
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Ηράκλειο,  15/07/2011  
    ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ             
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    
ΤΜΗΜΑ: Κτιριακών  Έργων                Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων 
Αρμόδιος: Σ. Γέμελας 
Τηλέφωνο: 2810247546                                                                  
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ….112652 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΑΡΘΡΟ  1ο 
Τόπος και χρόνος διενέργειας. 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19 / 08/2011, ημέρα  Παρασκευή                     
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (οδός Αγ. Τίτου,  
αρ. 1) με ώρα ενάρξεως την  10:00 π. μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:00 π.μ. 
         . 

 
ΑΡΘΡΟ  2ο 

Ισχύουσες διατάξεις. 
 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εργασία διέπονται από τις διατάξεις: 

α) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 
3463/2006. 
β) Τις διατάξεις της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
γ) Την παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980. 
δ) Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την 
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά 
χρηματικά όρια. 
στ) Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών. 

 
ΑΡΘΡΟ  3ο 

Τεύχη δημοπράτησης. 
 Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας 

κατά σειρά ισχύος είναι:  α) η παρούσα διακήρυξη, β) η γενική συγγραφή υποχρεώσεων, γ) η 
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, δ) η τεχνική περιγραφή, ε) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
και στ) το τιμολόγιο προσφοράς. 

 
ΑΡΘΡΟ  4ο 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
 Η εργασία αυτή προϋπολογίσθηκε σε 33.165,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ  7.627,95 Ευρώ 

(23 %) ήτοι σύνολο 40.792,95 Ευρώ που θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς:  
Κ.Α. 10-6262.001 με πίστωση 16.000,00 €,  Κ.Α. 15-6262.001 με πίστωση 9.000,00 €,  
Κ.Α. 30-6262.001 με πίστωση 3.000,00 €, Κ.Α. 40-6262.001 με πίστωση 5.000,00 €,  
Κ.Α. 45-6262.001 με πίστωση 5.000,00 € και Κ.Α. 50-6262.001 με πίστωση 3.000,00 € του 
προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους με κοινό τίτλο «Συντήρηση 
επισκευή ανελκυστήρων». 



 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Χρόνος ευθύνης συντήρησης του αναδόχου. 
 Χρόνος ευθύνης συντήρησης του αναδόχου ορίζεται η χρονική περίοδος δέκα (10) 

μηνών από την υπογραφής  της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ  6ο 
Εγγυήσεις. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ( 2%) επί του ποσού του 
Ενδεικτικού – Προϋπολογισμού ήτοι 663,30 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του 
Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο. 

 Η εγγύηση καλής εκτελέσεως ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής τιμής.  
 

ΑΡΘΡΟ  7ο 
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων. 

 Της διακηρύξεως αυτής και της μελέτης μπορούν να λάβουν γνώση οι 
ενδιαφερόμενοι στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, όλες  τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 2 
της παρούσης. 

 
ΑΡΘΡΟ  8ο 

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής – Υποβολή προσφορών. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά μέχρι και την 
ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας.Οι προσφορές μπορεί να 
αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται 
στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι προσφορές 
που υποβάλλονται νωρίτερα, παραμένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται από την 
Επιτροπή του διαγωνισμού κατά το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με τις υπόλοιπες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες για τη συντήρηση 
ανελκυστήρων από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας της Νομαρχίας Ηρακλείου. Η συμμετοχή στο 
διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακηρύξεως 
αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το 
διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της 
προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της εργασίας ως και τα συμβατικά στοιχεία της 
αντίστοιχης μελέτης. 
 Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους εκ των οποίων: 

Α.     ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ 
 Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και επί  ποινή απαραδέκτου της προσφοράς θα 

υπάρχουν: 
α) Εγγυητική επιστολή  συμμετοχής στο διαγωνισμό.  
β) Σφραγισμένος φάκελος με την κυρίως προσφορά. 
γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου περί της εγγραφής του διαγωνιζόμενου σ’ 

αυτό. 
δ) Άδεια συντηρητή εκδιδόμενη από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας της Νομαρχίας 

Ηρακλείου. 
ε) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 
Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 

αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά 
αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. 

Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 



Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

στ) Εφόσον οι πάροχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 
του εκπροσωπούμενου. 

Εφ’ όσον τα ανωτέρω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η 
προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη, επιστρέφεται δε στην περίπτωση 
αυτή, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. 

 Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό ότι οι 
προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως, σύμφωνα δε με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 
του Ν. 1832/89 οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους 
Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης 
Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το 
διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Β.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ 
 Στον εσωτερικό φάκελο θα είναι ενυπόγραφη η προσφορά του διαγωνιζόμενου 

συμπληρωμένη σε έντυπο της υπηρεσίας ή ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού. 
 Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού 

επιβαρύνεται με τις δαπάνες δημοσιεύσεως περιλήψεως και διακηρύξεως του διαγωνισμού 
και τυχόν επαναληπτικού, , κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και χαρτόσημο σύμβασης. 

 Οι προσφερόμενες τιμές στο τιμολόγιο, αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.  
Σε περίπτωση δε διαφοράς, υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές. 

 
ΑΡΘΡΟ  9ο 

Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών. 
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 

περιγράφονται στην μελέτη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 Οι προσφορές γίνονται δεκτές από Αρμόδια Επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια 

μέχρι την οριζόμενη ώρα λήξεως αποδοχής προσφορών, που ορίζει το άρθρο 1 της 
παρούσας. 

 Σε κάθε φάκελο, που παραδίδεται, εφ’ όσον βεβαιωθεί η από το διαγωνιζόμενο 
νόμιμη επίδοση της προσφοράς του, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό, του 
διαγωνισμού ο ίδιος αύξων αριθμός. Αναγράφεται ακόμη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση 
προσφοράς, χωρίς τη σύγχρονη κατάθεση πιστοποιητικού ταυτότητας του διαγωνιζομένου 
και του από το λόγο αυτό απαράδεκτο αυτής (προσφοράς). 

 Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της 
παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται τούτο στα πρακτικά απαγορευμένης για 
οποιονδήποτε λόγο της αποδοχής μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του 
διαγωνισμού εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως της 
αποδοχής των, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 

 Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η 
συνεδρίαση αρχίζει από την επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων κατά σειρά 
επιδόσεως και γράφονται στο πρακτικό τα σε κάθε φάκελο ευρισκόμενα έγγραφα, 
περιληπτικά μεν αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της 
διακηρύξεως παρουσία των παρισταμένων. 

 Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραμένει σφραγισμένος, 
αναγράφεται δε σ’ αυτό ο αυτός αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. 



 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι 
παρευρισκόμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται 
μυστική. 

 Η επιτροπή μυστικώς συνεδριάζουσα ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των 
διαγωνιζομένων και αποφασίζει για τους αποκλεισθησομένους. 

 Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και ανακοινώνονται τα 
ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. 

Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου και σε 
χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την 
υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ 
αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 κυρώσεις. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται 
αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου. 

 
ΑΡΘΡΟ  10ο 

Ανακήρυξη μειοδότη. 
Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη 
τιμή, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ότι η προσφορά του πληρεί τις 
προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού. 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να 
προσκομίσει στο δήμο τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά του προηγούμενου άρθρου, 
πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης 
έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά ή αν από την αυτεπάγγελτη 
αναζήτησή τους και τον έλεγχο αυτών προκύψει κώλυμα σύναψης της σύμβασης, η 
κατακύρωση γίνεται σε συμμετέχοντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη καλλίτερη για το 
φορέα προσφορά. Η κατατιθέμενη εγγύηση συμμετοχής του πρώτου μειοδότη στην 
περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του δήμου. 

 
ΑΡΘΡΟ  11ο 
Ενστάσεις. 

 Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή που 
έκανε το διαγωνισμό, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από της διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Αν η ένσταση κατατεθεί στο Δήμο, πρωτοκολλείται και αυθημερόν 
διαβιβάζεται στην Επιτροπή που ενήργησε το διαγωνισμό. Τα πρακτικά του διαγωνισμού 
μετά  των τυχόν ενστάσεων, επί των οποίων πρέπει να λάβει αιτιολογημένη απόφαση η 
Δημαρχιακή Επιτροπή εφ’ όσον το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει επιφυλάξει δικαίωμα 
επικυρώσεως αποστέλλεται στην Περιφέρεια για επικύρωση.  

 
ΑΡΘΡΟ  12ο 

 Οι δαπάνες δημοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως αυτής τα λοιπά έξοδα του 
διαγωνισμού αρχικού και ενδεχόμενα επαναληπτικού βαρύνουν τον ανάδοχο που του 
κατακυρώθηκε οριστικά ο διαγωνισμός. 

 Τον ανάδοχο της εργασίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις για το Δημόσιο, 
εισφορές κλπ. που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

 
Ο Αντιδήμαρχος 

 
 

 
 

Καμπανός Κώστας 


