
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ           
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ 28/80 για την ανάθεση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ύψους 9882,35 € 
(επιπλέον ΦΠΑ 19%) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6223 με τίτλο «Κινητή Τηλεφωνία».  

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 περί εκτελέσεως έργων ΟΤΑ. 

1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο, με την παρούσα, διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί 

ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και 
εμπειρία. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους 
όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την 
κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που 
παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή 
περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του 
Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της 
Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των Προσφερόντων. 

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και 
ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/ και αιρέσεις, 
χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική 
αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

2.2.  ΑΙΤΗΣΗ  -  ΠΑΡΟΧΗ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν 

αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό 
σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. 
Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Υπηρεσία Διενέργειας, 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 
Προκήρυξης μέσα σε προθεσμία του μισού του χρόνου της συνολικής προθεσμίας από την 
δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειάς της. Η Υπηρεσία διενέργειας 

 



θα απαντήσει σε όλους όσους έχουν προμηθευτεί την διακήρυξη το αργότερο έξι (6) ημέρες 
πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

3. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κτίριο επί της οδού Αγίου Τίτου 1, ΤΚ 

71202, 1ος όροφος,την <…3/12/2007..>και ώρα <13.00-13.30.>. 

4.4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να 

καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσό 494,12 €. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους 
λοιπούς προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της Κατακύρωσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε 
με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το 
δικαίωμα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, εκτός από την προαναφερόμενη 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισμού: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου, όπου ασκούν το επάγγελμά 
τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το 
οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους καθώς και η άσκησή του κατά το έτος 
διενέργειας του διαγωνισμού.  

2. Όλοι οι εκπρόσωποι, πρέπει να προσκομίσουν εξουσιοδότηση που να τους δίνει το 
δικαίωμα να παραβρεθούν στον διαγωνισμό και να υπογράψουν οποιοδήποτε σχετικό 
έγγραφο απαιτηθεί. 

3.Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

5.5.  ΧΡΟΝΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για δύο (2) μήνες 
προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την 
Υπηρεσία Διενέργειας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω 
οριζόμενο. 

 



Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας 
θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη 
ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) 
ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις 
εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 

Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσμεύει 
τον προσφέροντα μόνον εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί. 

6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

1. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου. 

2. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου 
με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

3. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με 
απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί 
δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

4. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 
παραπάνω κυρώσεις. 

5. Οι ενώσεις προσώπων ή εταιρειών, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 
προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση του πίνακα τιμολογίου. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς, 
κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ". 

Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ.  

Στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφεται η ανάλυση κόστους των 
προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και η συνολική τιμή για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία ή 
παραδοτέο προϊόν, αποτέλεσμα μιας υπηρεσίας. Η γενική συνολική τιμή της προσφοράς θα 
γράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ αναλυτικών τιμών και 
συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι συνολικές τιμές. 

8.8.  ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές είναι δυνατό: 

α. να υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα του διαγωνισμού 
και μέχρι την ώρα διενέργειάς του 

β. να αποστέλλονται στον Δήμο Ηρακλείου (Γραφείο Πρωτοκόλλου) με οποιονδήποτε 
τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα 
περιέρχονται στον Δήμο Ηρακλείου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος. 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην 
άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. 

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν 
έφθασαν έγκαιρα στον Δήμο Ηρακλείου, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να 
έχουν αποσφραγισθεί. 

 

 



9.9.  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 

παραληφθεί, γίνεται δημόσια, από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Προκήρυξη. 

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση 
συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την 
επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική προσφορά κατά φύλλο. 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από 
την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει τους προσφέροντες σε Πρακτικό παραλαβής 
και αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει. 

10.10.  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την 

ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και των 
εγγυήσεων συμμετοχής και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους 
Προσφέροντες να παράσχουν σχετικές διευκρινίσεις για τα απαραίτητα δικαιολογητικά του 
διαγωνισμού μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν, 
αποκλειόμενης της εκ των υστέρων συμπλήρωσής τους. 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης 
προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από την Προκήρυξη προϋποθέσεις, η 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης 
και το οποίο, μαζί με τις απορριφθείσες προσφορές, αποστέλλει στην Υπηρεσία Διενέργειας 
για την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων απόρριψης. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των εγγυήσεων 
συμμετοχής η Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία Διενέργειας το/α 
πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου 
δικαιολογητικών. 

 

11.11.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 19 του Π.Δ. 28/1980 δια 

συμπληρώσεως τιμολογίου εκ μέρους του προσφέροντος υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται  

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων τη συμφερότερη από τεχνοοικονομικής 
απόψεως προσφορά βεβαιουμένης αυτής από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού με βάση τη 
γνωμάτευση αρμοδίου υπαλλήλου με ειδικότητα Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου.  

 

12. ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Για τις ανάγκες της τεχνοοικονομικής αξιολόγησης, θα ακολουθηθεί η παρακάτω 

περιγραφόμενη διαδικασία: 

α. Θα ελεγχθεί το περιεχόμενο των προσφορών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν 
ικανοποιούνται οι όροι της Προκήρυξης και θα καταχωρηθούν, σε σχετικό πρακτικό, τυχόν 
προσφορές που χαρακτηρίζονται απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους 
ακριβείς λόγους απόρριψης. 

 



β. Θα γίνει η τεχνοοικονομική αξιολόγηση των αποδεκτών προσφορών, 
σύμφωνα με τα κριτήρια του Πίνακας κριτηρίων Τεχνοοικονομικής Αξιολόγησης  

γ. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, θα διαβιβασθεί στην επιτροπή 
Διενέργειας το/α πρακτικό/ά, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της 
διαδικασίας αξιολόγησης. 

13. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού όμως έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να 

ζητήσει από τον Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της 
προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή η 
παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά. 

Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισμού, 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι 
μικρότερο των τριών (3) εργασίμων ημερών. 

Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. 

 

14.14.  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα 

υποβάλει το πρακτικό και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού, στην Δημαρχιακή 
επιτροπή, για την έκδοση της Κατακύρωσης. Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως. 

15. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού, 

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης, 

16. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης. 

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις 
για την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και την 
Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην κατάδηλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή.  

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του 
τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης 
συμμετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του 
κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο 
και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ή την 
αντικατάστασή της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 



Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα 
δέκα (10) ημερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα 
παρακάτω στοιχεία : 

 

• Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση 
προσώπων (ή εταιρειών) ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα 
υπογράψει τη Σύμβαση. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η 
Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.  

 

 

17.17.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ  ΔΙΚΑΙΟΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Ηράκλειο.  

 

18.18.  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί εφάπαξ στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στον ημερήσιο 
οικονομικό τύπο καθώς και στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τοπικό τύπο. Παράλληλα, 
περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος Ηρακλείου. 

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις στον τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου 

 

 

 

 

      

  Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ. 

 

 

 

 



 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ο Δήμος  μας επιθυμεί να δημιουργήσει εταιρικό δίκτυο μεταξύ Δημάρχου  

Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα ικανοποιεί τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

 
1. Τα παραπάνω συμβόλαια συνδέσεων δεν θα πρέπει να υπερβούν μηνιαίως το ποσό των: 

1.1. Συνολικό ποσό για μία σύνδεση Δημάρχου 200€ με τον ΦΠΑ 
1.2. Συνολικό ποσό για επτά (7) συνδέσεις για Αντιδημάρχους 7Χ100=700€ με τον ΦΠΑ 
1.3. Συνολικό ποσό για μία σύνδεση Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 80€ με τον ΦΠΑ 

2. Απεριόριστο χρόνο Ομιλίας για ενδοεπικοινωνία 
3. Τουλάχιστον 800 λεπτά δωρεάν χρόνο ομιλίας για Δήμαρχο και 500 λεπτά για κάθε 

αντιδήμαρχο και 400 λεπτά για τον πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. 
4. Δυνατότητα μεταφερσιμότητας υπάρχοντος αριθμού 
5. Απαραίτητη προϋπόθεση σε περίπτωση πού δεν τηρηθούν τα όρια χρέωσης, δηλαδή ο 

χρήστης υπερβεί το όριο του ποσού που του αντιστοιχεί σύμφωνα με την απόφαση 
18391/22-9-2005, τα τιμολόγια για το υπόλοιπο της χρέωσης να εκδίδονται στο 
Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ του κάθε χρήστη ο οποίος θα είναι και υπόχρεος της 
εξόφλησης. 

 

 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

 

ΜΑΝΟΛΗΣ 
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ 

 Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

A/A ΠΕΛΑΤΗΣ    ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ 
   ΠΡΟΣ 
ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΣ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

    Χρόνος Χρόνος      

1 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Απεριόριστος
Τουλάχιστον 

800’ 1 
 

168,07€ 

2 ΑΝΤΙΔ/ΧΟΙ Απεριόριστος
Τουλάχιστον 

500’ 7 
 

588,24€ 

3 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Δ.Σ. Απεριόριστος
Τουλάχιστον 

400’ 1 
 

67,23€ 
   ΣΥΝΟΛΟ 823,53€ 

 
 
Συνολική αποτίμηση των παραπάνω συμβολαίων σε ετήσια βάση 9.882,35€ . 
Το παραπάνω ποσό επιβαρύνεται με ΦΠΑ 19%. 
 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

 

ΜΑΝΟΛΗΣ 
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Η αξιολόγηση των τεχνικοοικονομικών προσφορών θα γίνει με βάση τα κριτήρια του 
παρακάτω πίνακα: 
 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΥΣΗΣ 
Α.1 Συμφωνία της προσφερόμενης λύσης με τις προδιαγραφές των τεχνικών 

προδιαγραφών  
Α.2 Μέγιστος δωρεάν χρόνος ομιλίας σε συνδυασμό με το κόστος 
Α.3 Κόστος χρεώσεων κλήσεων φωνής μετά την κατανάλωση του δωρεάν 

χρόνου ομιλίας 
Α.4 Επιδότηση συσκευών και αν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του ποσού σε 

χρόνο ομιλίας 
 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Β.1 Το σύνολο του κόστους του έργου.  
 
 
Υπόδειγμα τιμολογίου 
Πρόγραμμα 
Χρήσης 

Δωρεάν 
χρόνος 
Ομιλίας 

Μηνιαίο 
πάγιο 

Επιπλέον 
πάγιο για 
απεριόριστη 
ενδοεταιρική 
επικοινωνία 

Χρέωση ανά λεπτό 
μετά το πέρας του 
δωρεάν χρόνου 
ομιλίας 

Επιδότηση 
συσκευής 

      
      
      
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

 

ΜΑΝΟΛΗΣ 
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ 
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