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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 
     Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο την 
Χαµηλότερη τιµή και µε σφραγισµένες προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
(Υπ.Αποφ. 11389/93) την προµήθεια πινακίδων Ονοµατοθεσίας και Αρίθµησης Οδών, που 
που απαιτούνται για  πληρέστερη σήµανση των υπαρχόντων ,των ανώνυµων οδών τις πόλης και 
των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων ενόψει και της απογραφής των οικιών από την Εθνική Στατιστική 
υπηρεσία το 2010   
 
     Άρθρο 1ο  
∆απάνη. 
   Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι 37.750 €  χωρίς τον Φ.Π.Α. 23% που είναι 
7.172,50 €.(διατιθέµενη πίστωση για το έτος 2010   45.000 €. µε τον ΦΠΑ ) η προµήθεια αυτή 
έχει ενταχτεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ηρακλείου έτους 2010 µε ΚΑ 20-7135.035. 
  
  Άρθρο 2ο  
  Πληροφορίες. 
   Τα έγγραφα της προµήθειας µπορούν να ζητηθούν από την ∆/νση Οικονοµικών   Τµήµα  
Προµηθειών  τηλ.2810 399-185  fax.2810 229-207. 
Η ανάλογη αίτηση θα κατατίθεται στο ∆ήµο Ηρακλείου το αργότερο ( 6) έξη ηµέρες από την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 
    Άρθρο 3ο  
    Ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών. 
   Οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στο ∆ήµο στις 
 13/ 09 / 2010  ηµέρα  ∆ευτέρα  στη ∆ιεύθυνση ∆ήµος Ηρακλείου ,Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71302 
 
    Άρθρο 4ο  
    Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών. 
    Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρµόδια Επιτροπή ορίζεται την 
14  /  09  / 2010  ηµέρα   Τρίτη  και ώρα   11: 00 π.µ. . 
     Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρίστανται οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων. 
   Ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών ορίζεται την 24 / 09 / 2010 ηµέρα 
Παρασκευή   και ώρα…11: 00  π.µ. . από την αρµόδια επιτροπή. 
 
    Άρθρο 5ο 
     Γλώσσα. 
  Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σ' 
αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 
 
     Άρθρο 6ο  
      Προέλευση. 

« Προµήθεια Πινακίδων Ονοµατοθεσίας και Αρίθµησης 
οδών » 

 
Κ.Α. 20 / 7135.035            45.000 Ευρώ 

 
Ηράκλειο 6 – 7 – 2010 



    Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα διάφορα υλικά σήµανσης, 
αλλοδαπής ή ηµεδαπής προελεύσεως ,ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο  άρθρο 18 
του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
    Άρθρο 7ο  
 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής. 
   Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβάλλουν 
µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά: 
  
α. Οι Έλληνες πολίτες. 
 
1.Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει επί λέξη: 
«λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών , 
τους οποίους αποδεχόµαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς 
των ΟΤΑ , περί διάρκειας ισχύς προσφοράς µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
κατακύρωσης του διαγωνισµού και ότι η προσφερόµενη τιµή   ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της 
προµήθειας καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή µας σε διαγωνισµού του ∆ηµοσίου 
και των ΟΤΑ. και  ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης» 
 
 2.Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη και είναι  1.887,50 €. .Γενικά ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 3. Απόσπασµα ποινικού Μητρώου, του διαγωνιζόµενου κι όταν αυτός είναι νοµικό πρόσωπο , 
του νοµίµου εκπροσώπου του , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας.  
 
 3.Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση ,εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ,πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
 
  4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.To πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι 
ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους 
ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο 
είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος 
συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την ΕΠΕ & ΑΕ θα προκύπτει 
κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην 
οποία θα φαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος 
στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης , ανάλογα µε την χώρα στην οποία 
έχει έδρα της. Σε περίπτωση που η  κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από 
αρµόδια αρχή τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και 
την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης 
αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, µε την οποία θα βεβαιώνεται το 
περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού.  Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί 
να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα 
πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (3) & (4) 
του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι.  



 
  5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια 
αρχή , που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 
    Για αλλοδαπούς ,τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά ,οι συνεταιρισµοί ,οι ενώσεις 
προµηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του 
ΕΚΠΟΤΑ 
 
 6.Σε περίπτωση που οι προµηθευτές δεν κατασκευάζουν τα προς προµήθεια διάφορα Υλικά 
σήµανσης , µερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο , σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ ( 11389 άρθρο 
18 παρ.3 του 1993) ,πρέπει να επισυνάψουν δήλωση του εκπροσώπου της κατασκευάστριας 
εταιρείας (επί ποινή αποκλεισµού ) στην οποία θα δηλώνονται: 
    α) Ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας ,σε περίπτωση που 
κατακυρώνεται η προµήθεια στον διαγωνιζόµενο. 
    β) Ότι θα καλύψει τον ∆ήµο Ηρακλείου µε αντίστοιχα υλικά  επί 10 έτη, ακόµη και απ΄ ευθείας 
από το εργοστάσιο κατασκευής ,αν αυτό κριθεί σκόπιµο από την Υπηρεσία µας. 
   γ) Ότι θα καλύψει τον ∆ήµο Ηρακλείου µε την προσφερόµενη εγγύηση ακόµη και απευθείας αν 
αυτό κριθεί σκόπιµο από τον ∆ήµο. 
  δ) Ότι θα καλύψει τον ∆ήµο Ηρακλείου µε αντίστοιχα υλικά  σε περίπτωση ανάγκης σε 48 ώρες. 
  ε) Ότι θα παρέχει στον  ∆ήµο Ηρακλείου τεχνική κάλυψη σε περίπτωση ανάγκης. 
   
7. ∆ήλωση σύµφωνα µε την οποία ο προµηθευτής υποχρεούται ,πριν την ανακοίνωση του 
αποτελέσµατος της βαθµολογίας και την κατακύρωση του αποτελέσµατος  και χωρίς καµία 
δέσµευση της υπηρεσίας µας ,για την επιλογή των διαφόρων υλικών  σήµανσης που προσφέρει, 
αναλαµβάνει να επιδείξει αυτά τα υλικά  σήµανσης, στην Επιτροπή Αξιολόγησης του ∆ήµου 
Ηρακλείου ,όπου αυτός κρίνει ότι είναι εφικτό και σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν. 11389/23-3-
1989.             
         
     Άρθρο 8ο  
       Τρόπος κατάθεσης προσφορών. 
   1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε Ανοικτό διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. 
   2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
   3. Εάν από την ∆ιακήρυξη προβλέπεται ότι µαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθούν 
δείγµατα των διαφόρων υλικών  σήµανσης ,αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισµό στην 
υπηρεσία ,η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά . 
   4.Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 
στην υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού. 
   5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ,ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν 
πληρούν τα οριζόµενα ,από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου 
δεν λαµβάνονται υπ΄  όψη. 
   6. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια 
του διαγωνισµού ,δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που 
παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την 
προκήρυξη ,προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 
προαναφερόµενη διαδικασία .Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές 
που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 
   7.Στόν φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
   α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
   β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί   την προµήθεια (∆ήµος Ηρακλείου ). 
   γ. Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης. 
   δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
   ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 



    Άρθρο 9ο 
      Προσφορές. 
   Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο ,καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος 
θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης. Προσφορές που 
υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 
    Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα ως εξής: 
  α. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη µόνο τιµή ,στον 
κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση  
συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 
τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο ,µε την ένδειξη: 
<< ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >> . 
                              
  β .Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά, στον κυρίως 
φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. 
     Τα τεχνικά ,καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις  οµάδες 
που αναφέρονται σε παρακάτω άρθρο της παρούσης,  τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 
φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 
<< ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>. 
    Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισµένο φάκελο επίσης 
µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη: 
<< ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>. 
  2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
   3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη: 
<< ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ >> 
και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
   4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ,διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ,αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη 
από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και 
αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και 
µονογράφει και σφραγίζει αυτή .Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι 
οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
   5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
∆ιακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα 
οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στη 
προσφορά του, τους όρους της προσφοράς ,που είναι διαφορετικοί από τους όρους της 
∆ιακήρυξης ,προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς ,δεν γίνεται 
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ,ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 
της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν 
ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της ,είτε ύστερα από έγγραφο της 
υπηρεσίας. 
   Από τις διευκρινίσεις που δίνονται ,σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Η προσφορά που θέτει όρο 
αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτετε ως απαράδεκτη. 
 
   Άρθρο 10ο     
    Χρόνος ισχύος των προσφορών 
  1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για 3 (τρεις) µήνες, από την εποµένη 
της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την 
προσφορά τους. 
  2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την ∆ιακήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 



  3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από 
την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την 
διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης, ισχύος της 
προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού ,µε την επιφύλαξη των διατάξεων 
των άρθρων 20 παρ 5 και 23 παρ. 2. 
 
    Άρθρο 11ο  
Αντιπροσφορές. 
   Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ,ως απαράδεκτες. 
 
    Άρθρο 12ο  
  Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 
  1.Ένσταση κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
  α .Κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού ,στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού 
υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης µέχρι 
την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 
παρ. 1α. 
   β .Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ,ή της συµµετοχής σ' αυτόν, µόνο 
από προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ,ή αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην 
αρµόδια για την διενέργεια διαγωνισµού ,µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την 
ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου.  
   Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή, ή διακοπή του διαγωνισµού ,αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. 
     Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση, µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στη ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
  2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της δηµαρχιακής επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που 
αφορούν την κατακύρωση  του διαγωνισµού ,ελέγχονται για την νοµιµότητά τους και είναι 
δυνατή η προσβολή τους στον οικείο νοµάρχη, κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει 
κάθε φορά. 
  3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, 
προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
 
   Άρθρο 13ο  
    Προσφερόµενη τιµή. 
  1. Με την προσφορά η τιµή των προς προµήθεια διαφόρων υλικών σήµανσης, δίνεται ανά 
µονάδα, όπως καθορίζεται στην ∆ιακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων 
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση ,εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση των πινακίδων 
σήµανσης στο ∆ήµο Ηρακλείου που προβλέπεται στη ∆ιακήρυξη . 
  2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε Euro. 
  3. Εάν η προσφερόµενη τιµή είναι σε άλλο νόµισµα ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ που 
αναφέρονται στο άρθρο 16. 
 
   Άρθρο 14ο  
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών. 
  1.Το αρµόδιο Όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την 
σχετική προκήρυξη . 
     Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο, µετά την έναρξη διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται ,αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσµες. 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 



 Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή , αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος 
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς ,µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το 
παραπάνω όργανο, όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Ο 
φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται ,αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται, 
από το παραπάνω όργανο µέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύµφωνη ,µε την τεχνική 
περιγραφή της ∆ιακήρυξης. 
  2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν ,σε πρακτικό 
το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που, ορίζονται στο άρθρο 
19 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 Άρθρο 15ο  
  Αξιολόγηση προσφορών. 
 1. Η αξιολόγηση των προσφορών όταν για την τελική επιλογή του προµηθευτή είναι κριτήριο η 
χαµηλότερη τιµή λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία. 
  -Η τιµή. 
  -Ο χρόνος παράδοσης των πινακίδων σήµανσης 
  -Η ποιότητα των υλικών ,µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 
 
      Για την επιλογή της οικονοµικότερης προσφοράς ,αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι 
αποδεκτές ,σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη ∆ιακήρυξη 
ουσιώδεις όρους . 
      
Άρθρο 16ο  
∆ασµοί.  
   Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπ΄ όψιν τους ότι ο ∆ήµος Ηρακλείου, απαλλάσσεται της 
καταβολής δασµών κατά τον εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. 
 
  Άρθρο 17ο  
   ∆ηµοσίευση. 
 Η περίληψη της ∆ιακήρυξης που έχει συνταχθεί µε το υπόδειγµα προκήρυξης διαγωνισµού, που 
υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ θα δηµοσιευτεί σε εφηµερίδες σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 
παραγ. 1α εδάφιο 1 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α 11839/93 του Υπ. Ες) και σύµφωνα µε τον Ν. 2741/99 
άρθρο 8 παράγ. 6. 
 
Άρθρο 18ο  
   Περιορισµοί. 
   Εάν δεν εφαρµοσθούν τα άρθρα 6, 7, 8, της παρούσης ∆ιακήρυξης, καθώς και τα παρακάτω 
άρθρα της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων ,η ποινή για τον προµηθευτή θα είναι ο αποκλεισµός 
του από την περαιτέρω διαδικασία του ∆ιαγωνισµού. Τα άρθρα αυτά της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων είναι 2, 6, 7, 8,. 
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