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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95. 
2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ. 
3) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B). 
4) Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, στον Κ.Α. 35-7135.007 στον οποίο προβλέπεται πίστωση 
40.000, 00 ΕΥΡΩ για την “Προµήθεια σωληνών και εξαρτηµάτων άρδευσης για ΚΧ Πρασίνου 
και σχολικούς κήπους”. 
5) Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 
6) Την 624/2011 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία ψηφίστηκε πίστωση 
40.000,00 ευρώ και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές. 
7) To N. 3886/2010 για δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων. 
8) Το Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα το άρθρο 209. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, µε σφραγισµένες 
προσφορές, για την «Προµήθεια σωληνών και εξαρτηµάτων άρδευσης για ΚΧ Πρασίνου και 
σχολικούς κήπους», µε προϋπολογισθείσα δαπάνη 16.492,63 € µε το Φ.Π.Α. (23%), (ποσό 
για τα υλικά που δεν κατοχυρώθηκαν σε προµηθευτή από τον 1ο διαγωνισµό). 
 

1) Τεχνικές προδιαγραφές 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προµήθειας περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης.  
 

2) Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
 Ηµεροµηνία διαγωνισµού, αποσφράγισης των δικαιολογητικών και οικονοµικών 
προσφορών ,από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης  θα  γίνει  στο  ∆ήµο  Ηρακλείου  
Αγίου Τίτου 1  την     20 / 12 / 2011  ηµέρα  Τρίτη  και ώρα.   10: 00 : π. µ. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν  να  καταθέσουν τις  προσφορές τους  στην Επιτροπή   την  ηµέρα  
και  ώρα  του  διαγωνισµού  . Οι  προσφορές µπορούν  σταλούν ,κατατεθούν  ταχυδροµικά  
µέχρι και  την  προηγουµένη του  διαγωνισµού .  Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των 
προσφορών µπορούν να  παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων .  
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3) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 
1) Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: 
 α) φυσικά πρόσωπα,  
 β) νοµικά πρόσωπα, 
 γ) ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) 
2) Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους τα εξής 
δικαιολογητικά:  
1.   Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό.  
2. Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εµπορικού ή βιοµηχανικού επιµελητηρίου, που θα έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
3. 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.   
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου 
της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο.  

 
4) Προέλευση των προσφερόµενων αγαθών 

1) Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την 
χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν 
εφαρµόζονται προκειµένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.  
2) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ. 
 

5) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 
1) Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:                
               α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 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 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές 
2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετηµένα: α) όλα τα ζητούµενα 
δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συµµετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα 
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα 
στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
3) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο 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. 
5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη. 
6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους 
εκπροσώπους τους. 
Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της 
ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
 

6) Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις 
1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία 
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εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να 
αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους 
όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν.  
2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 
προσφοράς.  
3) ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα, µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισµού, είτε ενώπιόν 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.   

  
7) Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 
λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν 
κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. 
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες.   
  

8) Γλώσσα - Τιµή προσφοράς 
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο 
φάκελο. 
 Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από 
το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην 
παρούσα διακήρυξη.  
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιµή, για το µέρος της ποσότητας που προσφέρει ο µετέχων στο διαγωνισµό ή για 
ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε 
απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την 
αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 
Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: 
ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ: 
Α) Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιµή µε κρατήσεις και χωρίς 
Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Στις προσφορές να αναφέρονται τα 
εξής στοιχεία: Αξία CIF και προέλευση του εισαγόµενου µέρους του εγχώριου προϊόντος. 
∆ασµοί, λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις, µεταφορικά εσωτερικού και λοιπά έξοδα που 
επιβαρύνουν το εισαγόµενο µέρος. Να αναφέρεται η δασµολογική κλάση των εισαγοµένων 
µερών. Αξία εγχώριων πρώτων υλών. Αξία άµεσων εργατικών που χρησιµοποιήθηκαν στην 
παραγωγή. Αναλυτικά κάθε άλλο κόστος µε το οποίο επιβαρύνεται η τιµή. Η εγχώρια 
προστιθέµενη αξία σε Ευρώ και σε ποσοστό επί τοις % επί της προσφερόµενης τιµής. 
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ: 
Α) Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιµή µε κρατήσεις και χωρίς 
Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για την συγκρότηση των προσφορών. Στις προσφορές να 
αναφέρονται τα εξής στοιχεία: α. Το µετατρέψιµο σε συνάλλαγµα µέρος της προσφερόµενης 
τιµής. β. Το µη µετατρέψιµο σε συνάλλαγµα µέρος της προσφερόµενης τιµής που θα 
επιµερίζεται ως εξής: Τυχόν εργασίες κατασκευής, συναρµολόγησης ή άλλης µορφής που 
γίνονται στην Ελλάδα. Τυχόν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που προσφέρονται για την 
εκτέλεση της προµήθειας. Υπηρεσίες εκτελωνισµού. Υπηρεσίες µεταφοράς. ∆ασµοί, φόροι 
και τυχόν άλλες δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις. (Θα αναφέρεται και η δασµολογική κλάση του 
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εισαγόµενου είδους). Άλλες υπηρεσίες και κέρδη της εταιρείας ή εταιρειών που συµµετέχουν 
στην εκτέλεση της προµήθειας. Κάθε άλλο κόστος µε το οποίο επιβαρύνεται η τιµή. 
5) Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αφορά περισσότερα είδη η τιµή θα δίνεται υποχρεωτικά 
για τη µονάδα κάθε είδους χωριστά. 
6) Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός 
µέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά 
για κάθε µέρος απ’ αυτά σύµφωνα µε την παράγραφο  
7) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιµή του προσφερόµενου 
είδους και όχι στις τιµές των µερών. 
8) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 

9) Υποβολή προσφορών 
1) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη διεύθυνση: 
∆ΗΜΟΣ: 
ΓΡΑΦΕΙΟ: 
Ο∆ΟΣ: 
Τ.Κ: 
2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την 20/12/12011 ηµέρα Τρίτη  µετά το πέρας 
της οποίας λήγει η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που 
αποστέλλονται ταχυδροµικά, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
3) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού από .10¨00 
ώρα µέχρι την  10¨30 . ώρα. 
4) Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 

10) Εγγυήσεις 
1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα 
στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης ή της αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται 
να προσφερθεί, δηλ. ποσού 825,00 ΕΥΡΩ . 
3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να 
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας 
των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την 
λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο 
ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4) Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσής των το οφειλόµενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής 
επιστολής προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου 
υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. Οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του ∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.  
5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

11) Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 180 ηµερών. 
Ο Υπολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει από την επόµενη της ηµέρας 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
 

12) Αποσφράγιση προσφορών 
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1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και 
αποσφράγισης προσφορών. 
2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται µε την 
παρακάτω διαδικασία: 
Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της 
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την 
Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραµένει. 
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων την ηµέρα του διαγωνισµού . 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. 
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των 
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

13) Αξιολόγηση προσφορών 
1) Για την τελική επιλογή του προµηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: 
α) η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης,  
β) ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε,  
γ) η τιµή της προσφοράς σε σχέση και µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους 
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή. 
Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελµατική τους αξιοπιστία, η 
οικονοµική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες 
2) Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον η 
προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης. 
3) Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από 
γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 
5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 
14) Ενστάσεις 

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  
α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 
υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης 
µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 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.  
β.   Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' 
αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 
στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του 
διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του 
αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου 
2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους 
λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.   
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15) ∆ηµοσίευση 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες σύµφωνα µε το άρθρο 
5 του ΕΚΠΟΤΑ και σύµφωνα µε το Ν. 2741/99. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον 
προµηθευτή, σύµφωνα µε το Ν. 3548/2007, άρθρο 46. 
 

16) Κατακύρωση 
1) Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα 
από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
2) Η οικονοµική επιτροπή έχει το δικαίωµα να κατακυρώσει το διαγωνισµό για ποσότητα 
µεγαλύτερη ή µικρότερη της προσφερόµενης σε ποσοστό µέχρι 30% και 50% αντίστοιχα. 
3) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης µπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να 
ασκηθεί προσφυγή στον αρµόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 150 – 152 του 
Ν. 3463/06. 
 

17) Παραλαβή των υλικών 
1) Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή σύµφωνα µε το 
άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

18) Τρόπος πληρωµής - Κρατήσεις 
1) Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή, µε την έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής  που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
2) Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα 
αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η 
αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 
138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 
29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές", καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 
συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ 
της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 
Τον προµηθευτή βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο 
εισοδήµατος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το ∆ήµο. 

 
19) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό δίνονται από το τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα 
Προµηθειών, ∆ιεύθυνση. ΑΝ∆ΡΟΓΕΩ 2  τηλέφωνο.2810399185. fax 2810229207 ήµα 
Πρασίνου τηλ. 2810-244057, fax 2810-283607 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τη διακήρυξη από το διαδίκτυο, από την 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου http://www.heraklion.gr. 
 
 
                                                                                          Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

                                                                  Αριστείδης Μπολάκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 
«Προµήθεια σωληνών και εξαρτηµάτων άρδευσης 

για ΚΧ Πρασίνου 
και σχολικούς κήπους»  

 
 
Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
Γ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
∆) ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Ε) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΣΤ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 
 
 


