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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
 
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου   
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. απόφ. 11389/93 ) η  προμήθεια Λαμπτήρων διαφόρων τύπων    για 
την αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων στον δημοτικό φωτισμό της πόλης και των 
Δημοτικών Διαμερισμάτων  
 Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή είναι : 
 1)  H παρούσα διακήρυξη 
 2)  Η Συγγραφή υποχρεώσεων 

3) Η τεχνικές προδιαγραφές 
4) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
5) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
6) Τιμολόγιο Προσφοράς  

Άρθρο 1ο     
Είδος  -  ποσότητα -  δαπάνη 
 Το είδος που ζητείται Λαμπτήρες διαφόρων τύπων  
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 179.964 ευρώ, με τον Φ.Π.Α. από την πίστωση με 
 Κ.Α 20-6673.005  του Δήμου Ηρακλείου. 
Άρθρο 2ο 
Διατάξεις 
Η παραπάνω προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  11389/93 
του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. και του ν. 3463/2006 που αφορά τις προμήθειες των Ο.Τ.Α. Η προμήθεια έχει 
ενταχθεί στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών του δήμου μας που εγκρίθηκε με την 
Π1/1077/2010 Απόφαση του  Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
 
Άρθρο 3ο 
Παραλαβή τευχών. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσο του διαδικτύου (http://www.heraklion.gr/) να παραλαμβάνουν 
τα τεύχη του διαγωνισμού Το τιμολόγιο προσφοράς θα παραλαμβάνεται από την υπηρεσία 
θεωρημένο προς χρήση . 
 
Άρθρο 4ο 
Διάθεση διακήρυξης 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη διακήρυξη από το γραφείο προμηθειών του 
Δήμου στη διεύθυνση ,Ανδρόγεω 2  τ.κ.71202  Ηράκλειο Κρήτης ,να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 
399-182  κ Σαρτζετάκη  Ευτύχη η στο fax του Δήμου 229 207 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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Άρθρο 5ο   
Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 α)  Έλληνες πολίτες 
 
 (1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, από αναγνωρισμένη τράπεζα η 
γραμμάτιο του ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με ποσό ίσο προς το 5% της 
προϋπολογισμένης τιμής ποσού 7.561,5 ευρώ για  εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Γενικά 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 (2) 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 αρχής η διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση  πτωχευτικό 
συμβιβασμό, η άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση η έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης η αναγκαστικής διαχείρισης η 
πτωχευτικού συμβιβασμού η από 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, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους  σ' αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα  και το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την  
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
 
6.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 Διαγωνισμούς 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 Δημοσίου και των ΟΤΑ. και  ότι 
δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης» 

                                                          2 



 
 β)  Οι αλλοδαποί 
 (1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, από αναγνωρισμένη τράπεζα η 
γραμμάτιο του ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με ποσό ίσο προς το 5% της 
προϋπολογισμένης τιμής για εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
             (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου η ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής η 
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, 
από το οποίο να προκύπτει  ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση τής 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
  (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής κατά περίπτωση ,της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και 
(4) του εδαφίου α 
της παραγράφου αυτής. 
 (4) Πιστοποιητικό εγγραφής οικείου επιμελητηρίου η ισοδυνάμων επαγγελματικών 
καταλόγων της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους. 
 γ)  Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά η αλλοδαπά 
 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος 
ποινικού μητρώου η ισοδυνάμου προς τούτο εγγράφου. 
 δ)  Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών 
 Όπως αναγράφεται στο άρθρο 7 του11389/93 Φ.Ε.Κ.παρ.2δ . 
Άρθρο 6ο 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

  
1) Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δήμο Ηρακλείου την .24 / 09 / 2010 ημέρα. Παρασκευή  
και ώρα..10:00 π.μ.   Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα 
γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
 2) Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται 
από την υπηρεσία με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι 
την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 3) Εάν από την υπηρεσία ζητούνται δείγματα τούτα πρέπει να έχουν περιέλθει στην 
υπηρεσία δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. 
 4) Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την διενέργεια του διαγωνισμού δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές 
προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες . 
 5) Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 6) Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: 
      α)  Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα. 
      β)  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
      γ)  Ο αριθμός της διακήρυξης. 
      δ)  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
      ε)  Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 7) Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 
συμμετοχής . 
Τα τεχνικά ,καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς (χρόνος παράδοσης, ποιότητα υλικών, 
κόστος λειτουργίας, κόστος συντήρησης, εγγύηση καλής λειτουργίας,service μετά την πώληση, 
τεχνική βοήθεια του προμηθευτή, τεχνική εκπαίδευση, μεταφορά τεχνογνωσίας, σχέση κόστους 
αποδοτικότητας κλπ) τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη << 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>. 
 Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο 
με την ένδειξη  <<  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  >>. 
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 8) Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου και θα είναι μέσα σ' αυτόν. 
 9) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν λόγω όγκου τα τεχνικά στοιχεία να τοποθετηθούν 
στον κυρίως  φάκελο τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την 
ένδειξη << ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ >> και με τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. 
10) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσματα, σβησίματα, προσθήκες η διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
κάποια διόρθωση πρέπει να είναι ευκρινής και μονογραμμένη. 
 11) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης  εκτός 
αν κατά περίπτωση στην προσφορά του αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται 
και αξιολογείται ανάλογα. 
          Μετά την παράδοση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε διευκρίνηση 
,τροποποίηση η απόκρουση όρου της διακήρυξης.   
 Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισμού η εγγράφως από την υπηρεσία. 
Άρθρο 7ο 
Τεχνική Προσφορά 
 Μέσα στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει η ανάλογη υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή 
Που θα δηλώνει ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
υπηρεσίας ή του υπουργείου όπου αυτό ζητείται . 
Άρθρο 8ο 
Χρόνος ισχύος των προσφορών 
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές εξήντα (60) ημέρες από την 
επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. 
Άρθρο 9ο 
Νόμισμα 
       Όλες οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ευρώ.  
 Στις προσφερόμενες τιμές δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
Άρθρο 10ο 
Γλώσσα σύνταξης προσφοράς 
 Η προσφορά θα συνταχθεί στην  ελληνική γλώσσα . Στους τεχνικούς όρους μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και η αγγλική. 
Άρθρο 11ο 
Προέλευση υλικών 
           Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και 
κατασκευής των Υλικών   που προσφέρουν. 
 Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.   
Άρθρο 12ο 
Ενστάσεις 
1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού η της νομιμότητας διενέργειάς του , η της συμμετοχής προμηθευτή 
σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού , στην αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια του διαγωνισμού, μέσα στο 
μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφυγών. 
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και 
της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη 
δημαρχιακή επιτροπή και εκδίδεται  σχετική απόφαση το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της απόφασης με δική τους φροντίδα.  
 β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού η της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν μόνο 
από προμηθευτή που συμμετέχει σ' αυτόν η αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιό του, στην αρμόδια για τη 
διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού , μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα 
ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή η 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 δημαρχιακή επιτροπή που αποφαίνεται 
τελικά. 
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 2) Οι ανωτέρω αποφάσεις των δημαρχιακών επιτροπών καθώς και οι αποφάσεις κατακύρωσης του 
διαγωνισμού ελέγχονται από τον οικείο νομάρχη κατά τις διατάξεις του Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
 3) Ενστάσεις για οιουσδήποτε άλλους λόγους δεν γίνονται δεκτές. 

Άρθρο 13ο 
Τόπος - χρόνος αποσφράγισης των προσφορών 
 Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από αρμόδια επιτροπή που έχει ορισθεί με την 
υπ' αριθμόν  919/01 βάσει της υπουργικής απόφασης 11389, .του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζετε η  
24  / 09 / 2010  και ώρα 10.00. Τόπος αποσφράγισης ορίζονται τα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου 
οδός Αγίου Τίτου 1 στο Ηράκλειο Κρήτης. 
 Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει την 04  / 10  /  2010   και ώρα  10:00 
στην ίδια διεύθυνση. 
Άρθρο 14ο 
Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών 
 Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζετε από τη σχετική 
προκήρυξη. 
 Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας της 
αποσφράγισης προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή 
ως εκπρόθεσμες. 
 Η αποσφράγιση γίνετε με την παρακάτω διαδικασία: 
 Ο διαγωνισμός που γίνετε με κριτήριο τη χαμηλότερη  τιμή, αποσφραγίζετε 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 σελίδα 
«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 διακήρυξης. 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στη καταχώρηση αυτών 
που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν σε πρακτικό το οποίο 
υπογράφεται και σφραγίζεται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
Άρθρο 15ο 
Αξιολόγηση προσφορών 
 Η τελική επιλογή του προμηθευτή γίνετε με κριτήριο την χαμηλότερη   τιμή. 
Σ' αυτήν λαμβάνονται υπ'όψιν κυρίως τα παρακάτω στοιχεία : 
 α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης. 
  
 β) Ο Ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 
 
 γ)  Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή .  Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον 
προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις 
τεχνικές προδιαγραφές και την διακήρυξη ουσιώδους όρους , που προσφέρει την χαμηλότερη 
τιμή . Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι 
σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές τις διακήρυξης  
 
Άρθρο 17ο 
Service - Πελατολόγιο 
 Ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει ένα πελατολόγιο με πελάτες που έχουν προμηθευτεί ανάλογα υλικά   με 
κάποιο τηλέφωνό τους . 
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Άρθρο 18ο  
Εγγύηση Συμμετοχής 
 Οι προμηθευτές πρέπει να καταβάλουν εγγύηση 5%   από αναγνωρισμένη τράπεζα και να 
αναφέρει τα ακόλουθα: 
 1) Ημερομηνία έκδοσης 
 2) Τον εκδότη. 
 3) Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που απευθύνεται. 
 4) Τον αριθμό της εγγύησης. 
 5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
 6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή. 
 7) Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού. 
8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως. 
 9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα 
καταβληθεί ολικά η μερικά χωρίς καμιά από μέρος του εκδότη αντίρρηση η ένσταση και χωρίς να διερευνηθεί το 
βάσιμο η μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
 10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης , το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Πρέπει  δε να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη 
του χρόνου της προσφοράς.  
12) Ότι ο εκδότης υποχρεούται να προβεί στη παράταση της ισχύος της εγγύησης μετά από απλό έγγραφο της 
υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το αίτημα δε αυτό πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία 
λήξης της εγγύησης.  
 13) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή που κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται , μετά 
την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την υπογραφή της σύμβασης .Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 
την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης .           
            Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Άρθρο 19ο 
Δασμοί 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπ' όψιν τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται από την καταβολή  
δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες . 
Άρθρο 20ο 
Δημοσίευση 
Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού που 
υπάρχει στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και δημοσιεύεται μια φορά σε οικονομικό η ημερήσιο τύπο σύμφωνα 
με τις διατάξεις του αρ. 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της Διακύριξης επιβαρύνουν των τελικό προμηθευτή.  
 ( Σύμφωνα με την 204/2010 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους) 
 

      
 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
     

     
 

Κώστας Μαμουλάκης   
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