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Μελέτη για την υπηρεσία «Διοργάνωση Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας του Δήμου
Ηρακλείου» που θα λάβει χώρα 16-22 Σεπτεμβρίου 2021
Η Επικοινωνιακή Στρατηγική του Δήμου Ηρακλείου στα πλαίσια της εφαρμογής της ΕΕΚ
αναφέρεται στους εξής επιμέρους στόχους:
•

Να δημιουργήσει χρήσιμα εργαλεία αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας των
Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου με τους Δημότες του (πολίτες, επιχειρήσεις, οργανισμούς)
με στόχο την αλλαγή της νοοτροπίας για τις μετακινήσεις μας στην υγεία, στο περιβάλλον
και στην οικονομία,

•

Να επικοινωνήσει με τον πολίτη ώστε να ερευνηθούν οι απαιτήσεις και οι προτάσεις με
τελικό στόχο τη δημιουργία καλύτερων υποδομών για περπάτημα, ποδήλατο και ενίσχυση
των συλλογικών και κοινόχρηστων οχημάτων μετακίνησης.

•

Την ενθάρρυνση του πολίτη προς την συνδυαστική μετακίνηση στον Δήμο Ηρακλείου και
ειδικότερα την ενθάρρυνση του πολίτη να περπατά και να μετακινείται με ήπια μέσα
μεταφοράς έναντι της συμβατικής μηχανοκίνητης κυκλοφορίας.

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για
την διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται το
διάστημα 16 με 22 Σεπτεμβρίου είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην
εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη
χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στην πόλη τους.
Από την υιοθέτησή της το 2002, ο αντίκτυπος της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
αυξάνεται σταθερά, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 2018, η εκστρατεία
έσπασε το ρεκόρ συμμετοχών της: 2.792 κωμοπόλεις και πόλεις από 54 χώρες διοργάνωσαν
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας.
Κορύφωση των εκδηλώσεων αποτελεί κατά κανόνα η «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο», κατά τη διάρκεια
της οποίας καθορίζονται ειδικές ζώνες όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο για τους πεζούς, τους
ποδηλάτες και τις δημόσιες συγκοινωνίες.
Κάθε χρόνο, η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» εστιάζει σε διαφορετικά θέματα που
συνδέονται με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Για το 2021 έχει επιλεγεί από την ΕΕ ως θέμα το
«Μετακινούμαστε με μέσα φιλικά στο περιβάλλον» και κεντρικό σύνθημα το «Μένουμε υγιείς» Έτσι,
τη φετινή χρονιά, μέσω της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας οι ενδιαφερόμενοι φορείς,
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συλλογικότητες, ομάδες πολιτών και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των
μετακινήσεων, θα διοργανώσουν μαζί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση
των πράσινων μη ρυπογόνων μετακινήσεων που επιτρέπουν σε όλους χωρίς αποκλεισμούς να
κινηθούν ελεύθερα στην πόλη. Τοπικές αρχές ενθαρρύνονται να δοκιμάσουν νέα μέσα μεταφοράς.
Επίσης είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συναντηθούν οι τοπικές αρχές με τους πολίτες να
συζητήσουν για τις διάφορες πτυχές της κινητικότητας και της ποιότητας του αέρα, να βρουν
καινοτόμες λύσεις για τη μείωση των εκπομπών από τη χρήση αυτοκινήτων και μεταφορών και να
δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες και μέτρα σχεδιασμού. Ας σκεφτούμε καλύτερα όλα τα διαθέσιμα
μέσα που έχουμε για τη μετακίνησή μας και ας επιλέξουμε σωστά την καλύτερη και πιο
σύντομη διαδρομή. Κάνοντας έξυπνες επιλογές στα είδη των μέσων μεταφοράς που
χρησιμοποιούμε, εξοικονομούμε χρήματα, βελτιώνουμε την υγεία μας και βοηθάμε το
περιβάλλον.
Κάθε ημέρα της Εβδομάδας κινητικότητας θα περιλαμβάνει δράσεις του Δήμου για τη βελτίωση
υποδομών, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επιδεικτικές δράσεις οι
οποίες θα δημοσιευθούν σε social media, ανάλογα με τη φύση της εκδήλωσης κάποιες θα γίνουν
διαδικτυακά με την συμμετοχή φορέων του Δήμου Ηρακλείου και συνεργαζόμενων φορέων και
ιδιωτών, που θα προσκληθούν ώστε να συμβάλουν για την ομαλή διεξαγωγή της ΕΕΚ.
Ως εκ τούτου, η Εβδομάδα Kινητικότητας θα είναι μια Εβδομάδα «συνδυαστικών» εκδηλώσεων
όπου όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (διοργανωτές, συμμετέχοντες, πάροχοι υπηρεσιών, τοπική
κοινωνία) θα ενημερώσουν και θα ενημερωθούν για την βιώσιμη κινητικότητα, για τις υπηρεσίες και
τις ενέργειες του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με την βιώσιμή μετακίνηση, για την ευαισθητοποίηση
φορέων και πολιτών, στα θέματα κινητικότητας.
Στo πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ηρακλείου προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο
«Διοργάνωση Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου» προκειμένου
να υποστηριχθεί για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, συνολικού
προϋπολογισμού 14.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπου αναλυτικά περιγράφονται
οι δράσεις που θα γίνουν:
Εκδηλώσεις
•

Διαδικτυακή προώθηση μηνυμάτων με facts & figures για την κινητικότητα και τη σύνδεση
με την υγεία (για παράδειγμα στοιχεία από το υλικό της ΕΕΚ – mobilityweek.eu: Even a 30minute walk2 or bike trip a day can help to enhance mental health. It can improve the overall
mood as well as the sleep quality, and reduce stress, anxiety, and fatigue. Physically active
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people have up to a 30% reduced risk3 of becoming depressed and staying active helps
those who are depressed recover. ,,,, Communities living in greener urban areas are more
likely to report lower mental distress and higher levels of wellbeing,,,,, 20% of Europe’s11
population is exposed to long-term noise levels that are harmful to their health. This
corresponds to more than 100 million people within Europe. Over 1.6 million healthy years
of life are lost each year due to noise pollution - the second biggest environmental burden in
Europe after air pollution. One in five Europeans is regularly exposed to sound levels at night
that could significantly damage health.,,,,, )
•

Δενδροφύτευση σε πάρκα γειτονιάς, μικρά πάρκα, παρόχθιες ή παραποτάμιες ζώνες ή σε
κοινόχρηστους χώρους που δεν έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα από το Δήμο

•

Οργανωμένες μετρήσεις θορύβου και δημοσίευση αποτελεσμάτων με προβληματισμό
κοινού – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με επιστημονικό ίδρυμα για μετρήσεις και διάχυση αποτελεσμάτων

•

Οργανωμένες μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης και δημοσίευση αποτελεσμάτων με
προβληματισμό κοινού – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με επιστημονικό ίδρυμα για μετρήσεις και διάχυση
αποτελεσμάτων

•

Οργανωμένη επιτήρηση – έλεγχος – κλήσεις για παραβατική συμπεριφορά σε σχέση με
ΑΜΕΑ (ράμπες, διαβάσεις κλπ) και την παράβαση ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με Τροχαία
& Δημοτική Αστυνομία για επιτήρηση και διάχυση των αποτελεσμάτων

•

Δημόσια συζήτηση- εκδήλωση με θέμα την «πόλη των 15 λεπτών»

•

Δημόσια συζήτηση- εκδήλωση με θέμα την «ΥΓΕΙΑ σε σχέση με τις μετακινήσεις » –
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με επιστημονικό ίδρυμα ή Ιατρικό Σύλλογο ή Σύλλογο Διατροφολόγων
(συσχέτιση και με το EU Beating Cancer Plan) για εκδήλωση και διάχυση των
αποτελεσμάτων

•

3η δημόσια διαβούλευση ΣΒΑΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – παρουσίαση οριστικού σχεδιασμού … ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με ανάδοχο για εκδήλωση και διάχυση των αποτελεσμάτων

•

Συνεντεύξεις με άτομα που κάνουν delivery με ποδήλατο και ηλεκτρικά δίκυκλα – διάχυση
των αποτελεσμάτων

•

Κιόσκι απασχόλησης μικρών παιδιών (πιθανά και με έτοιμα μηνύματα που θα ενώνουν με
παζλ και άλλες έξυπνες δραστηριότητες για παράδειγμα ΒΡΕΣ ΤΟ – ΠΕΣ ΤΟ) –
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με ειδικό προσωπικό

•

Δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών στις ΝΕΕΣ ράμπες ΑΜΕΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με τεχνική
υπηρεσία και επικοινωνία των νέων υποδομών
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•

Δημιουργία νεών χώρων στάθμευσης ΜΟΤΟ στις θέσεις που προβλέπει η ΚΜ Παλιάς
Πόλης – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με ανάδοχο και τεχνική υπηρεσία και επικοινωνία των νέων
υποδομών

•

Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης ποδηλάτων (φυλασσόμενων ή μη σε 4 κρίσιμα
σημεία της πόλης) και παρουσίαση υφιστάμενων (δημόσιων και ιδιωτικών) σε ενιαίο
ψηφιακό χάρτη

•

Εκπαίδευση για ανήλικους ποδηλάτες και σεμινάριο συμβουλών (ενδεικτικός τύπος: Μικροί
μηχανικοί ποδηλάτου)

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα των ενημερωτικών – εορταστικών ενεργειών του Δήμου με αφορμή την
Εβδομάδα Κινητικότητας περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις που λαμβάνουν χώρα, απο 7
Σεπτεμβρίου, με κορύφωση από Πέμπτη 16 έως Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2020, με ιδιαίτερη
έμφαση στο τελευταίο τριήμερο υλοποίησης των δράσεων. Η προβολή θα συνεχιστεί έως και 28
Σεπτεμβρίου με δημοσιεύσεις από τα αποτελέσματα των δράσεων.
Οι Υπηρεσίες του Αναδόχου περιλαμβάνουν :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας Διοργάνωσης της
Εβδομάδας Κινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2021. Σημειώνεται πως σε ό,τι αφορά το δημιουργικό με τα
λογότυπα και τα γραφιστικά για τις εκτυπώσεις συγκεκριμένα σε αφίσες, banners, θα διατεθεί στον Ανάδοχο από το
Δήμο (Τεχνική Υπηρεσία).
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Υπηρεσίες Διοργάνωσης,
συντονισμού δράσεων
ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης στα πλαίσια
των εκδηλώσεων της
Ευρωπαϊκης Εβδομάδας
Κινητικότητας.

Υπηρεσίες Φωτογράφησης
βιντεοσκόπησης
& Live streaming

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η εργασία περιλαμβάνει την απασχόληση συνολικά εξι (6) ατόμων - στη διάρκεια της
Ευρωπαικής Εβδομάδας Κινητικότητας, στα πλαίσια των προγραμματισμένων
εκδηλώσεων του Δήμου, δεδομένου ότι αυτές λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα.
Ειδικότερα περιλαμβάνει::
•
Συντονισμό και επικοινωνία για τις εκδηλώσεις πριν και κατά τη διάρκεια των
εκδηλώσεων με φορείς που συνεργάζονται και συμμετέχουν στη διοργάνωση εφόσον
χρειαστεί.
•
Υπηρεσίες Συντονισμού ομιλιών με θέμα γύρω από την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας
•
Διανομή ενημερωτικού υλικού (διπλώματα, κ.λ.π.) στη διάρκεια της εβδομάδας
κινητικότητας
•
Προγραμματισμός, επιμέλεια και εκτέλεση 9 εκδηλώσεων, και 2 ομιλιών
(βιντεοσκοπημένες & work shop κατά τη διάρκεια της Ευρωπαικής Εβδομάδας
Κινητικότητας, στα πλαίσια των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του Δήμου
Η εργασία περιλαμβάνει:
• Οργάνωση βιντεοσκόπησης
• Βιντεοσκόπηση όλων των εκδηλώσεων σε High Definition 1920x1080
• Σύνθεση – ενσωμάτωση πρωτότυπης μουσικής
• Μοντάζ
• Επεξεργασία εικόνας
• Μιξάζ ήχου
• Ειδικά εφέ
Φωτογράφιση όλων των εκδηλώσεων & ομιλιών
Τα παραδοτέα του Αναδόχου περιλαμβάνουν:
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τουλάχιστον 300 φωτογραφίες από το σύνολο των εκδηλώσεων σε ψηφιακή
μορφή υψηλής αισθητικής και ποιότητας ανάλυσης
• 1 γενικό βίντεο διάρκειας 3-5 λεπτών με οπτικό υλικό από την εβδομάδα
κινητικότητας 20,21 και 22 Σεπτεμβρίου και 1-2 live streaming για τις ανάγκες των
ομιλιών.

Γραφιστικός Σχεδιασμός και
εκτύπωση 200 ενημερωτικών
προγραμμάτων και σε
ηλεκτρονική μορφή

• Δημιουργία ή επικαιροποίηση Λογαριασμών social media, (Facebook, Instagram,
youtube) και δημοσίευση τουλάχιστον 50-60 αναρτήσεων σε όλη τη διάρκεια της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας συνοδευόμενες από σχετικό άρθρο ή κείμενο
όπου αυτό απαιτείται
• Χορηγούμενες
• 4χρωμη εκτύπωση
• 2 όψεις
• Leaflet διάστασης Α5
• Χαρτί 150g illustration ή velvet

Γραφιστικός Σχεδιασμός και
Εκτύπωση 100 Αφισών

• 4χρωμες A3.
• Χαρτί 135 γρ. illustration ή velvet

Εκτύπωση 3 Roll-up Banners

• Τετραχρωμία
• 1 κατασκευή για πτυσσόμενο, δαπέδου, διπλής όψης με θήκη.
• Διαστάσεις: 80 x 200 εκ..
Με θέματα μηνύματα που αφορούν την εβδομάδα ΚΙνητικότητας και μπεί σε χώρο που θα
υποδείξει ο Δήμος.

Υπηρεσίες ενημέρωσης σελίδων
κοινωνικής δικτύωσης Δήμου

Γραφιστικός Σχεδιασμός
ηλεκτρονικών προσκλήσεων
Γραφιστικός Σχεδιασμός και
Εκτύπωση 100 διπλωμάτων
Γραφιστικός Σχεδιασμός και
Εκτύπωση 150 αυτοκόλλητα
Αγορά 2 ποδηλάτων και 3
κράνη παιδικά ποδηλάτου για τις
κληρώσεις

Ο συντάκτης

Χαιρέτη Πελαγία
Msc Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε.

Ηλεκτρονικά
• 4χρωμία 21 x 29cm.
Χαρτί 300 γρ. velvet
• 4χρωμία 8 x 8cm.
Αυτοκόλλητο
Αγορά 2 ποδηλάτων και 3 παιδικά κράνη ποδηλάτου για κλήρωση

Η προϊσταμένη
Του τμήματος Κυκλοφορίας
& Συγκοινωνιών
Χαιρέτη Πελαγία
Msc Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων & Μελετών

Γιώργος Φουρναράκης
Αρχιτέκτων Μηχ. – Πολεοδόμος,
ΠΕ με Α’ βαθμό

Εγκρίνεται ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Πρασίνου και Καθημερινότητας

PELAGIA
CHAIRETI

Digitally signed
by PELAGIA
CHAIRETI
Date: 2021.07.26
13:28:48 +03'00'

Ιωάννης Αναστασάκης
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η υπηρεσία θα παρασχεθεί το χρονικό διάστημα 7-28 Σεπτεμβρίου 2021. Τα παραδοτέα της υπηρεσίας θα
παραδοθούν το αργότερο μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2021.

Ο συντάκτης

Χαιρέτη Πελαγία
Msc Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε.

Η προϊσταμένη
Του τμήματος Κυκλοφορίας
& Συγκοινωνιών
Χαιρέτη Πελαγία
Msc Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε.

signed
PELAGIA Digitally
by PELAGIA
CHAIRE CHAIRETI
Date: 2021.07.26
13:29:19 +03'00'
TI

7

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων & Μελετών

Γιώργος Φουρναράκης
Αρχιτέκτων Μηχ. – Πολεοδόμος,
ΠΕ με Α’ βαθμό

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 14.800,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6142.023.
Η πληρωμή της παροχής θα γίνει άπαξ, μετά την ολοκλήρωση και την παραλαβή της υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
1
Προγραμματισμός και προετοιμασία και
επόπτευση των εκδηλώσεων

ΠΟΣΟ (€)
2.500,00

ΦΠΑ (24%)
600,00

ΣΥΝΟΛΟ
3.100,00

2

Φωτογραφική και βιντεοσκοπική
κάλυψη εκδηλώσεων

2.500,00

600,00

3.100,00

3

Διαδικτυακή επικοινωνία

2.500,00

600,00

3.100,00

4

Γραφιστικός Σχεδιασμός, Εκτύπωση
προωθητικού υλικού για τις εκδηλώσεις

2.500,00

600,00

3.100,00

5

Προμήθεια κατασκευών και εξοπλισμού
για χρήση στις εκδηλώσεις (ΚΙΌΣΚΙΠΤΥΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –ΗΧΕΙΑ)

1.612,00

387,00

1.999,00

Σύνολο

11.612,00

2.787,00

14.800,00

Ο συντάκτης

Η προϊσταμένη
Του τμήματος Κυκλοφορίας
& Συγκοινωνιών

Χαιρέτη Πελαγία
Msc Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε.

PELAGIA
CHAIRETI

Χαιρέτη Πελαγία
Msc Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε.

Digitally signed
by PELAGIA
CHAIRETI
Date: 2021.07.26
13:35:50 +03'00'
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων & Μελετών

Γιώργος Φουρναράκης
Αρχιτέκτων Μηχ. – Πολεοδόμος,
ΠΕ με Α’ βαθμό

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της Δημόσιας Σύμβασης υπηρεσίας
Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας είναι:
Η υπηρεσία αφορά στην διοργάνωση της εβδομάδας κινητικότητας στις 16-22 Σεπτεμβρίου 2021 με αφορμή
την ετήσια «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας», σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
Τα παραδοτέα θα υποβληθούν μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2021.
Άρθρο 2ο
Α. Τις ισχύουσες διατάξεις:
1. Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.
3536/2007
3. 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.
4. Του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).
Β. Τις αποφάσεις :
1.Την 85250/3-9-2019 απόφαση Δημάρχου που αφορά στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων περί εκχώρησης
αρμοδιότητας υπογραφής διακηρύξεων περιλήψεων κ.α. σε αντιδημάρχους όπως ισχύει σήμερα.
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας.
Η ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί, μετά από Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της
τιμής, εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η κατακύρωση του αντικειμένου της παροχής
υπηρεσίας στον μειοδότη θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.
Άρθρο 4ο.
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και για την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας, ο
οικονομικός φορέας θα πρέπει με την προσφορά του να προσκομίσει τα εξής:
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να :
▪
Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
▪
Να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται 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.
▪
Ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
▪
Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόμενο Έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς
▪
Να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπου θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με βάση
τις πρότυπες προδιαγραφές κατά ΕΛΟΤ και το ISO της εταιρείας
▪
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▪
▪

Να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπου θα αποδεικνύεται για την τριετία 2018-2020, η
συμμετοχή τους τουλάχιστον σε τρείς διοργανώσεις παρόμοιας φύσης
Πιστοποιητικά εγγραφής στο επιμελητήριο

Άρθρο 5ο
Σύμβαση
Μετά την απόφαση ανάθεσης της υπηρεσίας, ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο Ηρακλείου, σε
χρονικό διάστημα (20) είκοσι ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,
προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. προκειμένου να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση.
Άρθρο 6ο
Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας
Χρόνος Εκτέλεσης της Υπηρεσίας με τίτλο «Διοργάνωση Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας του Δήμου
Ηρακλείου» ορίζεται το διάστημα 16-22 Σεπτεμβρίου 2021.
Η παρακολούθηση και παραλαβή της εργασίας θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή της παρ.5 του
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Άρθρο 7ο
Τρόπος - Τόπος Παράδοσης.
Η παράδοση του αντικειμένου της παροχής υπηρεσίας θα γίνει στην Δ/νση Τεχνικών Έργων στο τμήμα
Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου
Άρθρο 8ο
Ποινικές ρήτρες
1. Αν ο ανάδοχος παραδώσει – εκτελέσει την υπηρεσία με τίτλο «Διοργάνωση Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Κινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου», με υπαιτιότητα του, μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, είναι
δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. 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, 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
της σύμβασης.
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.
3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
Άρθρο 9ο
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσίας
1. Η παραλαβή της Υπηρεσίας θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 221 του ν.4412/16
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση,
μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι η εκτέλεση της Υπηρεσίας: «Διοργάνωση Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Κινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου», δεν ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται
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πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν το αποτέλεσμα της υπηρεσίας που
εκτελέστηκε.
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα της υπηρεσίας που εκτελέστηκε με
αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω υπηρεσιών,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του, η οποία
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από
την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται
ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου , στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει
τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Άρθρο 10ο
Απόρριψη Υπηρεσίας - Αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης της Υπηρεσίας ή μέρους αυτής , με έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών και η εκτέλεση άλλων, που να είναι, σύμφωνα
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η εκτέλεση
γίνει μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την εκτέλεση δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος των υπηρεσιών
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης, λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει – εκτελέσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις
Άρθρο 11ο
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου.
Η εξόφληση του 100 % της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο
«Διοργάνωση Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου».
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού
αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4412/16.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή,
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στα έγγραφα της σύμβασης.
Άρθρο 12ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν
κατά την ημέρα της ανάθεσης της υπηρεσίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
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Ο συντάκτης

Χαιρέτη Πελαγία
Msc Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε.

Η προϊσταμένη
Του τμήματος Κυκλοφορίας
& Συγκοινωνιών
Χαιρέτη Πελαγία
Msc Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε.
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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