
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ηράκλειο,    2 / 10 / 2012 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                            Αρ. Πρωτ. : 156490 

∆ΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

∆/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                         « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΛΟΥΜΙΝΙΩΝ» 

ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ                                     για το έργο αυτεπιστασίας : 

                 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ                                « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Ο ∆ήµαρχος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες 

προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ» (υλικά για την κατασκευή : δίφυλλων 

υαλοστασίων αλουµινίου, θυρών αλουµινίου ανοιγόµενων ή συρόµενων, θυρών αλουµινίου 

χωρίς υαλοστάσιο) για τις ανάγκες των δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στα 

πλαίσια του έργου αυτεπιστασίας  : « Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων», µε κριτήριο 

κατακύρωσης την µικρότερη τιµή – προσφορά. 

Η µελέτη αποτελείται από την παρούσα ∆ιακήρυξη, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Τεχνική 

Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον  Ενδεικτικό Προϋπολογισµό και τον Προϋπολογισµό 

Προσφοράς. 

ΆΡΘΡΟ 1 

Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

 

Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από: 

- Τις διατάξεις της υπ΄ αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (και ιδίως των άρθρων 3 παρ 10 και άρθρου 23), και τις σχετικές 

ερµηνευτικές εγκυκλίους. 

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 « Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις  

συναφών θεµάτων». 

- Την Π1/7446/2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 112/B) 

- Τον εν ισχύ Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/8-6-2006) περί κυρώσεως του κώδικα 

∆ήµων και Κοινοτήτων 

- Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, στον Κ.Α. 30-7331.047 µε τίτλο : « Συντήρηση 

∆ηµοτικών κτιρίων», στον οποίο προβλέπεται πίστωση 14.260,00 ΕΥΡΩ (χωρίς 

ΦΠΑ) για την « Προµήθεια αλουµινίων ». 



- Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 

- Την υπ΄ αριθµ. 667 /2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι δηµοπράτησης του πρόχειρου διαγωνισµού και οι τεχνικές 

προδιαγραφές της µελέτης. 

- Του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 

 

ΑΡΘΡΟ 2 ο 

Αντικείµενο προµήθειας – Προϋπολογισµός 

 

Τα υπό προµήθεια είδη (µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης, στο σύνολο της ποσότητας 

ανά είδος ) είναι τα παρακάτω : 

 

Α/A ΕΙ∆ΟΣ  Ποσότητα 
Προϋπολο

γισµός 

 

1 Αλουµίνιο χρώµατος λευκού 70 392,00 

2 Αεροπλανάκι λευκό-µαύρο τύπου Giesse 100 445,00 

3 
Αλουµίνιο σε διάφορες αποχρώσεις του 
χρωµατολογίου RAL 

25 
160,00 

4 Αµορτισέρ συρόµενου φύλλου 55 38,50 

5 Αντίκρυσµα κλειδαριάς ρυθµιζόµενο 100 160,00 

6 Αρµόστοκος 50 65,00 

7 Βίδες : λαµαρινόβιδες διαφόρων µεγεθών 1.000 90,00 

8 Βίδες : µπετόβιδες διαφόρων µεγεθών 1.000 360,00 

9 Βίδες : τρυπανόβιδες διαφόρων µεγεθών 100 3,00 
10 Βουρτσάκι Νο 8 200 38,00 
11 Βουρτσάκι Νο 7 200 32,00 
12 Γωνία ευθυγράµµισης ανοιγόµενου φύλλου - ψιλή  25 3,75 

13 Γωνία ευθυγράµµισης συρόµενου φύλλου - χοντρή 25 4,00 
14 Γωνία συνδέσεως Άλεν Λαµαρινάκι 100 26,00 

15 Γωνία σύνδεσης κάσας συρόµενου οδηγού 100 71,00 
16 Γωνία σύνδεσης συρόµενου φύλλου τύπου MONTIC 100 100,00 
17 Γωνία σύνδεσης τύπου KAMEL 200 170,00 

18 
Κλειδαριές για αλουµινένιες πόρτες και παράθυρα 
τύπου KAL 

100 
650,00 

19 Κουµπάσο ανάκλισης  50 220,00 

20 
Κύλινδρος κλειδαριάς αλουµινίου 80 mm ή και 70 
mm 

300 
 

3.840,00 
21 Λάστιχο φούσκας κάσας- φύλλου PROD 25 7,50 

22 Μεντεσέδες αλουµινίου τύπου GIESSE 50 90,00 

23 Μεντεσές µάσκουλο 14 cm, τύπου ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗΣ 100 620,00 
24 Μεντεσές µάσκουλο 9 cm, τύπου ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗΣ 25 131,25 
25 Πάνελ αλουµινίου επίπεδα 30 2.700,00 

26 Προσθήκη γωνίας φύλλου ΕΧΤRΑ 250 225,00 

27 Σπανιολέτα EURO+KIT 25 250,00 

28 
Σπανιολέτα τζαµιού δεξιά-αριστερή τύπου 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗΣ 

50 
 

402,50 



29 
Στέλεχος κλειδαριάς 35 mm ή και 30 mm 
οποιουδήποτε βάθους  

250 
2.000,00 

30 Σύνδεσµος ταυ µικρός  25 20,00 
31 Συρόµενα µονά ράουλα 55 123,75 
32 Σύρτης απλός τύπου ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗΣ 50 70,00 
33 Τάπα δίφυλλου µπινί, καµπυλωτού δεξιά-αριστερά 25 25,00 
34 Χερούλια αλουµινένια διπλά, µέσα-έξω τύπου Χ-101 100 690,00 

ΣΥΝΟΛΟ :  14.223,25 € 

ΦΠΑ  23%     3.271,35 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  17.494,60 € 

 
 

Ο Προϋπολογισµός της µελέτης της προµήθειας των αλουµινίων ανέρχεται στο ποσόν των 

17.494,60  ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και θα καταλογισθεί εις βάρος της 

πίστωσης ΚΑ : 30-7331.047 µε τίτλο : « Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων ». 

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε µία 

ή σε περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού. 

Ο ∆ήµος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την προµήθεια εξ’ ολοκλήρου από 

έναν προµηθευτή ή από διάφορους προµηθευτές για µέρος των απαιτούµενων υλικών. 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων βαρύνει τον  προµηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ο 

Τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Τα υπό προµήθεια υλικά για τις ανάγκες του ∆ήµου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ πρέπει να είναι ποιότητας όµοιας µε 

εκείνα που περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

 
Τονίζεται ότι ο ∆ήµος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα προσφερόµενα υλικά 

ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές. Τα δείγµατα 

µπορούν να αποστέλλονται στο αρµόδιο ∆ηµόσιο Εργαστήριο ή σε αναγνωρισµένο ιδιωτικό 

εργαστήριο και τα έξοδα καταβάλλονται από τον προµηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 ο 

Χρόνος και τόπος διαγωνισµού   

 

Ο ∆ιαγωνισµός (υποβολή, άνοιγµα και έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) θα γίνει 

την 12/10/ 2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα  10.30-11.00  π.µ. (11.00 π.µ. ώρα 

λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου Ηρακλείου στην οδό Αγ. Τίτου 1, 

ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.  

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας, ο διαγωνισµός 



θα διενεργηθεί την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας, δηλαδή την 19/10/2012 

ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.30-11.00 π.µ. στον ίδιο χώρο.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 

να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Ηρακλείου, 

(οδός Ανδρόγεω 2 – 4ος όροφος, Τµήµα Προµηθειών, πληροφορίες κ. Βασίλη 

Τζανιδάκη, τηλέφωνο 2813 409185 και 2813 409186 κ. Κατερίνα ∆αµιανάκη). 

ΑΡΘΡΟ 5 ο 

Λήψη πληροφοριών 

Πληροφορίες για την µελέτη µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι : από την 

ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου (www. heraklion.gr) στην οποία µπορούν να 

αναζητήσουν τα τεύχη της µελέτης ή από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Ηρακλείου, 

κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (από την ∆/νση Συντήρησης & Αυτεπιστασίας, αρµόδια 

κ. Σουλτάνα Καπζάλα, τηλ. 2810 247-550 και το Τµήµα Προµηθειών, αρµόδιος κ. Βασίλης 

Τζανιδάκης, τηλ. 2813 409185).  

Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 5 του 

άρθρου 23 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 

 

ΑΡΘΡΟ 6 ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

 

Κάθε προµηθευτής που επιθυµεί να λάβει µέρος στον διαγωνισµό καλείται να αποδείξει την 

εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από 

τους νόµους της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένος (κατά το άρθρο 7, παρ. 1 της 

11389/93 Υπουργικής Απόφασης). 

Όσοι συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν µε την προσφορά τους (επί 

ποινή αποκλεισµού) τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία 
δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α. ( κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1 του 
ΕΚΠΟΤΑ).  
 

Η εγγύηση συµµετοχής του προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας 
επιστρέφεται µετά την κατάθεση των προβλεπόµενων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και µέσα σε 
πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που 
έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης.  

 



2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι : 
 

 
• ∆εν εµπίπτουν στους περιορισµούς του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2286/95, δηλαδή δεν τους έχει 

επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις διαδικασίες προµήθειας του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ και ότι 
ασκούν νόµιµα την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.  

• Τα προσφερόµενα αλουµίνια είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης ενώ τα 
υπόλοιπα υλικά είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

• Η παράδοση των υλικών θα γίνει µετά από προφορική ή έγγραφη εντολή της υπηρεσίας. 
• Ο χρόνος παράδοσης των υλικών δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των πέντε (5) 

ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα της έγγραφης ή προφορικής εντολής της 
υπηρεσίας. 

• Έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προµήθειας  και 
συµφωνούν µε αυτούς. 

 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 

5. Τεχνικές προδιαγραφές (επί ποινή αποκλεισµού) : 
 

α) για τα αλουµίνια (µέσες τιµές αντοχής, ελάχιστα πάχη ανοδίωσης, ελάχιστο πάχος 
ηλεκτροστατικής βαφής) σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, προερχόµενες 
από την εταιρεία παρασκευής των υλικών και συνοδευόµενες απαραίτητα από τα σχετικά 
πιστοποιητικά,  εργαστηριακούς ελέγχους, προσπέκτους κ.λ.π. µέσω των οποίων θα 
πιστοποιείται ότι τα προσφερόµενα υλικά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.  
β) για όλα τα υπόλοιπα υλικά απλή περιγραφή, στην οποία θα αναγράφεται ότι τα υπό 
προµήθεια είδη τηρούν την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

 

Μη προσκόµιση των δικαιολογητικών συµµετοχής που αναγράφονται στις παραγράφους 1, 2, 
3, 4 και 5   του παρόντος άρθρου αποτελούν λόγο αποκλεισµού της προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ο 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

 

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού, σε καλά σφραγισµένο φάκελο και στην Ελληνική Γλώσσα.  Στον φάκελο 

πρέπει να αναγράφονται :  

α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα 

β) ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια (∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 

οδός Αγίου Τίτου 1, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, τηλ : 2813 409185 ή 2813 409000) 

γ) η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και το είδος της προµήθειας (ΓΙΑ ΤHN 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» στις 12 / 10 / 2012)». 

δ) τα στοιχεία του ενδιαφεροµένου 



 

Στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η 

εγγυητική συµµετοχής.  

Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον 

κυρίως φάκελο µε την ένδειξη : « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον φάκελο της τεχνικής 

προσφοράς θα πρέπει να υπάρχουν Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές της 

παρασκευάστριας εταιρίας για τα προσφερόµενα υλικά, έτσι ώστε να δίδεται σαφής 

περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές για τα υλικά, σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ.5 της 

µελέτης (επί ποινή αποκλεισµού).   

Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισµένο 

φάκελο,  επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου.  

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

διακήρυξης. 

Οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα  στοιχεία µπορούν να κατατεθούν απευθείας στην 

Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού την ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού ή να αποσταλούν 

ταχυδροµικά ή µε άλλο τρόπο στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, µέχρι την 

προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα (δηλαδή έως και την 11/10/2012 και 

ώρα 15.00 µ.µ.). Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρίστανται 

οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης (µετά τον έλεγχο-αξιολόγηση των δικαιολογητικών και 

τεχνικών προδιαγραφών), µε ανακοίνωσή της θα ορίσει και θα κοινοποιήσει στους 

ενδιαφερόµενους την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονοµικών 

προσφορών.   

Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού πριν την λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, 

προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 

προαναφερόµενη διαδικασία. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές.  

Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη  όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη µικρότερη τιµή – προσφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν  τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα τριών (3) 

µηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη 



απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από την 

λήξη της κατά ανώτατο όριο, για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την 

διακήρυξη.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 ο 

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης των υλικών. 

 

Ως συνολικός χρόνος παράδοσης για όλα τα άρθρα της µελέτης ορίζεται το χρονικό διάστηµα του 

ενός (1) έτους, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η παράδοση των υλικών µπορεί να 

γίνεται τµηµατικά ή όπως διαφορετικά επιθυµεί ο ∆ήµος, µετά από τις προφορικές ή έγγραφες 

εντολές της υπηρεσίας, σε χώρο που θα υποδειχθεί από αυτήν (την υπηρεσία).  

Ο χρόνος παράδοσης ορισµένης ποσότητας υλικών δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των πέντε (5) 

ηµερολογιακών ηµερών από την προφορική ή έγγραφη εντολή της υπηρεσίας. Ο ∆ήµος 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υλικών που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισµό.   

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας να 

εφοδιάσει το ∆ήµο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ µε την παραγγελθείσα ποσότητα υλικών, µέσα στο προαναφερόµενο 

διάστηµα.  

Εάν ο ανάδοχος  καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συµβατικού χρόνου από υπαιτιότητά του και εφόσον 

δεν έχει εγκριθεί παράταση, εκτός από τις προβλεπόµενες κυρώσεις που επιβάλλονται (άρθρο 27 της υπ  ́αριθµ. 

11389/93 Υπουργικής Απόφασης) υποχρεούται να πληρώσει στον ∆ήµο πρόστιµο που υπολογίζεται  σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Τρόπος Πληρωµής 

Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µε εξόφληση του ποσού µετά την 

παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών και την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής 

από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

∆ηµοσίευση  

Περίληψη της διακηρύξεως να δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα, τοπική ή της έδρας 

του νοµού, πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 



 

 

   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

           α.α 

 

 

Σπυριδάκης ∆ηµήτρης 

                                                Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων 


