμα, με την οικολογική συνείδηση της ΔΗ.Κ.Ε.Η. ως διαχειρίστρια του Θερινού 

Κινηματογράφου. Όλες οι εργασίες γίνονται τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για 

το προσωπικό που θα ασχοληθεί για τις προαναφερθείσες εργασίες ανανέωσης στον 

Κινηματογράφο. 
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Αποθήκη 880 (παλιά είσοδος ΣΕΑΠ) 

 

Η ΔΗ.Κ.Ε.Η στα πλαίσια των Κοινωνικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων 

(ΒΣΣ, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής) & Δράσεων (Χριστουγεννιάτικο Κάστρο, 

Καστρινή Αποκριά, Θερινός Κινηματογράφος Βηθλεέμ, κ.α), που αναπτύσσει καθημερινά, 

και με επιπλέον θεματικές εποχικές δράσεις, αποδεικνύουν έμπρακτα την απαράμιλλη 

προσφορά της ΔΗ.Κ.Ε.Η στο Κοινωνικό σύνολο της πόλης. 

Το σύνολο όλων των προαναφερόμενων δράσεων έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο όγκο 

αντικειμένων και υλικών τα οποία τα διαχειρίζεται, τα αποθηκεύει, τα ανακατασκευάζει, τα 

συντηρεί και τα ξαναχρησιμοποιεί η ΔΗ.Κ.Ε.Η.  

Ως εκ τούτου, όλες οι προαναφερόμενες εργασίες που εκτελούνται καθημερινά και 

αδιαλείπτως χρειάζονται τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία που θα κάνουν το κοινωνικό 

έργο της επιχείρησης πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό και συνάμα δημιουργικό.  

Εργαλεία επεξεργασίας κοπής, λείανσης για ξύλα, μέταλλα, πλαστικά είναι το τρίτο χέρι 

βοηθείας για τέτοιες κατασκευές και κάθε λογής επισκευές στα ήδη υφιστάμενα αντικείμενα. 

Όλα αυτά τα εργαλεία συνοδεύονται από τα αντίστοιχα τους μικροεξαρτήματα 

συμπλήρωσης και εξυπηρετούν το λόγο χρήσης τους.  

 

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 

 

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, ΔΗ.Κ.Ε.Η. έχει 

επιμεληθεί την ανάπλαση και την επαναλειτουργία του Πάρκου.  

Η χωροθέτηση του Πάρκου δίπλα σε παράκτια περιοχή, δυστυχώς συνεπάγεται την συνεχή 

συντήρηση του από το αλκαλικό περιβάλλον που υπόκεινται καθημερινά όλα τα δομημένα 

στοιχεία του Πάρκου, από τις ξύλινες πέργκολες και τα ξύλινα παγκάκια, τις μεταλλικές 

σημάνσεις και περιφράξεις, και τα περιμετρικά τσιμεντένια τοιχία που προσδιορίζουν την 

χωροταξική θέση του Πάρκου. Είναι άμεσης ανάγκης η συνεχής συντήρηση των επιμέρους 

στοιχείων του Πάρκου για να αντέξουν τις αντίξοες συνθήκες του χειμώνα αλλά και τον καυτό 

ήλιο του καλοκαιριού.  

Οι υφιστάμενες ξύλινες πέργκολες που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μαθητών 

κατά την χειμερινή και θερινή λειτουργία του πάρκου χρήζουν άμεση διαδικασία τριψίματος 

και αφαίρεσης των σαθρών τμημάτων των παλαιών στρωμάτων βερνικιού και τον 

επαναχρωματισμό των ξύλινων επιφανειών με νέο βερνίκι συντήρησης και προστασίας.  

Τα ξύλινα παγκάκια θα έχουν την ιδία διαδικασία επεξεργασίας και θα επαναχρωματιστούνε 

με λαδομπογιά (ντούκο) για καλύτερη αντιμετώπιση των καιρικών συνθηκών που 

αντιμετωπίζει το Πάρκο καθημερινά.  

 

Παράρτημα Ωδείου στο Σίβα 

 

Το 2014 το Ωδείο Δήμου Ηρακλείου ίδρυσε ένα νέο Παράρτημα στο χωριό Σίβα της 

Δημοτικής Κοινότητας Παλιανής με σκοπό να προσφέρει την δυνατότητα Μουσικών 

σπουδών και στην περιφέρεια, και να δώσει την δυνατότητα στα παιδιά των γύρω περιοχών 

να αποκτήσουν πιο εύκολη πρόσβαση στην σπουδή των Μουσικών τους επιλογών.  
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Το κτίριο που στεγάζεται το παράρτημα του Ωδείου στο Σίβα στην Δημοτική κοινότητα 

Παλιανής χρήζει συντήρηση και επαναχρωματισμό των εσωτερικών και εξωτερικών 

επιφανειών του. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ειδικά στους εξωτερικούς χώρους του 

κτιρίου είναι οικολογικά χρώματα χωρίς επιβλαβείς ουσίες και εκπομπές επικίνδυνων 

αερίων στην ατμόσφαιρα και κατά συνέπεια και στους τεχνικούς που θα εκτελέσουν την 

εργασία άλλα και από τα παιδιά και τους καθηγητές που θα κάνουν χρήση των αντίστοιχων 

αιθουσών. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ & ΕΝΔΕΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

Τα υλικά (χρώματα και λοιπά υλικά) θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες χρωματισμού σε 

εξωτερικούς χώρους. 

• Τα χρώματα θα πρέπει να είναι:  

✓ Ακρυλικά εξωτερικής χρήσης  

✓ 100% ακρυλικό με αντοχή σε επιταχυνόμενη γήρανση  

✓ Aδιάβροχα  

✓ Για επιφάνεια από ξύλο, σοβά ή γυψοσανίδα.  

 

• Το διαλυτικό πρέπει να είναι διαφανές υψηλής ποιότητας χωρίς προσμίξεις ιδανικό για την 

αραίωση βερνικοχρωμάτων και καθαρισμό εργαλείων. 

• Η βελατούρα ως υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων να είναι κατάλληλη για ξύλινες επιφάνειες 

και τοίχους. Πρέπει να προσφέρει υψηλή καλυπτικότητα. 

• Η περιεκτικότητα του προϊόντος σε πτητικές οργανικές ενώσεις πρέπει να είναι σύμφωνη 

με τα όρια της Ε.Ε. για το συγκεκριμένο προϊόν.  

• Τα πινέλα να είναι με τρίχα χρώματος λευκού ή μαύρου, χειρολαβή πλαστική ή ξύλινη, 

για όλες τις χρήσεις. 

• Τα ρολά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για ριπολίνη, βερνίκια, χρώματα λαδιού και νερού, 

από γούνα για καλύτερη επιφάνεια και εργασία. Να δουλεύουν με παχύ χρώμα για να 

έχουμε επιφάνεια σμάλτου και αντοχή μιας δεκαετίας. Να βάφουν ομαλά και να μην 

λερώνουν. Να μπορούν να καθαρίζονται. 

• Η σκάφη θα πρέπει να είναι πλαστική για βαφή.  

 
ΚΤΙΡΙΟ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΙΝΕΜΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 

Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλου 
(Βερνίκι νερού), Άχρωμο. Κάθε 
συσκευασία 750ML 

ΤΕΜ 12 6,40€  76,80€ 
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2 

Πολυουρεθανικής βάσης 

διακοσμητικό βερνίκι εμποτισμού ✓ 
Προστατεύει από την υγρασία και 

την UV ακτινοβολία ✓ Λόγω της 
ειδικής του σύστασης αποτρέπει 
αποτελεσματικά την ανάπτυξη 
μούχλας και μυκήτων στον υμένα 

του ✓ Εμποτίζει το ξύλο, 
σχηματίζοντας λεπτό υμένα 
επιτρέποντας του όμως συγχρόνως 

να διαπνέει ✓ Ακολουθεί τις 
συστολές του ξύλου λόγω της 
ελαστικότητας του. Απόδοση 
περίπου 12-16 m2/lt. Απόχρωση 
Καρυδιά. Κάθε συσκευασία 750ML 

ΤΕΜ 4 9,00€ 36,00€ 

3 

Χρώμα μετάλλων σφυρήλατο. 
Απόχρωση: Κυπαρισσί  
Τύπος: Χρώμα αλκυδικών ρητινών. 
Έτοιμο προς χρήση.  
Απόδοση: Περίπου 3,5 - 5 m2/L για 
δύο στρώσεις. Κάθε συσκευασία 
750ML 

ΤΕΜ 4 7,00€ 28,00€ 

4 
Πατόχαρτο ρολό διαστάσεων 
περίπου 115mm, πάχους Κ100 ΜΕΤΡΟ 20 1,00€ 20,00€ 

5 
Πατόχαρτο ρολό διαστάσεων 
περίπου 115mm, Πάχους Κ120 ΜΕΤΡΟ 20  1,00€ 20,00€ 

6 
Λιπαντικό-Αντισκωριακό Σπρέι, 
Συσκευασία των 600ml ΤΕΜ 2  11,00€ 22,00€ 

7 

Ρολό ελαιοχρωματισμού, 
Υλικό: Ακρυλικό, Τρίχας 
Μήκος ρολού: περίπου 100mm / 4" 
Πάχος ρολού: 12mm 
Διάμετρος άξονα: 6mm 
Πάχος ρολού: 12mm 

ΤΕΜ 5  1,00€ 5,00€ 

8 Πινέλο 2,5 ιντσών ΤΕΜ 3  2,00€ 6,00€ 

9 Πινέλο 3 ιντσών ΤΕΜ 2  2,00€ 4,00€ 

10 

Γυαλιστερό, αλκυδικό Βερνικόχρωμα  
για εξωτερικές μεταλλικές 
επιφάνειες χρώματος μαύρου. Κάθε 
συσκευασία 750ML 

ΤΕΜ 8  7,00€ 56,00€ 

11 

Γυαλιστερό, αλκυδικό Βερνικόχρωμα  
για εξωτερικές μεταλλικές 
επιφάνειες χρώματος μπεζ (Ral 9001) 
Κάθε συσκευασία 750ML 

ΤΕΜ 4  7,00€ 28,00€ 

12 
Διαλυτικό Διάφανο Νίτρου, 
Συσκευασία του 1KG ΤΕΜ 3 3,50€ 10,50€ 

13 

Λουκέτο ασφαλείας με 
συμπαγές σώμα από μπρούτζο 
και λαιμό από ατσάλι με διπλό 
κλείδωμα 
και οδοντωτό κύλινδρο πάχους 
50mm. Κοινό κλειδί για όλα τα 
λουκέτα, διαθέσιμα κλειδιά : 2  

ΤΕΜ 3 7,00€ 21,00€ 

14 

Λουκέτο ασφαλείας με 
συμπαγές σώμα από μπρούτζο 
και λαιμό από ατσάλι με διπλό 
κλείδωμα 
και οδοντωτό κύλινδρο πάχους 
50mm. Κοινό κλειδί για όλα τα 
λουκέτα, διαθέσιμα κλειδιά : 10 

ΤΕΜ 1 9,00€ 9,00€ 

ΑΔΑ: ΩΑΧΝΟΚ6Ξ-ΥΘΘ
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15 Κλειδιά λουκέτου ΤΕΜ 16 1,00€ 16,00€ 

    Μερικό σύνολο 358,30€ 

    ΦΠΑ 24% 85,99€ 

    Γενικό σύνολο 444,29€ 

 
 
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 444,29€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%. Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 10-6471.002 του προϋπολογισμού της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ηρακλείου, με τίτλο « Έξοδα Πολιτιστικών δραστ.-Ηράκλειο Καλοκαίρι 2021 » του έτους 
2021. 
 

ΚΤΙΡΙΟ / ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΩΔΕΙΟ ΣΙΒΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
Διαλυτικό Διάφανο Νίτρου, 
Συσκευασία του 1KG ΤΕΜ  10 3,50€ 35,00€ 

2 

Τύπος: Αστάρι ντεφιού διαφανές, 
αδιάβροχο με ισχυρή πρόσφυση και 
μεγάλη διεισδυτικότητα. Ειδικό 
βάρος: (ISO2811) περίπου 0,93 ± 0,01 
gr/ml 
Ιξώδες : (DIN 53211) DIN4 περίπου 18 
± 3 sec 
Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή 
πιστόλι. Συσκευασία των 5 L 

ΤΕΜ  2 20,00€ 40,00€ 

3 

Ρολό βαφής Χειρολαβή: Stick system 
Διάμετρος Σωλήνα: περίπου Ø50mm 
Φυσική γούνα 
Πυκνότητα γούνας περίπου 40-
45microns Διάσταση 24cm 

ΤΕΜ  2 12,00€ 24,00€ 

4 

Ελαφροβαρής ακρυλικός λευκός 
αφροστόκος. Έτοιμος προς χρήση, με 
υψηλή πρόσφυση. Είναι κατάλληλος 
για ρωγμές και οπές βάθους έως 5cm 
σε τοίχους, ταβάνια και επιφάνειες 
από σοβά, μπετόν, ξύλο και γυψοσα-
νίδα, σε εσωτερικές και εξωτερικές 
επιφάνειες.  
Κάθε συσκευασία 5000 ML 

ΤΕΜ  2 30,00€ 60,00€ 

5 

Ελαστομερής στόκος νερού, 
Κατάλληλος για ρωγμές έως 6 cm 
βάθος - 2 cm πλάτος. 
Έχει ισχυρή πρόσφυση  
Συσκευασία : δοχεία του 1KG 
Απόχρωση : ΓΚΡΙ 

ΤΕΜ  4 10,00€ 40,00€ 

6 
Ακρυλικό χρώμα απόχρωσης : Μπεζ 
(Ral 9001), συσκευασία των 10lt ΤΕΜ  7 32,00€ 224,00€ 

7 Σκαφάκι βαφής 24CM ΤΕΜ  1  5,00€ 5,00€ 

    Μερικό σύνολο 428,00€ 

    ΦΠΑ 24% 102,72€ 

    Γενικό σύνολο 530,72€ 

 
 
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 530,72€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%. Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 10-6661.001 του προϋπολογισμού της 

ΑΔΑ: ΩΑΧΝΟΚ6Ξ-ΥΘΘ
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Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ηρακλείου, με τίτλο « Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση κτιρίων ΔΗΚΕΗ » του έτους 
2021. 
 

ΚΤΙΡΙΟ / ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
Βερνίκι ξύλου συσκευασία του 1LT ΤΕΜ 

3  9,00€ 27,00€ 

2 Ξυλοντεκόρ συσκευασία του 1LT ΤΕΜ 9  7,00€ 63,00€  

3 
Λαδομπογιά μαύρη συσκευασία 
του 1LT 

ΤΕΜ 
4  7,00€ 28,00€ 

4 
Λαδομπογιά κόκκινη συσκευασία 
του 1LT 

ΤΕΜ 
4  7,00€ 28,00€ 

5 
Λαδομπογιά πράσινη συσκευασία 
του 1LT 

ΤΕΜ 
4  7,00€ 28,00€ 

6 
Λαδομπογιά κίτρινη συσκευασία 
του 1LT 

ΤΕΜ 
4  7,00€ 28,00€ 

7 
Λαδομπογιά ώχρα συσκευασία 
του 1LT 

ΤΕΜ 
4  7,00€ 28,00€ 

8 
Διαλυτικό Διάφανο Νίτρου, 
Συσκευασία του 1KG 

ΤΕΜ 
3  7,00€ 21,00€ 

    Μερικό σύνολο 251,00€ 

    ΦΠΑ 24% 60,24€ 

    Γενικό σύνολο 311,24€ 

 
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 311,24€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%. Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 10-6661.001 του προϋπολογισμού της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ηρακλείου, με τίτλο « Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση κτιρίων ΔΗΚΕΗ » του έτους 
2021. 
 
 

ΚΤΙΡΙΟ / ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΗΚΕΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 

Λάμες για σεγάκι ηλεκτρικό 
Διαστάσεων περίπου  
170.00mm x 80.00mm x 3.00mm 
/ 5ΤΕΜ/ Συσκευασία  

Συσκευασία 20 12,00€ 240,00€ 

2 

Ανταλλακτική  λάμα πριονιού 
μελαμίνης μήκους περίπου 
265mm,  Ανταλλακτική Λάμα 
ευλύγιστη και ανθεκτική με 
δόντια 3D ( τριών σημείων 
κοπής) για εύκολη, γρήγορη και 
καθαρή κοπή . 
Κατάλληλο για ξύλο, κόντρα 
πλακέ, μελαμίνη, πλαστικό κλπ. 

ΤΕΜ  3 18,00€ 54,00€ 

3 

Σετ μύτες κατσαβιδιού 
60ΤΕΜ/ΣΕΤ  
PH 0, 1, 2, 3 
PZ 0, 1, 2, 3      
SL 3, 4, 5, 5.5, 6, 7       
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 
T40 
H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5,H6 
SQ , 1, 2, 3 
TS 6, 8, 10 H2, 2.5,   
H3, 4, 5, 6 SP 4, 6, 8, 10    

Συσκευασία 5 20,00€ 100,00€ 

ΑΔΑ: ΩΑΧΝΟΚ6Ξ-ΥΘΘ
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TW1, 2, 3, 4   
T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40. 
Συσκευασία με κασετίνα 
μεταφοράς  

4 
Βίδες σταυρωτές 3,5x 16, 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 7,00€ 21,00€ 

5 
Βίδες σταυρωτές 3,5x 20 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 7,00€ 21,00€ 

6 
Βίδες σταυρωτές 3,5x 25 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 7,00€ 21,00€ 

7 
Βίδες σταυρωτές 3,5x 30 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 7,00€ 21,00€ 

8 
Βίδες σταυρωτές 3,5x 35 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 7,00€ 21,00€ 

9 
Βίδες σταυρωτές 3,5x 40 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 7,00€ 21,00€ 

10 
Βίδες σταυρωτές 3,5x 50 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 7,00€ 21,00€ 

11 
Βίδες σταυρωτές 4,0x 16 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 8,00€ 24,00€ 

12 
Βίδες σταυρωτές 4,0x 20 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 8,00€ 24,00€ 

13 
Βίδες σταυρωτές 4,0x 25 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 8,00€ 24,00€ 

14 
Βίδες σταυρωτές 4,0x 30 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 8,00€ 24,00€ 

15 
Βίδες σταυρωτές 4,0x 35 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 8,00€ 24,00€ 

16 
Βίδες σταυρωτές 4,0x 40 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 8,00€ 24,00€ 

17 
Βίδες σταυρωτές 4,0x 50 
500ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 8,00€ 24,00€ 

18 
Βίδες σταυρωτές 5,0x 60 
400ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 6 7,00€ 42,00€ 

19 
Βίδες σταυρωτές 5,0x 70 
250ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 6 7,00€ 42,00€ 

20 
Βίδες σταυρωτές 5,0x 80 
250ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 6 7,00€ 42,00€ 

21 
Βίδες αστεράκι 3,5x 16 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 7,00€ 21,00€ 

22 
Βίδες αστεράκι 3,5x 20 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 7,00€ 21,00€ 

23 
Βίδες αστεράκι 3,5x 25 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 7,00€ 21,00€ 

24 
Βίδες αστεράκι 3,5x 30 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 7,00€ 21,00€ 

25 
Βίδες αστεράκι 3,5x 35 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 7,00€ 21,00€ 

ΑΔΑ: ΩΑΧΝΟΚ6Ξ-ΥΘΘ
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26 
Βίδες αστεράκι 3,5x 40 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 7,00€ 21,00€ 

27 
Βίδες αστεράκι 3,5x 50 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 7,00€ 21,00€ 

28 
Βίδες αστεράκι 4,0x 16 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 8,00€ 24,00€ 

29 
Βίδες αστεράκι 4,0x 20 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 8,00€ 24,00€ 

30 
Βίδες αστεράκι 4,0x 25 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 8,00€ 24,00€ 

31 
Βίδες αστεράκι 4,0x 30 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 8,00€ 24,00€ 

32 
Βίδες αστεράκι 4,0x 35 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 8,00€ 24,00€ 

33 
Βίδες αστεράκι 4,0x 40 
1000ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 8,00€ 24,00€ 

34 
Βίδες αστεράκι 4,0x 50 
500ΤΕΜ/Κουτί ΚΟΥΤΙ 3 8,00€ 24,00€ 

35 
Δίσκος ξύλου με δόντι 48, τρύπα 
30mm και διάμετρο 210mm ΤΕΜ 2 7,00€ 14,00€ 

36 

Μεντεσές Πλακέ Ορειχάλκινος 
βαρέως τύπου διαστάσεων 
50x40mm 

ΤΕΜ 40 2,50€ 100,00€ 

37 
Ορειχάλκινος γάντζος πόρτας 
διαστάσεων Νο6 ΤΕΜ 80 4,00€ 320,00€ 

38 
Σύρτης λουκέτου γαλβανιζέ 
διαστάσεων 120mm ΤΕΜ 80 2,00€ 160,00€ 

39 

Συνδετήρες Καρφωτικών 12mm  
Ύψους 12mm 
Πλάτους 11.6mm 
Πάχους 1mm  
1000 τεμάχια / Συσκευασία  

Συσκευασία 5 4,50€ 22,50€ 

40 
Καρφιά πιστολιού αέρος 16mm 
1000 Τεμάχια / συσκευασία Συσκευασία 6 15,50€ 93,00€ 

41 
Καρφιά πιστολιού αέρος 25mm 
1000 Τεμάχια / συσκευασία Συσκευασία 6 10,00€ 60,00€ 

42 
Καρφιά πιστολιού αέρος 40mm 
1000 Τεμάχια / συσκευασία 

Συσκευασία 6 12,00€ 72,00€ 

43 

Πολύπτερο λείανσης από 
υψηλής ποιότητας οξείδιο του 
αλουμινίου με πιστοποιητικό 
EN13743 – Κατάλληλο για 
γωνιακούς τροχούς 115mm με 
τρύπα στη μέση διαμέτρου 
22,23mm Νο 40 

ΤΕΜ 10 2,00€ 20,00€ 

44 

Πολύπτερο λείανσης από 
υψηλής ποιότητας οξείδιο του 
αλουμινίου με πιστοποιητικό 
EN13743 – Κατάλληλο για 
γωνιακούς τροχούς 115mm με 
τρύπα στη μέση διαμέτρου 
22,23mm Νο 60 

ΤΕΜ 10 2,00€ 20,00€ 

ΑΔΑ: ΩΑΧΝΟΚ6Ξ-ΥΘΘ
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45 

Πολύπτερο λείανσης από 
υψηλής ποιότητας οξείδιο του 
αλουμινίου με πιστοποιητικό 
EN13743 – Κατάλληλο για 
γωνιακούς τροχούς 115mm με 
τρύπα στη μέση διαμέτρου 
22,23mm Νο 80 

ΤΕΜ 10 2,00€ 20,00€ 

46 
Δίσκος κοπής σιδήρου και inox 
διαστάσεων 75 x 1.0 x 9.7mm TEM 50 2,00€ 100,00€ 

47 

Δίσκος Κοπής Ξύλου 125mm Η 
διάμετρος της τρύπας είναι 22.2 
mm αι ο αριθμός δοντιών του 
είναι 40 

ΤΕΜ 3 6,00€ 18,00€ 

48 Γυαλόχαρτα 150mm, P80   ΤΕΜ 10 1,00€ 10,00€ 

49 Γυαλόχαρτα 150mm, P10  ΤΕΜ 10 1,00€ 10,00€ 

50 
Βύσματα (ούπα) Απλά 60mm 
100τεμ/ Συσκευασία Συσκευασία 2 1,00€ 2,00€ 

51 
Βύσματα (ούπα) Απλά 80mm 
100τεμ/ Συσκευασία Συσκευασία 2 1,00€ 2,00€ 

52 
Βύσματα (ούπα) Απλά 100mm 
50τεμ/ Συσκευασία Συσκευασία 2 1,00€ 2,00€ 

53 

– Αλυσίδα πρόσδεσης, 
προστασίας και συγκράτησης 
ηλεκτρο-γαλβανισμένη και 
επιψευδαργυρωμένη με 
ανθεκτικότητα στη διάβρωση 
– Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
εξωτερικούς και εσωτερικούς 
χώρους, Πάχους 3mm 

Κιλό 10 4,00€ 40,00€ 

54 
Σύρμα γαλβάνιζέ πάχους 0,8 
mm 2 κιλά / ΤΕΜ ΤΕΜ 1 5,00€ 5,00€ 

55 
Σύρμα γαλβανιζέ πάχους 1,5 
mm 2 κιλά / ΤΕΜ ΤΕΜ 1 5,00€ 5,00€ 

56 
Ντιζα 1 μετρου DIN 975 
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ8  ΤΕΜ 10 1,00€ 10,00€ 

57 
ΝΤΙΖΑ 1 ΜΕΤΡΟΥ DIN 975 
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ6  ΤΕΜ 10 1,00€ 10,00€ 

58 

Ρόδα περιστρεφόμενη Φ125 
Βαρέως τύπου με φρένο. 
Μέγιστο Βάρος 140kg/τεμ 
Ολικό υψος: 15.5cm 
Διάσταση βάσης: 10cmX8cm 

ΤΕΜ 12 10,00€ 120,00€ 

59 

Ρόδα περιστρεφόμενη 
75X22mm Βιομηχανικού τύπου 
με φρένο. 
Μέγιστο Βάρος >= 50kg/τεμ 
Διάσταση βάσης: περίπου 
8,4cmX7,2cm 

ΤΕΜ 12 5,50€ 66,00€ 

60 

Ρόδα καροτσιού μασίφ 
διαστάσεων (Φ20) 3.00-4 
(260*85)  

ΤΕΜ 2 25,00€ 50,00€ 

ΑΔΑ: ΩΑΧΝΟΚ6Ξ-ΥΘΘ
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61 

ΣΕΤ 12ΤΕΜ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΡΟΥΤΕΡ 
Διάμετρος άξονα 6 mm 
3 τμχ. ίσια μαχαίρια 
6mm,12mm,16mm 
1 τμχ. 1/2" 90°V-Αυλάκι 
1 τμχ. 1/2" ουράς 
1 τμχ. 32mm 45° λοξό 
1 τμχ. 1/2" Για τελειώματα 
2 τμχ. κυκλικά 1/4",3/8" 
1 τμχ. ξεχονδρίσματος 1/4" 
1 τμχ. καμπυλωτό R-4 
Θήκη Ξύλινη 

ΤΕΜ 1 62,00€ 62,00€ 

62 

 
Ρολό συσκευασίας αεροπλάστ 
φυσαλίδες φάρδους 1m  

Μέτρο 300 0,60€ 180,00€ 

63 

Σακευμένο τσιμέντο ενισχυμένο 
(σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 
EN 197-1), είναι τύπου CEM II / 
B-M (W-L) κατηγορίας αντοχής 
32,5 R – ταχεία ανάπτυξη 
αντοχών. Συσκευασία των 20KG 

Συσκευασία 5 3,20€ 16,00€ 

64 
Ρόδα καροτσιού μασίφ 
διαστάσεων (Φ20) 3.00-4 
(260*85)  

ΤΕΜ 2 22,50€ 45,00€ 

65 

KOΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 
(Ρουτερ Ξυλου) Ισχύς: 530 W 
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 35.000 
rpm 
Τσοκ: Φ 6 mm 
Βάθος κοπής: 0-42 mm 

TEM 1 70,00€ 70,00€ 

66 

Πλάνη ξύλου: Βάση αλουμινίου 
Αυτόματη ψύξη ιμάντα 
1 ανταλ/κο ιμάντα 
Οδηγό βάθους 
Softgrip χειρολαβή 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΑΣΗ 230V – 50Hz 
ΙΣΧΥΣ 1.050W 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ 16.000 
rpm 
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ περίπου 
82mm 
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ 0 – 3mm 
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
περίπου  24mm 
Εγγύηση 2 χρόνια 

TEM 1 90,00€ 90,00€ 

67 

Καρφωτικό / Συρραπτικό πιστόλι 
20/32/50 mm 
Καρφιά & 16/25/40 mm 
Συρραπτικά 

TEM 1 12,00€ 12,00€ 

68 
Τσιμπίδα υδραυλικών 1”-45ο 
Τύπου “S” 

TEM 2 10,00€ 20,00€ 

    Μερικό σύνολο 2.996,50€ 

    ΦΠΑ 24% 719,16€ 

    Γενικό σύνολο 3.715,66€ 

 
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 3.715,66€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%. Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 10-6662 του προϋπολογισμού της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ηρακλείου, με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» του έτους 
2021. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    

 
Άρθρο 1ο : 

Αντικείμενο συγγραφής 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια υλικών συντήρησης και εργαλείων όπως 
αναγράφονται στο Παράρτημα 1 και Παράρτημα 2. 
 

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 

Η ανάθεση των προμηθειών που περιγράφονται την Τεχνική Έκθεση θα πραγματοποιηθεί 

με απευθείας ανάθεση με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

στο Γενικό Σύνολο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/20016.  

 

Άρθρο 4ο 

Χρόνος εκτέλεσης της Υπηρεσίας 

1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι την παράδοση των προς 

προμήθεια ειδών τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παραδοθούν το συντομότερο 

δυνατόν. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής (Διονυσίου 13Α , Νέα Αλικαρνασσός ) ή όπου αλλού του υποδείξει η 
αναθέτουσα αρχή την ημερομηνία που προβλέπεται στα έγραφα της σχετική 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. 
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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 στην αποθήκη υποδοχής αυτών, 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 
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. 
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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: 
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. 

ΑΔΑ: ΩΑΧΝΟΚ6Ξ-ΥΘΘ



 

15 

 

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 
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 
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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.  

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. 
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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 
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. 
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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 πραγματοποιείται τμηματικά 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. 
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. 
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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 τους Κ.Α.Ε. 10-6471.002, Κ.Α.Ε. 10-6661.001, Κ.Α.Ε. 10-
6662 του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού 
Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, με τίτλο «Έξοδα Πολιτιστικών 
δραστ.-Ηράκλειο Καλοκαίρι 2021», « Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση κτιρίων 
ΔΗΚΕΗ », «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» αντίστοιχα. 

7) Το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 935/28.04.2021 ΑΔΑΜ: 21REQ008551270 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 Α-120/2021 (ΑΔΑ: 

ΨΖΙΟΟΚ6Ξ-7Τ0, ΑΔΑΜ: 21REQ008551603) Α-121/2021 (ΑΔΑ:62ΝΤΟΚ6Ξ-ΛΧΣ, ΑΔΑΜ: 

21REQ008551603) Α-122/2021 (ΑΔΑ:6ΚΡΟΟΚ6Ξ-ΑΗΝ, ΑΔΑΜ: 21REQ008551603) 

 

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 στο γενικό σύνολο. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 49/2021. 
 
    
    Η Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                            Ο Γραμματέας του Δ.Σ. 
 
 
Ρένα Παπαδάκη Σκαλίδη                                                    Νικόλαος Κέλλης 
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