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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο  
Αντικείμενο της   Υπηρεσίας  είναι: 
Η ασφάλιση του μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ που στεγάζει το Τμήμα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
και  περιλαμβάνει το κτίριο με τα περιεχόμενα του, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική 
Μελέτη και την επισυναπτόμενη  Τεχνική Περιγραφή.   
 
Άρθρο 2ο  
Α. Οι Ισχύουσες  Διατάξεις: 

1) Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύουν σήμερα. 

2) Ιδίως οι διατάξεις των άρθρ. 54-118 του ν. 4416/2016 και οι διατάξεις των άρθρ. 200επ. και 
216επ.του ν.4412/2016 Περί εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών 
υπηρεσιών, όπως ισχύουν σήμερα. 

3) Οι διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]…..».  

4) Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5) Η παρ.9 του αρθρ. 209 του ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.13 του άρθρ. 20 του ν. 
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρ. 377 του ν. 
4412/2016. 

6) Οι διατάξεις του αρ. 58 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν σήμερα. 
 
Β. Οι αποφάσεις: 

1) Τη με αριθμ. 85250/03.09.2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και εκχώρησης 
αρμοδιότητας υπογραφής του συνόλου των εγγράφων, βεβαιώσεων, συμβάσεων, διακηρύξεων, 
περιλήψεων κ.ά., σε συνδ. με τη με αρ. πρωτ. 86247/5.9.2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 
Αντιδημάρχου Ηρακλείου ως Διατάκτη και την με αρ. πρωτ. 86763/6.9.2019 εξουσιοδότηση για την 
υποβολή τεκμηριωμένου Αιτήματος Διατάκτη.  

2) Την υπ. αρ. 16439/25-02-2022 Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων με θητεία ενός 

έτους από 01/03/2022 έως 28/02/2023.  

3) Τις με αρ. Α-1360,1361,1362/2022 ΑΑΥ προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2022. 
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Άρθρο 3ο  
Τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας. 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με απόφαση 
Δημάρχου μετά από  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών. Το κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά αποκλειστικά βάσει 
της τιμής, τηρουμένων των όρων της τεχνικής περιγραφής, που έχουν οριστεί για την εν λόγω 
υπηρεσία.  
 
Άρθρο 4ο  
Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που πληρούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα, μπορούν να παρέχουν νόμιμα την 
υπηρεσία και είναι εγκατεστημένα: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και 
μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
3.Ένας οικονομικός φορέας μπορεί συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
                                                                                                                                                                                
Άρθρο 5ο  
 Δικαιολογητικά συμμετοχής & ανάθεσης 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους:  
Α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7αγ του 
άρθρου 43 του Ν.4605/2019 υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο και σε περίπτωση 
νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπρόσωπου, όπως αυτός ορίζεται στην περ. 79Α του 
Ν.4412/2016 όπου να δηλώνεται ότι:  

• 1) έχει λάβει γνώση, της τεχνικής έκθεσης, των όρων της τεχνικής περιγραφής και του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνεί με αυτούς. 

• 2) δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για α) συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης 
περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά 
την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
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2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 
L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη 
της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 
15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική 
εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

• Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας. 

• Δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής από 
τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.   
 
Β) Έντυπο με την οικονομική προσφορά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης ή το εξουσιοδοτημένο προς αυτό το σκοπό πρόσωπο. Η προσφορά θα 
πρέπει να αναφέρει αναλυτικά το κάθε επί μέρους τμήμα της προσφερόμενης υπηρεσίας, το οποίο 
πρέπει να είναι σύμφωνο με την τεχνική περιγραφή της μελέτης. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση. Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται 
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί 
του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή 
την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 
είναι: 
(i) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ως φυσικού ή νομικού προσώπου για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των 
μελών της διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν.  
Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
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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 
 

Δ) Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 

• Ο ιδιώτης ασφαλιστής  θα πρέπει να προσκομίσει : 

• Ταυτότητα από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σε ισχύ, 
οποιασδήποτε βαθμίδας διαμεσολάβησης. 

• Βεβαίωση σύμβασης μεταξύ του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και της Ασφαλιστικής Εταιρείας 
που θα εκπροσωπεί στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

• Ασφαλιστικό Συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή 
(ιδιώτης). 

• Και για την  Ασφαλιστική Εταιρεία που εκπροσωπεί ο ιδιώτης, θα πρέπει να προσκομίσει άδεια  
(έγγραφο) που θα πιστοποιεί ότι λειτουργεί υπό την Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 
(Δ.Ε.Ι.Α.), της Τράπεζας της Ελλάδος, θα διαθέτει πιστοποιητικό λειτουργίας  από την Δ.Ε.Ι.Α της 
Τράπεζας της Ελλάδος. 

• Η  εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει : 

• Εξουσιοδότηση από την Ασφαλιστική Εταιρεία προς τον εκπρόσωπό της για τον Διαγωνισμό. 

• Νομιμοποίηση της λειτουργίας της εταιρείας από τη Τράπεζα της Ελλάδος. Θα πρέπει δηλαδή να 
λειτουργεί υπό την Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.), της Τράπεζας της Ελλάδος, θα 
διαθέτει πιστοποιητικό λειτουργίας από την Δ.Ε.Ι.Α της Τράπεζας της Ελλάδος. 

• Βεβαίωση εξουσιοδοτημένου ασφαλιστικού εκπροσώπου της εταιρείας, στην πόλη του Ηρακλείου, 
ο οποίος θα διαθέτει την απαιτούμενη αστική ευθύνη, θα διαθέτει δηλαδή Ασφαλιστικό Συμβόλαιο 
Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.    
                                                                                                                                                                                     
Ε) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του 
οικονομικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου  
 
Άρθρο 6ο  
Σύμβαση 
Στα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί συμπεριλαμβάνονται: 
η Τεχνική Μελέτη με τα επί μέρους τεύχη, που την απαρτίζουν (Τεχνική Περιγραφή - Συγγραφή 
υποχρεώσεων – Ενδεικτικός προϋπολογισμός) και η προσφορά του αναδόχου. Μετά την 
ανακοίνωση της κατακύρωσης, η Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί 
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
   
Άρθρο 7ο  
Παραλαβή της Υπηρεσίας (Ασφαλιστική Κάλυψη) 

1. Η παραλαβή της Υπηρεσίας ασφάλισης θα  γίνει με την παράδοση των ασφαλιστικών συμβολαίων  
από την Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτήθηκε με την 40/2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221/4412 μετά και τον έλεγχο από την 
Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας.  

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
219 του ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το ν. 4605/2019 και όπως ισχύει μέχρι 
σήμερα, που θα πιστοποιεί τη συμφωνία των οριζομένων στη διακήρυξη με τους όρους της 
σύμβασης, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.  
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Άρθρο 8ο  
Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης της Ασφαλιστικής κάλυψης  και η διοίκηση αυτής 
διενεργείται από την υπηρεσία της «Β.Δ.Β.» και την  οριζόμενη από την απόφαση 10/2022 της 
Οικονομικής Επιτροπής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, που θα πιστοποιούν  την καλή 
εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και τον έλεγχο τη συμμόρφωσης του αναδόχου με 
τους όρους της σύμβασης και των ασφαλιστικών συμβολαίων που θα κατατεθούν. 
 
Άρθρο 9ο   
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 
Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των 
ασφαλιστικών συμβολαίων. Για την πληρωμή του αναδόχου θα τηρηθούν τα οριζόμενα στο αρθρ. 
200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την 
πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 
 
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 
συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219. 
β)Τιμολόγιο του αναδόχου. 
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
δ) 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 10ο 
Τόπος  εκτέλεσης της σύμβασης - Διάρκεια σύμβασης - Δικαστική Αρμοδιότητα – Εφαρμοστέο 
Δίκαιο. 
Η σύμβαση θα λάβει χώρα στο κτίριο ΑΧΤΑΡΙΚΑ του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, Πλατεία Ελευθερίου 
Βενιζέλου  (Λιοντάρια) και υπολογίζεται ως χρόνος διάρκειας της, το ένα ημερολογιακό έτος από 
την υπογραφή της. Για κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση 
ασφάλισης, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Ηρακλείου Κρήτης και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο. 
Άρθρο 11ο  
Ρήτρα Εχεμύθειας 
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού GDPR 2016/679, περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων θα πρέπει:  
1. Η προμήθεια από μέρους της Εταιρείας να γίνεται με τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, στα δεδομένα του Δήμου Ηρακλείου  επεμβαίνουν μόνο εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες 
της, 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 τοιαύτη 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.  
Τα παραπάνω επιβιώνουν της λύσης ή της λήξης της παρούσας σύμβασης 
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Άρθρο 12ο 
Ποινικές ρήτρες 
Αν ο ανάδοχος δεν τηρήσει την συμβατική του υποχρέωση, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, κατά το άρθρ. 218 παρ. 1 εδ. δ. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
1. Σε περίπτωση έλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και μη άμεσης καταβολής της αποζημίωσης, 
μετά και την ολοκλήρωση των σχετικών με τη διαπίστωση των συνθηκών έλευσης ασφαλιστικού 
κινδύνου διαδικασιών (τυχόν πραγματογνωμοσύνη κλπ.) επιβάλλεται ποινική ρήτρα ποσού 
ανερχόμενου στο 10% της υφιστάμενης ζημίας. Περαιτέρω, ο Δήμος Ηρακλείου διατηρεί με την 
παρούσα το δικαίωμα να απαιτήσει, εκτός από την ποινή, που κατέπεσε και την εκπλήρωση της 
παροχής, καθώς και οποιαδήποτε περαιτέρω ζημία, από τη μη προσήκουσα εκπλήρωση. 
 2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται ή συμψηφίζεται από την αμοιβή του αναδόχου. 
 3. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο.  
 
Άρθρο 13ο  
Καταχρηστικοί όροι  
Συμφωνείται με το παρόν ότι οποιοσδήποτε όρος στην ασφαλιστική σύμβαση αναιρεί τη 
δυνατότητα του ασφαλιζομένου να ικανοποιηθεί σε περίπτωση έλευσης του ασφαλιστικού 
κινδύνου, είτε με την τακτική παρελκυστικών δικών είτε με την εισαγωγή ειδικών όρων που 
ουσιαστικά ακυρώνουν την έννοια των γενικών σε βάρος του ασφαλιζομένου, δύναται να θεωρηθεί 
ως καταχρηστικός και να επισύρει σε βάρος του αναδόχου τις ποινές του άρθρου 12. 
 
Άρθρο 14ο    
Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που 
θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 
 
                                                 
 Η συντάκτης                                 Ο Προϊστάμενος της «Β.Δ.Β.»                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                                                            Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Σπανάκης-Βορεάδης Γεώργιος          Δημήτρης   Χ.  Σάββας                       Μαρία Ν. Φουντουλάκη 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 
 
 
 

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου  
Αριστέα Πλεύρη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                 

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ                                         

ΤΜΗΜΑ: ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ                               ΘΕΜΑ :ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

ΠΛΗΡ. : Σπανάκης-Βορεάδης Γεώργιος                                    για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ  

Τηλ.; 2813409711                                                                           ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΧΤΑΡΙΚΑ 

Email :  voreadis-g@heraklion.gr  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

1. Αντικείμενο παροχής ασφάλισης. 

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής μελέτης είναι σύναψη συμβολαίου πλήρους ασφαλιστικής 

κάλυψης του μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ (Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη).  

2. Σκοπός της ασφάλισης  

Σκοπός είναι η πλήρης Ασφαλιστική Κάλυψη του μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ,  όπου φιλοξενείται η Βικελαία 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου και θα καλύπτει:   

α) το κτίριο ως οικοδομική κατασκευή με τον πάγιο εξοπλισμό της,  

β) το περιεχόμενο της σε βιβλία, αρχεία, έργα τέχνης κλπ. και   

γ) τον ηλεκτρονικό της εξοπλισμό, 

όπως αυτά αναφέρονται ακολούθως: 

 α) Η ασφαλιστική κάλυψη ύψους 12.350.000€ για «Κάλυψη Ζημιών» στο Κεφάλαιο Οικοδομής και 

ύψους 1.000.000€ για «Κάλυψη Ζημιών» στο Κεφάλαιο Περιεχομένου (πάγιος εξοπλισμός) 

β) Η ασφαλιστική κάλυψη ύψους 4.500.000€ «Κατά Παντός Κινδύνου βιβλίων και έργων τέχνης», 

για το περιεχόμενο σε βιβλία, συλλογές, αρχεία κλπ, έναντι φυσικής απώλειας ή φυσικής ζημιάς 

που θα επέλθει κατά την περίοδο ασφάλισης 

γ) Η ασφαλιστική κάλυψη ύψους 700.000€ «Κατά Παντός Κινδύνου» του Ηλεκτρονικού της 

Εξοπλισμού.  

3. Περιεχόμενα Τεχνικής Μελέτης 

α) Τεχνική Περιγραφή 

β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

O συντάκτης                                Ο Προϊστάμενος της «Β.Δ.Β.»                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Σπανάκης-Βορεάδης Γεώργιος       Δημήτρης Χ. Σάββας                    Η Προϊσταμένη Δ/σης  

ΠΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                              ΠΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                      Μαρία Ν. Φουντουλάκη 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

 

 Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείο 

        Αριστέα Πλεύρη  

 
 

mailto:fragkaki-k@heraklion.gr
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
είδος 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

Α) 

Ασφαλιστική κάλυψη ύψους 12.350.000€ 

για «Κάλυψη Ζημιών»στο Κεφάλαιο 

Οικοδομής και ύψους 1.000.000€για 

«Κάλυψη Ζημιών»στο Κεφάλαιο 

Περιεχομένου  

(πάγιος εξοπλισμός). 

Υπηρεσίες 

Ασφάλισης 

CPV 

66510000-8 

1  11.000,00€ 

Β) 

Ασφαλιστική κάλυψη ύψους 4.500.000€ 

«Κατά Παντός Κινδύνου», για το 

περιεχόμενο σε βιβλία, συλλογές, αρχεία 

κλπ, έναντι φυσικής απώλειας ή φυσικής 

ζημιάς που θα επέλθει κατά την περίοδο 

ασφάλισης. 

 

Υπηρεσίες 

Ασφάλισης 

CPV 

66510000-8 

1  8.000,00€ 

Γ) 
Ασφαλιστική κάλυψη ύψους 700.000€ 

«Κατά Παντός Κινδύνου»του Ηλεκτρονικού 

της Εξοπλισμού. 

Υπηρεσίες 

Ασφάλισης 

CPV 

66510000-8 

1  1.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 20.000,00€ 

 
Η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται ανά είδος  κάλυψης και βαρύνει τους κωδικούς με Κ.Α. 15-

6251.001, Κ.Α. 15-6255.002 και Κ.Α. 15-6255.003 αντίστοιχα.  

 

 
O συντάκτης                        Ο Προϊστάμενος της «Β.Δ.Β.»             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Σπανάκης-Βορεάδης Γεώργιος   Δημήτρης Χ. Σάββας           Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης            

                                                                                                          Μαρία Ν. Φουντουλάκη 
 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου  
Αριστέα Πλεύρη 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΜΕΓΑΡΟ «ΑΧΤΑΡΙΚΑ» 

Πληρ.  Σπανάκης-Βορεάδης Γεώργιος  

Τηλ.: 2813 409711 

Fax:  2813 409701 

E-mail: voreadis-g@heraklion.gr 

 

Ηράκλειο  

Aρ. Πρωτ.:  

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση του 

Μεγάρου Αχτάρικα 

(Βικελαίας Δημ. 

Βιβλιοθήκης) 

 

• Κ.Α.15-6251.001 

• Κ.Α. 15-6255.002 

• Κ.Α. 15-6255.003 
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  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση της ασφάλισης  της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης  

(Πλ. Ελευθερίου Βενιζέλου, Ηράκλειο Κρήτης, Λιοντάρια) Ηρακλείου για τα κάτωθι ασφαλιζόμενα 

αντικείμενα-κεφάλαια:  

Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ (συστήματα ασφαλείας και 

συγκεκριμένα: σύστημα συναγερμού με κάλυψη θυρών και παραθύρων έσω-έξω, κλειστό 

κύκλωμα τηλεόρασης καλύπτον τις εισόδους και τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου με 

καταγραφικό εικόνας για ιστορικό δεδομένου χρόνου προ του συμβάντος, γεννήτρια, 

κλιματισμός, σύστημα πυρανίχνευσης με αισθητήρες καπνού, κεντρικό σύστημα κατάσβεσης με 

νερό, διοξείδιο του άνθρακα και φορητούς πυροσβεστήρες διάσπαρτους στους χώρους του 

κτιρίου με βάση τη σχετική μελέτη για την τοποθέτησή τους, πυράντοχες πόρτες που 

αποκλείουν τη φωτιά ανάμεσα στους ορόφους, σύστημα αδιάλειπτης τάσης-UPS και πλήρη 

φωτισμό περιμετρικά του κτιρίου): 

–ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ: 12.350.000 ευρώ και ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ             1.000.000     ευρώ 

       ----------------------------- 

Ήτοι  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                 13.350.000   ευρώ 

 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

• Πυρκαγιά, Κεραυνός, Έκρηξη, Πτώση Αεροσκαφών, Πυρκαγιά από Δάσος 

• Πτώση Δέντρων-Στύλων 

 

 

Έκδ.2 αναθ.0 ημ/νίαέγκρ. 1/2/2019 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΜΕΓΑΡΟ «ΑΧΤΑΡΙΚΑ» 

Πληρ. Σπανάκης-Βορεάδης Γεώργιος 

Τηλ.: 2813 409727 

Fax:  2813 409701 

E-mail : voreadis-g@heraklion.gr 

Ηράκλειο :  

 

Αρ. Πρωτ. :  

 

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΧΤΑΡΙΚΑ 

 

• ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 

ΠΑΓΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΤΟΥ) 

• ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΗΣ 

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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• Θύελλα-Καταιγίδα-Πλημμύρα 

• Θραύση Δεξαμενών και/ή Σωληνώσεων Κεντρικής Θέρμανσης, Ψύξης ή/και Ύδρευσης 

• Χιόνι-Χαλάζι-Παγετός 

• Τρομοκρατικές ενέργειες 

• Πολιτικές ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Διαδηλώσεις, Οχλαγωγίες 

• Κακόβουλες ενέργειες 

• Θραύση Κρυστάλλων ή/και Καθρεπτών σε Ά κίνδυνο μέχρι ποσό 9.000 ευρώ, ανά ζημιογόνο 

γεγονός και συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης 

• Πρόσκρουση οχήματος τρίτων 

• Αποκομιδή Συντριμμάτων για ποσό μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανά ζημιογόνο 

γεγονός και συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης 

• Καθίζηση-Κατολίσθηση-Κατάρρευση συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων με απαλλαγή ίση με 

αυτή του κινδύνου που αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία 

• Καπνός 

• Ζημιές από κλοπή στην οικοδομή 

• Κλοπή και/ή ζημιές δια ρήξεως περιεχομένου 

• Αστική ευθύνη προς τρίτους συνεπεία μεταδόσεως πυρκαγιάς μέχρι ποσό 150.000 ευρώ 

• Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς μέχρι ποσό 10.000 ευρώ, ανά ζημιογόνο γεγονός και 

συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης  

• Έξοδα έκδοσης αδειών-Μελετών μέχρι ποσό 15.000 ευρώ, ανά ζημιογόνο γεγονός και 

συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης 

• Έξοδα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της ζημίας μέχρι ποσοστού 10% της ζημίας  

• Έξοδα μεταστέγασης μέχρι ποσό 10.000 ευρώ, ανά ζημιογόνο γεγονός και συνολικά για όλη 

την περίοδο ασφάλισης 

• Έξοδα φύλαξης μέχρι ποσό 10.000 ευρώ, ανά ζημιογόνο γεγονός και συνολικά για όλη την 

περίοδο ασφάλισης 

• Σεισμός  

Β) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.500.000 ΕΥΡΩ 

    Εκτίμηση  

Αρχεία Βίντεο 

Εικόνας 

Φεστιβάλ Δήμου 

Ηρακλείου 

Αρχείο Ταινιών, 

Ντοκιμαντέρ 

Συνεδρίων, 

Ομιλιών, 

Εκθέσεων 

1.000τμχ Βιντεοκασέτα:VHS, 

SVHS, MiniDV 

15.000  

Αρχεία Ήχου Μουσική, 

συναυλίες, 

συνέδρια, 

ομιλίες, 

ιστορικές 

αφηγήσεις 

2.500τμχ Κασέτα, μπομπίνα, 

δίσκοι, DAT, 

MiniDisc, CD 

25.000 
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Αρχεία Εικόνας Ιστορικές 

εικόνες 

250τμχ FilmsSlides 1.000 

Hλεκτρονικά 

αρχεία 

φωτογραφιών-

video-ήχου 

Περιέχει 

φωτογραφίες και 

video από 

εκδηλώσεις του 

Δήμου και 

ιδιαίτερα της 

Βιβλιοθήκης 

20 σκληροί 

δίσκοι με 

ψηφιακούς 

φακέλους 

TIFF, JPEG, MP3, 

WAVE, MP4, 

MOVIE, DVD 

200 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ 

 

Διάφορα αρχεία 1940-

1945 

36 φάκελοι 10.000 

Αρχείο 

Δημογεροντίας 

Ηρακλείου 1837-1899 

435 φάκελοι 60.000 

Αρχείο Ορφανικής 

Τράπεζας 1858-1887 

37 φάκελοι 6.000 

Αρχείο Ορφανικής 

Τράπεζας 1856-1899 

90 πρωτόκολλα 10.000 

Πρακτικά Δημοτικού 

Συμβουλίου 

Ηρακλείου 1900-1975 

105 Τόμοι 20.000 

Αρχείο Δήμου 

Ηρακλείου 1872-1947 

437 φάκελοι 30.000 

Αρχείο Μελετίου 

Μεταξάκη 1871-1949 

6 φάκελοι 2.000 

Αρχείο Ι.ΜΑΝΑ 

1913-1967 

4 φάκελοι 500 

 

Φωτογραφικό Αρχείο 

Gerola 1900-1902 

1407 Φωτογραφίες και φιλμς 80.000 

Φωτογραφικό Αρχείο 

Curuni1980 

600 Φωτογραφίες 8.000 
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Αρχείο Αφισών 1986-

2000 

20 ρολά 1.000 

Συλλογή καρτ-ποστάλ 

1900 

3 φάκελοι 1.000 

Δελτία Νικολάου 

Σταυρινίδη 1940-1970 

54 φάκελοι 3.000 

Αρχεία Μουρέλλου, 

Νικηφοράκη, 

Σύλλογος Λόγος και 

Τέχνη 1770-1990 

47 φάκελοι 3.000 

Αρχείο εκθέσεων 

Θεοτοκόπουλου & 

Εικόνων Κρητικής 

Σχολής 1982-1993 

21 Φάκελοι 300 

Αρχείο Αγγελάκη 

1860-1906 

1 Φάκελος 500 

Αρχείο Νίκου 

Βασιλάκη 1821-2008 

129 φάκελοι 3.000 

Αρχείο Στέργιου 

Σπανάκη 1900-1990 

120 φάκελοι 3.000 

Αρχείο διαφόρων 

αρχιτεκτονικών 

μνημείων Ηρακλείου 

1900-1913 

21 Φάκελοι 5.000 

Αρχείο Μανόλη 

Καρέλλη 1945-1980 

12 Φάκελοι  2.000 

Αρχείο επιτροπής 

επαναστάσεων άμυνας 

Χανίων 1897-1898 

4 πομπίνες  

Αρχείο Γιώργου 

Σαραντάρη 1926-2000 

40+14  Φάκελοι +ημερολόγια 5.000 

Αρχείο Μάνου 

Ελευθερίου + Στρατή 

Μυριβήλη 1916-1926 

4 Φάκελοι  3.000 

Αρχείο Ελευθερίου 

Πλατάκη 1940-1988  

126+40  Τόμοι +φάκελοι  5.000 
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Τούρκικο Αρχείο 

Ηρακλείου 1646-1899  

409+300+33+86 Κώδικες+πρωτόκολλα+φάκελοι+βιβ

λία 

400.000 

Ενετικό Αρχείο 

Ηρακλείου 1272-1669 

886 Μικροφίλμ 10.000 

Αρχείο Χαρτών 

Γεωργίου Γρατσέα 

1579-1929 

191+7 Χάρτες+άτλαντες 50.000 

    

Αρχείο Στέφανου 

Ξανθουδίδη 1920-

1940 

1 Φάκελος 1.500 

Αρχείο 

Χαρ.Γιαμαλάκη 1878-

1960 

1 Φάκελος 1.500 

Αρχείο Γερμανικής 

Διοίκησης Κρήτης 

1941-1944 

21 ψηφιακοί δίσκοι (cds) 300 

ΤΜΗΜΑ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ – 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ  

   

Αρχείο Εφημερίδων 

που αφορούν στην 

Κρήτη 1880-1950 

(έχουν ψηφιοποιηθεί) 

300 Τόμοι 30.000 

Αρχείο Εφημερίδων 

που αφορούν στην 

Κρήτη 1906-2000 

1234 Τόμοι 50.000 

Εφημερίδα Κρητικής 

Πολιτείας 1899-1912 

27 Τόμοι 5.000 

Αρχείο Αθηναϊκών 

Εφημερίδων 1927-

2000  

1056 Τόμοι 30.000 

Αρχείο περιοδικών 

1841-2000 

2674 Τόμοι 70.000 

Αρχείο περιοδικών 

Δημητρίου Βικέλα 

1830-1910 

552 Τόμοι 30.000 
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Αρχείο 

μικροφωτογράφισης 

126 Πομπίνες 3.000 

ΤΜΗΜΑ 

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟΥ- 

ΜΗ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟΥ  

   

Βιβλία Μη 

Δανειστικού 

Τμήματος 1919-2017 

90.000 Τόμοι 1.500.000 

Παλαίτυπα1448-1600 343 Τόμοι  800.000 

Βιβλία Δανειστικού 

Τμήματος 1975-2017 

38.000 Τόμοι  290.000 

Βιβλιοθήκη Γιώργου 

και Μαρώς Σεφέρη 

1696-1987 

5.830 βιβλία 250.000 

    

Διπλωματικό Αρχείο 

Γιώργου Σεφέρη 

1927-1960 

  60.000 

 

Βιβλιοθήκη 

Δημητρίου Βικέλα 

1498-1908 

4730 βιβλία 300.000 

Αρχείο Εκδόσεων  2.000 βιβλία 20.000 

Βιβλία βιβλιοστασίου 

και λοιπών τμημάτων 

130.000 βιβλία 191.200 

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ   

Ε.Μαρκογιαννάκης 

έργα (1936-1948) 

12 Πίνακες  8.000 

Χάλκινο Μετάλλιο 

Ακαδημίας Αθηνών 

1   

Χρυσό Μετάλλιο 

Πανεπιστημίου 

Κρήτης 

1   

Στρατηγός 

Westmuller, Χάρτης 

Πόλης Ηρακλείου 

1 χάρτης 15.000 
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(1670) 

Ασπασία 

Παπαδοπεράκη, 

Προσωπογραφία 

Γιώργου Σεφέρη 

(1988) 

1 πίνακας 2.000 

 

 

Θωμάς Φανουράκης,  

Οι Πέρδικες 5,5Χ7,0 

 

1 

 

τοιχογραφία 

 

30.000 

Νίκος Νικολάου, 

Κρητικός Πρίγκιπας 

και Χάρτης του 

Ηρακλείου 

1 πίνακας 50.000 

                         ΣΥΝΟΛΟ 4.500.000 ΕΥΡΩ 

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) 

 

Γ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κ.Π.Κ. Η/Ε- ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ 700.000 ΕΥΡΩ  

Ήτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, scanners, βιντεοπροβολείς, συσκευές 

εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, μικρόφωνα, ηχεία, TVmonitors, servers κλπ. 

Από οποιαδήποτε απρόβλεπτη και αιφνίδια φυσική απώλεια ή ζημιά, από αιτίες όπως: 

• Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, εκτόξευση ύδατος ή άλλων μέσων κατάσβεσης πυρός 

• Διαρροή ύδατος, υγρασία 

• Υποχώρηση εδάφους, καθίζηση 

• Σεισμό 

• Απροσεξία, λάθος χειρισμού, κακόβουλη ενέργεια του προσωπικού του ασφαλιζομένου 

• Πτώση αεροσκαφών 

• Πτώση 

• Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως ή ληστείας 

• Κακόβουλη βλάβη, πολιτικές ταραχές κλπ. 

O συντάκτης                        Ο Προϊστάμενος της «Β.Δ.Β.»              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Σπανάκης-Βορεάδης Γεώργιος       Δημήτρης Χ. Σάββας    Η Προϊσταμένη Δ/σης  

ΠΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ               ΠΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          Μαρία Ν. Φουντουλάκη 
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΛΕΥΡΗ 

 


