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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 
     Ο Δήμαρχος 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 διάφορων υλικών σήμανσης, που θα χρησιμοποιηθούν 
από το τμήμα Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού κυκλοφορίας & σήμανσης της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου για την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας των Δημοτών 
μας .  
     Άρθρο 1ο  
Δαπάνη. 
   Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 36.560,00 €  χωρίς τον Φ.Π.Α. 23% που 
είναι 8.408,80 €.(διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2010 45.000 €. με τον ΦΠΑ ) η προμήθεια 
αυτή έχει ενταχτεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2010 με ΚΑ 30-6662.0010 
  
  Άρθρο 2ο  
  Πληροφορίες. 
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη από την Δ/νση Οικονομικών   
Τμήμα  Προμηθειών  τηλ.2810 399-185  fax.2810 229-207.στη διεύθυνση ,Ανδρόγεω 2  τ.κ.71202  
Ηράκλειο Κρήτης ,να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 399-182  κ Σαρτζετάκη  Ευτύχιο η στο fax του 
Δήμου 229 207 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης μέσο του 
διαδικτύου (http://www.heraklion.gr/) να παραλαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού.  
 
    Άρθρο 3ο  
    Ημερομηνία παραλαβής προσφορών. 
   Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στο Δήμο στις 
...........…….. ημέρα …..............στη Διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου ,Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71302 
 
    Άρθρο 4ο  
    Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών. 
    Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή ορίζεται την 
...........………  ημέρα ..............…………… και ώρα ............ 
     Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. 
   Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται την ………....... ημέρα 
..........…………….. και ώρα…......... 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. 
 
   
 
 
 

http://www.heraklion.gr/


   Άρθρο 6ο  
      Προέλευση. 
    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  
 
Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται  
    Άρθρο 8ο  
 
 Δικαιολογητικά συμμετοχής. 
   Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά: 
  
Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που θα έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
 
Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 
Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας 
του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.   
 
Γ).Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη και είναι 1.828 €. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
         
     Άρθρο 8ο  
       Τρόπος κατάθεσης προσφορών. 
   1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε Πρόχειρο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές εις διπλούν 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 Διακήρυξη 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 (Δήμος Ηρακλείου ). 
   γ. Ο αριθμός της Διακήρυξης. 
   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 >> .                          
   
   Άρθρο 10ο     
    Χρόνος ισχύος των προσφορών 
  1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 2 (δύο) 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 Διακήρυξη 
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  
    Προσφερόμενη τιμή. 
  1. Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια διαφόρων υλικών σήμανσης, δίνεται ανά 
μονάδα, όπως καθορίζεται στην Διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων 
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση ,εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση των υλικών 
σήμανσης στο Δήμο Ηρακλείου που προβλέπεται στη Διακήρυξη . 
  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 13ο  
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 Διακήρυξης. 
  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 14ο  
  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 Διακήρυξη 
ουσιώδεις όρους . 
      
Άρθρο 15ο  
Δασμοί.  
   Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπ΄ όψιν τους ότι ο Δήμος Ηρακλείου, απαλλάσσεται της 
καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. 
 
  Άρθρο 16ο  
   Δημοσίευση. 
 Η περίληψη της Διακήρυξης 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.Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον προμηθευτή (αναλόγως ) 
 
Άρθρο 17ο  
Κατακύρωση    

1) Η προμήθεια ολοκληρώνεται με την κατακύρωση του αποτελέσματος με απόφαση του 

αρμόδιου Αντιδημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 23 της αριθμ. 

11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.). 

                                                                
 
                                                    
                                                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
                                                                
 
                                                                 Κώστας  Καμπανός 
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