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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 Λαµπτήρων διάφορων τύπων , που θα χρησιµοποιηθούν 
από το τµήµα Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισµού κυκλοφορίας & σήµανσης της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων του ∆ήµου Ηρακλείου για την αντικατάσταση των καµένων λαµπτήρων 
∆ηµοτικού φωτισµού  
     Άρθρο 1ο  
∆απάνη. 
   Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι 60.000,00 €  χωρίς τον Φ.Π.Α. 23% που 
είναι 13.800 €.(διατιθέµενη πίστωση για το έτος 2011 73.800 €. µε τον ΦΠΑ ) η προµήθεια αυτή 
έχει ενταχτεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ηρακλείου έτους 2011 µε Κ.Α. 20 / 6673.007    
  
  Άρθρο 2ο  
  Πληροφορίες. 
   Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τη ∆ιακήρυξη από την ∆/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 2810 247-503  κ Σαρτζετάκη  Ευτύχιο η στο 
fax του ∆ήµου 2810 247-594 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης 
µέσο του διαδικτύου (http://www.heraklion.gr/ ) να παραλαµβάνουν τα τεύχη του διαγωνισµού.  
 
    Άρθρο 3ο  
Ο ∆ιαγωνισµός  θα  λάβει  χώρα  στο  ∆ήµο  Ηρακλείου  Αγίου Τίτου 1  την   
 25 / 10/ 2011.   ηµέρα   Τρίτη  και  ώρα  10:00 – 10:30  π.µ. .  
 Οι  προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία  µπορούν να  κατατεθούν την ηµέρα  και ώρα  του  

διαγωνισµού  απ΄ ευθείας στην  Επιτροπής  διενέργειας  και ελέγχου των δικαιολογητικών του 
διαγωνισµού  ή  να σταλούν  ταχυδροµικά  µέχρι την  προηγούµενη της  ηµεροµηνίας  
διενέργειας του  διαγωνισµού  .Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να  
παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων .  

Ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών  ορίζεται η  04. / 11./ 2011 

    ηµέρα  Παρασκευή  και   ώρα   10:00  πµ. 

 
 
    Άρθρο 4ο 
     Γλώσσα. 
  Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σ' 
αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 
 
   
 
 
 
 

«Προµήθεια Λαµπτήρων διαφόρων Τύπων » 
 

Κ.Α. 20 / 6673.007   60.000 Ευρώ 
 

Ηράκλειο 7 – 9 – 2011 
 



   Άρθρο 5ο  
      Προέλευση. 
    Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τους λαµπτήρες  αλλοδαπής ή 
ηµεδαπής προελεύσεως ,ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο  άρθρο 18 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 
     Άρθρο 6ο  
 
Τα προσφερόµενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται  
    Άρθρο 7ο  
 
 ∆ικαιολογητικά 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 ∆ηµοσίου 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 3,000 €. 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 ∆ιακήρυξη προβλέπεται ότι µαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθούν 
δείγµατα των διαφόρων λαµπτήρων ,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 >> .                          
   
   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 ∆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  
    Προσφερόµενη τιµή. 
  1. Με την προσφορά η τιµή των προς προµήθεια  λαµπτήρων διαφόρων τύπων, 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 λαµπτήρων 
διαφόρων τύπων  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 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 ∆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 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 λαµπτήρων. 
  -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 15ο  
∆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 16ο  
   ∆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.Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή (αναλόγως του ποσού που 
του αναλογεί για τα υπό αυτού προµηθευόµενα υλικά) 
 
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 ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
                                                                
 
                                                                 Κώστας  Καµπανός 
 
 
 


