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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  ΘΕΜΑ:  Μεταφορά υπηρεσιών  της Δ/νσης  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                 Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου 
Αρμόδιος: Φ. Οικονομάκης                                                                      σε διάφορα κτίρια του Δήμου 
Πληροφ.:  Ε. Καρδάση                                                                               CPV 63520000-0 « Υπηρεσίες Μεταφορών» 
Τηλ.:  2813409542, 2813409112 
E-mail :  kardasi-e@heraklion.gr 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

ΓΕΝΙΚΑ:  
Αντικείμενο της μελέτης είναι η μεταφορά υπηρεσιών  της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου 
Ηρακλείου σε διάφορα κτήρια του Δήμου 

 
Οι μεταφορές έχουν ως εξής:  
 

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    

Από το κτίριο της Παλιάς Λαχαναγοράς επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου, Σκορδυλών & Χαρκούτση,  
(ανοικτό προσβάσιμο υπόγειο)  προς ισόγειο κτίριο με εσωτερικό ημιώροφο που διαθέτει  μεγάλο 

ασανσέρ που βρίσκεται επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. 
 
2. ΟΜΑΔΑ Β: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   

Α) Από την αίθουσα της Νέας Λαχαναγοράς Ηρακλείου, περιοχή Ν. Αλικαρνασσού – ΒΙΠΕ,  (ισόγειο 

κτίριο) προς ισόγειο υπερυψωμένο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Δημοκρατίας και 

Β) Από ισόγειο κτίριο στην οδό Βουρδουμπάδων , περιοχής Αγ. Τριάδας προς ισόγειο υπερυψωμένο 

κτίριο επί της οδού Λεωφ. Δημοκρατίας.  
 

3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑ    
Από δυο ισόγεια κτίρια επί της οδού Αγησιλάου στον Κατσαμπά Ηρακλείου προς νεόδμητο κτίριο 1ου 

ορόφου στην ίδια περιοχή πλησίον του υφιστάμενου κτιρίου. 

 
4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Από το κτίριο της Παλιάς Λαχαναγοράς επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου, Σκορδυλών & Χαρκούτση,  
(ανοικτό προσβάσιμο υπόγειο) προς υπόγειο κτίριο με ασανσέρ επί της οδού Μάχης Κρήτης & 
Ηφαίστου 

 
Περιλαμβάνονται:  

• Συσκευασίες  αρχείων σε  χαρτοκιβώτια(+-) 

• Μεταφορά έτοιμων χαρτοκιβωτίων 

• Συσκευασία και μεταφορά παραϊατρικού εξοπλισμού 

• Αποσυναρμολόγηση γραφειακού εξοπλισμού, όπου απαιτείται και επανασυναρμολόγηση 
(γραφεία, καρέκλες, Η/Υ, φωτοτυπικά, συρταριέρες, ντουλάπες κλπ) 

• Μεταφορά του συνόλου των ειδών, προς τα κτήρια που θα υποδείξει η Διεύθυνση 
Κοινωνικής Ανάπτυξης, από τα κτίρια που αναφέρονται ανωτέρω  και  

• Διανομή τους σε υπόγειο, ισόγειο, 1ο ή και 2ο όροφο, όπως τους υποδείξει η Διεύθυνση 
Κοινωνικής Ανάπτυξης 

 

 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

1. Να εκτελεστεί η μεταφορά σταδιακά και σε χρόνο που θα του υποδείξει η υπηρεσία. 
2. Διάθεση των απαραίτητων υλικών συσκευασίας (κενά κιβώτια, ταινίες συσκευασίας, 

αεροχάρτ, κ.ά.) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συσκευασία του αρχειακού υλικού, 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επίπλων, που χρίζουν ιδιαίτερης συσκευασίας, καθώς και των 
βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών της βιβλιοθήκης. 

3. Διάθεση επαρκούς και έμπειρου προσωπικού, για τις εργασίες μετεγκατάστασης του 
εξοπλισμού. 

4. Διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού, αν χρειαστεί για τις ιδιαίτερες εργασίες 
συσκευασίας & μεταφοράς των αρχείων των Υπηρεσιών . 

5. Διάθεση κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού (φορτηγά, γερανοφόρα - περονοφόρα 
οχήματα & εξοπλισμός μεταφοράς βαρέων αντικειμένων).  

6. Ασφαλιστική κάλυψη όλου του εξοπλισμού. 
7. Συσκευασία αρχείου. 
8. Μεταφορά ντουλαπών και ραφιών αρχείου, (όπου αυτό απαιτείται). 
9. Μεταφορά αρχείου. 
10. Αποσυσκευασία κιβωτίων αρχείου και τοποθέτησής τους στις νέες θέσεις, που θα 

υποδεικνύονται από τους αρμόδιους. 
11. Συσκευασία ηλεκτρονικού και περιφερειακού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, 

κ.λπ.) 
12. Αποσυναρμολόγηση και συσκευασία των επίπλων, (όπου αυτό απαιτείται). 
13. Μεταφορά επίπλων. 
14. Συναρμολόγηση των επίπλων και τοποθέτηση στον νέο τους  χώρο. 
15. Αποσυσκευασία ηλεκτρονικού & περιφερειακού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, 

φωτοτυπικά, κ.λπ.) και τοποθέτηση επάνω στα αντίστοιχα γραφεία εργασίας, καθώς και 
στους λοιπούς προβλεπόμενους χώρους. 

16. Συσκευασία σε κιβώτια ή μεταλλικά καρότσια των βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και 
εντύπων της Βιβλιοθήκης, σύμφωνα με συγκεκριμένη σειρά και με τις υποδείξεις των 
αρμοδίων. Στα κιβώτια θα τοποθετηθεί ένδειξη προκειμένου να μεταφερθούν και 
τοποθετηθούν στη νέα τους θέση στο κεντρικό κτήριο της Βιβλιοθήκης με την κατάλληλη 
σειρά. 

17. Αποσυναρμολόγηση μεταλλικών ραφιών τύπου Dexion, (όπου αυτό απαιτείται). 
18. Αποσυσκευασία των κιβωτίων του υλικού των υπηρεσιών (βιβλίων, περιοδικών, τόμων, 

εντύπων, κ.λπ.)  
19. Τακτοποίηση των βιβλίων, τόμων, περιοδικών, εφημερίδων των υπηρεσιών στον νέο της 

χώρο επάνω στα ράφια με συγκεκριμένη σειρά.   
20. Τελική επίβλεψη & τακτοποίηση όλων των χώρων. 
21. Συλλογή των κενών κιβωτίων (αποσυσκευασίας). 
22. Συλλογή άχρηστων υλικών προς καταστροφή & ανακύκλωση. 
23. Οριστική εκκαθάριση όλων των χώρων από κενές συσκευασίες ή τυχόν άχρηστα υλικά, τα 

οποία παρέμειναν στους χώρους. 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

• Ο  ανάδοχος οφείλει να λάβει γνώση για όλες τις προ και μετά την μεταφορά εργασίες μετά από 
επιτόπια επίσκεψη και συνεννόηση με τους υπευθύνους για τον τρόπο που θα μεταφερθούν, τα 
μέσα, την ειδική φροντίδα και τα μέτρα που πρέπει να πάρει. 

• Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη, για οποιαδήποτε απώλεια, καταστροφή ή ζημιά των 
μεταφερομένων ειδών, και κάθε προξενηθείσα βλάβη σε δάπεδα, τοιχοποιία κ.λπ. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό που θα απασχοληθεί για τη μεταφορά από 
τυχόν ατύχημα σε ασφαλιστικό κρατικό φορέα. 

• Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλα τα κατάλληλα μέσα μεταφοράς που θα απαιτηθούν (π,χ, 
αυτοκίνητα, κλάρκ, γερανούς κ.λπ.) και να δηλώσει τον αριθμό και τα είδη μηχανημάτων που θα 
χρησιμοποιήσει. 



• Ο ανάδοχος υποχρεούται να πάρει κάθε μέτρο για την προσεκτική χρήση των ανελκυστήρων. Σε 
περίπτωση βλάβης ή καταστροφής που θα προκληθεί κατά τη χρήση τους, ο μεταφορέας 
υποχρεούται να την αποκαταστήσει με δική του δαπάνη. 

• Ο ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες των αρμοδίων που θα οριστούν για την επίβλεψη 
του έργου της μεταφοράς. 

• Οι ώρες μεταφοράς καλύπτουν όλη την ημέρα, με την προϋπόθεση, ότι οι αρμόδιοι που θα 
επιβλέπουν την μεταφορά θα γνωρίζουν εγκαίρως, πριν και πάντοτε σε συνεννόηση με τους 
υπευθύνους, για τις επί μέρους λεπτομέρειες. 

• Είδη μη αναφερόμενα στην παρούσα και τα οποία θα υποδειχθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου  
για συσκευασία-μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται μέσα στην προϋπολογισθείσα τιμή. 

• Στην πορεία της μετακόμισης, μπορεί να υποδειχθεί διαφορετικός χώρος τοποθέτησης των ειδών 
από τον αρχικά προβλεπόμενο. 

• Ο ενδιαφερόμενος  υποχρεούνται να επισκεφθεί τους χώρους, από και προς, τους οποίους θα 
γίνει η μεταφορά, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τους χώρους και τα είδη που 
θα μεταφερθούν. 

• Τέλος οφείλουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, κατά τη μεταφορά του προαναφερθέντος υλικού, να 
συνεργάζονται με τους άνδρες των σωμάτων ασφαλείας και τους υπαλλήλους της δημοτικής 
αστυνομίας, έτσι, ώστε να διεξαχθεί η διαδικασία της μεταφοράς-μετεγκατάστασης, με 
ομαλότητα, τάξη, ησυχία και ηρεμία, μέσα σε κλίμα εξυπηρέτησης, κατανόησης και πολιτισμού. 
 Οι μεταφορές θα πραγματοποιηθούν με τη σειρά που θα υποδείξει το προσωπικό των υπό 
μεταφορά υπηρεσιών. 

 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ   

 
1. Η Μεταφορά και  η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών όπως φαίνεται ανωτέρω. Το πλήθος του 

υλικού  είναι αρκετά μεγάλο και απαιτείται  ιδιαίτερη προσοχή στη μεταφορά του, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προσωπικού των Υπηρεσιών. Για όλους τους ανωτέρω λόγους η Δ/νση Κοινωνικής 
Ανάπτυξης πρέπει να λαμβάνει  ειδική μέριμνα για τη σειρά της μετακόμισης των υπηρεσιών  και 
για την τοποθέτηση του υλικού στο νέο κτίριο. 

 
2. Οθόνες, ΗΥ, scanner, printer, προθήκες, προβολικά μηχανήματα, και ιατρονοσηλευτικός και 

παραϊατρικός εξοπλισμός, θα πρέπει να συσκευαστούν με αντίστοιχο προστατευτικό υλικό 
 

 
Ηράκλειο 26/04/ 2021  

Συντάκτης 
 
 

Καρδάση Ελένη 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
 
 

Οικονομάκης Φανούρης 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                                                                                                            
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  ΘΕΜΑ:  Μεταφορά υπηρεσιών  της Δ/νσης  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                 Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου 
Αρμόδιος: Φ. Οικονομάκης                                                                      σε διάφορα κτίρια του Δήμου 
Πληροφ.:  Ε. Καρδάση                                                                               CPV 63520000-0 « Υπηρεσίες Μεταφορών» 
Τηλ.:  2813409542, 2813409112 
E-mail :  kardasi-e@heraklion.gr 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α: «Μεταφορά Κέντρου Κοινότητας» 
Στο ποσό των 2.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α 24% 480 €, ήτοι συνολικά 2.480 € (και θα βαρύνει τον οικείο 
Κ.Α 15-6414.001  εξόδων με τίτλο δαπάνης: «Μεταφορές εν γένει»  
Αναλυτικά ο προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής:  

 
 

ΟΜΑΔΑ B: «Μεταφορά ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ Κέντρου Ηρακλείου» 
Στο ποσό των 2.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α 24% 480 €, ήτοι συνολικά 2.480 € (και θα βαρύνει τον οικείο 
Κ.Α 15-6414.001  εξόδων με τίτλο δαπάνης: «Μεταφορές εν γένει»  
Αναλυτικά ο προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής:  

 
 

ΟΜΑΔΑ Γ: «Μεταφορά ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ Κατσαμπά Ηρακλείου» 
Στο ποσό των 2.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α 24% 480 €, ήτοι συνολικά 2.480 € (και θα βαρύνει τον οικείο 
Κ.Α 15-6414.001  εξόδων με τίτλο δαπάνης: «Μεταφορές εν γένει»  
Αναλυτικά ο προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής:  

 

ΕΙΔΟΣ  ΑΞΙΑ 
Συσκευασία, αποσυσκευασία και  μεταφορά του Κέντρου 
Κοινότητας  της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου 
Ηρακλείου   

 
2.000€ 

ΦΠΑ 24 % 480€ 
Σύνολο 2.480€ 

ΕΙΔΟΣ  ΑΞΙΑ 
Συσκευασία, αποσυσκευασία και  μεταφορά του ΚΕΚΟΙΦ-
ΑΠΗ Κέντρου  της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου 
Ηρακλείου   

 
2.000€ 

ΦΠΑ 24 % 480€ 
Σύνολο 2.480€ 

ΕΙΔΟΣ  ΑΞΙΑ 
Συσκευασία, αποσυσκευασία και  μεταφορά του ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ 
Κατσαμπά της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου 
Ηρακλείου   

 
2.000€ 

ΦΠΑ 24 % 480€ 
Σύνολο 2.480€ 



ΟΜΑΔΑ Δ: «Μεταφορά αρχείου τμήματος Επιδοματικής Πολιτικής  Ηρακλείου» 
Στο ποσό των 1.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α 24% 240 €, ήτοι συνολικά 1.240 € (και θα βαρύνει τον οικείο 
Κ.Α 15-6414.001  εξόδων με τίτλο δαπάνης: «Μεταφορές εν γένει»  
Αναλυτικά ο προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής:  

 
 
 
 
 
 
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν 
προσφορά για κάθε ομάδα χωριστά και για τις τέσσερις μαζί παραπάνω ομάδες.  
Εγγυητική δεν απαιτείται. 
 
Σημειώνεται ότι το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα βαρύνει τον οικείους Κ.Α.: 15-
6414.001  εξόδων με τίτλο δαπάνης: «Μεταφορές εν γένει» 
Το  κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά ανά 
ομάδα βάσει της τιμής. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή και για 
τις τέσσερις παραπάνω ομάδες.  Η κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα.  

 
 
 
 

Ηράκλειο 26/04/ 2021  
Συντάκτης 

 
 

Καρδάση Ελένη 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
 
 

Οικονομάκης Φανούρης 
 

 
 
 
 

ΕΙΔΟΣ  ΑΞΙΑ 
Συσκευασία, αποσυσκευασία και μεταφορά αρχείου του 
Τμήματος Επιδοματικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής 
Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου   

 
1.000€ 

ΦΠΑ 24 % 240€ 

Σύνολο 1.240€ 



 
                     

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1° 
Αντικείμενο διαγωνισμού. 
 Αντικείμενο της μελέτης είναι η μεταφορά υπηρεσιών  της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του 
Δήμου Ηρακλείου σε διάφορα κτήρια του Δήμου 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2° 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 118 . 

 
ΑΡΘΡΟ 3 0 
Συμβατικά τεύχη μελέτης 

Συμβατικά στοιχεία της μελέτης κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Η Τεχνική μελέτη - τεχνικές προδιαγραφές 
2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Τιμολόγιο προσφοράς. 

 
ΑΡΘΡΟ 4°  

Δικαιολογητικά συμμετοχής - ανάθεσης 
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:  

• Δεν 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/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 

48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (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.   

• Δεν 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.  

• Επίσης θα δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.  

 

                                                                                                                            
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  ΘΕΜΑ:  Μεταφορά υπηρεσιών  της Δ/νσης  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                 Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου 
Αρμόδιος: Φ. Οικονομάκης                                                                      σε διάφορα κτίρια του Δήμου 
Πληροφ.:  Ε. Καρδάση                                                                               CPV 63520000-0 « Υπηρεσίες Μεταφορών» 
Τηλ.:  2813409542, 2813409112 
E-mail :  kardasi-e@heraklion.gr 

 
E-mail :  koinoniki-anaptixi@heraklion.gr 



2.  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης, ανά ομάδα ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται). 

3. Πιστοποιητικό Επιμελητήριου στο οποίο να αναγράφονται οι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας 

από τους οποίους θα προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της σύμβασης και θα έχει εκδοθεί 

το πολύ 1 μήνα πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών  

4. Ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.  

  

Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η φορολογική ενημερότητα θα 
αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 19 του 
ν.4704/20.  

 
ΑΡΘΡΟ 5°  
Ευθύνη αναδόχου  
 
1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:    Από το κτίριο της Παλιάς Λαχαναγοράς επί της οδού 
Σοφοκλή Βενιζέλου, Σκορδυλών & Χαρκούτση,  (ανοικτό προσβάσιμο υπόγειο)  προς ισόγειο κτίριο με 
εσωτερικό ημιώροφο που διαθέτει  μεγάλο ασανσέρ που βρίσκεται επί της οδού Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου. 
 
2.      ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:   
Α) Από την αίθουσα της Νέας Λαχαναγοράς Ηρακλείου, περιοχή Ν. Αλικαρνασσού – ΒΙΠΕ,  (ισόγειο 
κτίριο) προς ισόγειο υπερυψωμένο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Δημοκρατίας και 
Β) Από ισόγειο κτίριο στην οδό Βουρδουμπάδων , περιοχής Αγ. Τριάδας προς ισόγειο υπερυψωμένο 
κτίριο επί της οδού Λεωφ. Δημοκρατίας.  
 
3.    ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑ:   Από δυο ισόγεια κτίρια επί της οδού Αγησιλάου στον 
Κατσαμπά Ηρακλείου προς νεόδμητο κτίριο 1ου ορόφου στην ίδια περιοχή πλησίον του 
υφιστάμενου κτιρίου 
 
4.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Από το κτίριο της Παλιάς 
Λαχαναγοράς επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου, Σκορδυλών & Χαρκούτση,  (ανοικτό προσβάσιμο 
υπόγειο) προς υπόγειο κτίριο με ασανσέρ επί της οδού Μάχης Κρήτης & Ηφαίστου 
Όλες οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη της Υπηρεσίας  

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο :  
Εγγυήσεις 
 

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται.  

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 
 Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 118 
του Ν. 4412/2016 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
της τιμής, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών, τηρουμένων 
των Τεχνικών Προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω προμήθεια. 

 
ΑΡΘΡΟ 8°  
Παραλαβή Εργασίας 

Η Παραλαβή της εργασίας και η σύνταξη του πρωτοκόλλου  Καλής Εκτέλεσης θα γίνεται από την 
αρμόδια Επιτροπή του ν. 4412/2016 του Δήμου και υστέρα από την σύμφωνη γνώμη των 
προϊστάμενων των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν . 



 
ΑΡΘΡΟ 9° 
 Χρόνος εκτέλεσης της Εργασίας 
Οι μεταφορές θα γίνονται σταδιακά και σε χρόνο που θα υποδειχτεί από την Διεύθυνση Κοινωνικής 
Ανάπτυξης σε διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, όπως περιγράφεται στην 
Τεχνική Μελέτη της υπηρεσίας  
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
Φόροι ,τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκεινται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που 
θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. 

 
ΑΡΘΡΟ 11° 
 Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας μεταφοράς των ως άνω υπηρεσιών, θα γίνεται τμηματικά και μετά από την 
ολοκλήρωση μεταφοράς κάθε ομάδας – υπηρεσίας και ο ανάδοχος θα πληρωθεί για όσες από τις 
προβλεπόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν μετά από την έκδοση σχετικού παραστατικού και 
μετά τη σύνταξη της βεβαίωσης  καλής εκτέλεσης από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.  

 
 

Ηράκλειο 26/04/ 2021  
Συντάκτης 

 
 

Καρδάση Ελένη 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
 
 

Οικονομάκης Φανούρης 
 



 

 

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

Για την ΟΜΑΔΑ Α: Μεταφορά του Κέντρου Κοινότητας  
 

Της επιχείρησης  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

με ΑΦΜ...................................  με έδρα ……………………… οδός……………………………… 
αριθμ……………………Τ.Κ. …………………Τηλ. ………………………….. 

 

 
 
 
 
 

 

Ηράκλειο   …… / ………. / 2021 

 

Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
 

Λογότυπο προσφέροντος                                                                        ΘΕΜΑ:  Μεταφορά υπηρεσιών  της Δ/νσης  
                                                                                                                        Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου 
                                                                                                                        σε διάφορα κτίρια του Δήμου 
                                                                                                                        CPV 63520000-0 « Υπηρεσίες Μεταφορών» 
 

ΕΙΔΟΣ  ΑΞΙΑ 
Συσκευασία, αποσυσκευασία και  μεταφορά του Κέντρου 
Κοινότητας  της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου 
Ηρακλείου   

 

ΦΠΑ 24 %  
Σύνολο  



 
 
 
 
Λογότυπο προσφέροντος                                                                    ΘΕΜΑ:  Μεταφορά υπηρεσιών  της Δ/νσης  
                                                                                                                    Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου   Ηρακλείου 
                                                                                                                    σε διάφορα κτίρια του Δήμου 
                                                                                                                    CPV 63520000-0 « Υπηρεσίες Μεταφορών» 
                
                                                                                                                         
 

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

Για την ΟΜΑΔΑ Β: Μεταφορά ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ Κέντρου Ηρακλείου 
 

Της επιχείρησης  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

με ΑΦΜ...................................  με έδρα ……………………… οδός……………………………… 
αριθμ……………………Τ.Κ. …………………Τηλ. ………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ηράκλειο   …… / ………. / 2021 

 

Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 
 
 
 

ΕΙΔΟΣ  ΑΞΙΑ 
Συσκευασία, αποσυσκευασία και  μεταφορά του ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ 
Κέντρου  της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου 
Ηρακλείου   

 

ΦΠΑ 24 %  

Σύνολο  



 
 

Λογότυπο προσφέροντος                                                                    ΘΕΜΑ:  Μεταφορά υπηρεσιών  της Δ/νσης  
                                                                                                                    Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου   Ηρακλείου 
                                                                                                                    σε διάφορα κτίρια του Δήμου 
                                                                                                                    CPV 63520000-0 « Υπηρεσίες Μεταφορών» 
                
                                                                                                                         
 

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

Για την ΟΜΑΔΑ Γ: Μεταφορά ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ Κατσαμπά 
 

Της επιχείρησης  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

με ΑΦΜ...................................  με έδρα ……………………… οδός……………………………… 
αριθμ……………………Τ.Κ. …………………Τηλ. ………………………….. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ηράκλειο   …… / ………. / 2021 

 

Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΔΟΣ  ΑΞΙΑ 

Συσκευασία, αποσυσκευασία και  μεταφορά του 
ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ Κατσαμπά  της Δ/νσης Κοινωνικής 
Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου   

 

ΦΠΑ 24 % 
 

Σύνολο 
 



 
 

Λογότυπο προσφέροντος                                                                    ΘΕΜΑ:  Μεταφορά υπηρεσιών  της Δ/νσης  
                                                                                                                    Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου   Ηρακλείου 
                                                                                                                    σε διάφορα κτίρια του Δήμου 
                                                                                                                    CPV 63520000-0 « Υπηρεσίες Μεταφορών» 
                
                                                                                                                         
 

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

Για την ΟΜΑΔΑ Δ: Μεταφορά αρχείου του Τμήματος Επιδοματικής Πολιτικής 
 

Της επιχείρησης  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

με ΑΦΜ...................................  με έδρα ……………………… οδός……………………………… 
αριθμ……………………Τ.Κ. …………………Τηλ. ………………………….. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ηράκλειο   …… / ………. / 2021 

 

Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 
 
 

ΕΙΔΟΣ  ΑΞΙΑ 

Συσκευασία, αποσυσκευασία και μεταφορά αρχείου του 
Τμήματος Επιδοματικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής 
Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου   

 

ΦΠΑ 24 %  

Σύνολο  


