
 
Θέµα:  Ανοικτού διαγωνισµού για την εργασία «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ» 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 
  
1) Τις διατάξεις: 

�  του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
� του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και 

την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την 
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 

� του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 
 

2) Την 551/12 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 
της εργασίας µε ανοικτό διαγωνισµό 
 
3) Την.650/ 2012απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι 
του διαγωνισµού και διετέθη η απαιτούµενη πίστωση για την εργασία.  
 
4. Την 222 / 2013 απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής και η 353 / 2013 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τις οποίες αποφασίστηκε η επανάληψη του 
διαγωνισµού .   

 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές που θα δίνουν ποσοστό έκπτωσης σε 
ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό επί των τιµών του Προϋπολογισµού της Υπηρεσίας, για κάθε 
οµάδα εργασιών για την οποία ο διαγωνιζόµενος υποβάλλει προσφορά για την εκτέλεση 
υπηρεσιών του παρακάτω πίνακα: 

Περιγραφή εργασίας 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

Προϋπολογισθείσα ∆απάνη 230.000,00€ µε ΦΠΑ 23% 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν.3463/06) και του Π∆ 28/1980 « Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 
ΟΤΑ» 
 Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: 
 

1) Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 27  /  06 /  2013 ηµέρα Πέµπτη   στο ∆ηµοτικό κατάστηµα 
που βρίσκεται Αγίου Τίτου 1 αίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου  ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής 
σύµφωνα µε την 49/12 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής. 
 
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού:  13:00 µ.µ.  
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών:  13:30 µ.µ.  
Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, 
κατάληψη κλπ), ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ίδια µέρα την επόµενη 
εβδοµάδα δηλαδή την  04 / 07  / 2013  ηµέρα  Πέµπτη     

Ώρα έναρξης του διαγωνισµού:  13:00 µ.µ.  
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών:  13:30 µ.µ. 

 
 
 



2) Τεύχη ∆ηµοπράτησης 
 

Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά 
ισχύος είναι: 
1. Η ∆ιακήρυξη 

2. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

3. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

4. Το τιµολόγιο 

5. Ο ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

6. Οι τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης  

7. Η Τεχνική Έκθεση 

8. Η υποβληθείσα Οικονοµική και Τεχνική Προσφορά 

3) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 
 

1) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
 

� Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή 

Κοινοπραξίες Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου της ηµεδαπής, ή  

ιδιωτικές εταιρίες, που αποδεδειγµένα λειτουργούν νόµιµα και έχουν αποδειγµένη  

εµπειρία στην συντήρηση του πρασίνου παρόµοιων εγκαταστάσεων.  

� Επίσης, συµµετοχή στον διαγωνισµό εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατοµικές, 

Ο.Ε,Α.Ε,Ενώσεις  κ.λ.π)    εγγεγραµµένες   στα   ΜΕΕΠ   και   ΜΕΚ (Μητρώα 

Εργοληπτικών επιχειρήσεων & Μητρά Εµπειρίας Κατασκευαστών) για εξειδικευµένα 

έργα  πρασίνου  και  είναι  στελεχωµένες µε  γεωπόνο  ή  δασολόγο  ή  τεχνολόγο, 

γεωπονίας ή δασοπονίας.  

Οι   συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα πρέπει να στελεχώνονται  µε Γεωτεχνικό  

(προκειµένου περί εταιρειών) ή να είναι οι ίδιοι (σε περίπτωση συµµετοχής ατοµικών 

επιχειρήσεων).  

Οι συµµετέχοντες να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών στην 

συντήρηση του πρασίνου παρόµοιων εγκαταστάσεων εντός της τελευταίας πενταετίας από 

την διακήρυξη του έργου, η οποία να διαπιστώνεται από ανάλογα έγγραφα.  

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή  

προκειµένου  να  υποβάλλουν  την  προσφορά.  Υποχρεούται  όµως  να  το πράξουν σε 

περίπτωση επιλογής πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, εφόσον η  λήψη  ορισµένης  

νοµικής  µορφής  είναι  αναγκαία  για  την  ορθή  εκτέλεση  της σύµβασης. Τα µέλη της ένωσης 

ευθύνονται έκαστος, έναντι της αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την 

εκτέλεση του έργου.  

Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή  µαζί  µε άλλα φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα στο διαγωνισµό δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες της µίας. 

 
2) Μαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 
 

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 
 



2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας,  

 
3. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

 
4. Υπεύθυνη δήλωση Θεωρηµένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε πλήρη 

γνώση των όρων της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε 
διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου. 

 
5. Άδεια  ασκήσεως  επαγγέλµατος  για  ατοµική  επιχείρηση,  ή  θεωρηµένο 

καταστατικό για εταιρία ή άλλο ισότιµο αποδεικτικό έγγραφο περί ύπαρξης της 
εταιρίας. 

 
6. Για την   εταιρία , απαραίτητα πρέπει να κατατεθεί έγγραφο µε την σύνθεση του ∆.Σ. 

και εξουσιοδότηση του φυσικού προσώπου που συµµετέχει στον διαγωνισµό για 
λογαριασµό της. 

 
7. Πτυχία  και  άδεια  ασκήσεων  επαγγέλµατος  για  τον  υπεύθυνο  γεωπόνο  ή 

δασολόγο ή τεχνολόγο  γεωπονίας ή δασοπονίας. 
 

8. Αποδεικτικά εµπειρίας από ανάλογα έργα ή εργασίες ως εργολάβος ή 
υπερεργολάβος στο οποίο να πιστοποιείται και να βεβαιώνεται η εξιδεικευµένη 
εµπειρία στο αντικείµενο ή άλλο νόµιµο παραστατικό για την εξειδικευµένη εµπειρία 
στην κατασκευή και συντήρηση χλοοτάπητα. 

 
9. Ασφαλιστική ενηµερότητα (ΙΚΑ & ΟΑΕΕ) 

 
10. Οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν στοιχεία µε τα οποία θα αποδεικνύεται η 

τεχνική υποδοµή και οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρµόσουν (συνεργεία, 

τεχνικό προσωπικό, εγκαταστάσεις, άδειες κλπ.). Το εργατικό προσωπικό δεν 

µπορεί να είναι λιγότερο των τριών ατόµων, εκ των οποίων δύο ειδικευµένων ατόµων 

(ένα από τα οποία να είναι χειριστής του µηχανοκινήτου (τρακτέρ 35 – 45 Hp) και  

άλλου απαραίτητου εξοπλισµού), µαζί µε τον υπεύθυνο γεωπόνο. Το παραπάνω 

πρέπει να πιστοποιείται µε τα απαραίτητα έγγραφα ικανοτήτων που θα κατατεθούν 

κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την επιτροπή αξιολόγησης. Η πρόσληψη 

του ικανού προσωπικού ως   παραπάνω,   βεβαιώνεται ενώπιων   της   

επιτροπής αξιολόγησης  µε υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου θεωρηµένη ως 

προς το γνήσιο  της  υπογραφής. 

 

11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου , θεωρηµένη ως προς το γνήσιο  της  
υπογραφής, µε  την  οποία  βεβαιώνεται  η  διαθεσιµότητα  των παρακάτω 
µηχανηµάτων και εργαλείων 
i. ΤΡΑΚΤΕΡ 35- 45 hp 
ii. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ) 
iii. ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟΥ     



iv. ΑΜΜΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ 
v. Verti drain & Verti cutting 
vi. ΒΟΥΡΤΣΑ Ή  ΠΛΕΓΜΑ (ΣΒΑΡΝΙΣΜΑ ΑΜΜΟΥ) 
vii. ΕΠΙΣΠΟΡΕΑΣ 
viii. ΓΡΑΜΜΟΧΑΡΑΚΤΗΣ  
ix. Sod cutter (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 
x. ΛΙΠΑΣΜΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 
xi. ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ 
xii. ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ Η ΑΥΤΟΝΟΜΗ 500-600lt 
xiii. ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 
xiv. ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 
xv. ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ - ΜΠΟΡΤΟΥΡΟΚΟΦΤΗΣ 
xvi. ΣΥΡΟΜΕΝΗ    ΚΑΡΟΤΣΑ    ΓΙΑ    ΜΕΤΑΦΟΡΑ    ΥΛΙΚΩΝ    ΚΑΙ 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ  
xvii. ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

 
4) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

 
1. Οι διαγωνιζόµενοι παραδίδουν την προσφορά µέσα σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο 
αναγράφεται:  
 
α) ο τίτλος της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας 
β) η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ"  
γ) η επωνυµία αυτού  
  
Ο Φάκελος θα περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω :  
Α) Όλα τα δικαιολογητικά  συµµετοχής  που ζητά η διακήρυξη   .  
 Β) Φάκελο Τεχνικής προσφοράς, που θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία του προσφερόµενου 
εξοπλισµού και τη µεθοδολογία εκτέλεσης του έργου . Συγκεκριµένα :  
1. Κάθε στοιχείο που θα αποδεικνύει την εµπειρία και την εξειδίκευση του προσφέροντος σε 
ανάλογες εργασίες.  
2. Τεχνική έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας του προσφερόµενου εξοπλισµού και τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου, ηµερησίως  µεταφερόµενες ελάχιστες και µέγιστες ποσότητες. 
3. ∆υνατότητα ανταπόκρισης σε έκτατες ανάγκες. 
4. Λοιπά τεχνικά στοιχεία . 
5. Το χρόνο έναρξης του έργου .  
Γ) Κλειστό φάκελο Οικονοµικής προσφοράς , που θα δίδει ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 
µονάδες επί τοις εκατό επί των τιµών του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας , για κάθε οµάδα 
εργασιών για την οποία ο διαγωνιζόµενος υποβάλει προσφορά .   
 

2. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή τους νόµιµους 
εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από 
όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόµιµους 
εκπροσώπους τους. 

 
3. Σε όλες τις δηµοπρασίες οι ενδιαφερόµενοι παρίστανται µόνον αυτοπροσώπως.  Οι 
ανώνυµες εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του διοικητικού τους συµβουλίου ή από άλλο 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  
Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες 
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  
Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα µέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή 
από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.  

Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια εταιρείες 
ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού συµβουλίου 
συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε µια τέτοια 



περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από 
τους ενδιαφερόµενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην µίας.  
∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, υπάλληλος 
εταιρείας που συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται από αυτή µε µισθό ή 
µε κάποιον άλλον τρόπο.  

5) Εγγυήσεις 
 

Εγγύηση συµµετοχής: Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισµού της 

δαπάνης της εργασίας δηλαδή ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (3740,00€).  

Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής 

επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών 

∆ηµοσίων Έργων.  

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.  

 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του 

διαγωνισµού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% του προϋπολογισµού της µελέτης χωρίς το ΦΠΑ.    

Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής 

επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών 

∆ηµοσίων Έργων.  

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.  

6) Παραλαβή προσφορών 
 

1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή της δηµοπρασίας 
επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών, που 
ορίζεται στη διακήρυξη.  

2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος 
αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της, εάν δε 
συνοδεύεται από το πτυχίο ή το πιστοποιητικό ταυτότητας.  
 
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της 
παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για 
οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε ποινή 
ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.  

 

7) Έλεγχος δικαιολογητικών 

1. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και 
αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης 
τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά 
µεν αλλά µε τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης.  
 
2. Ο φάκελος που περιέχει την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται µέσα στον κύριο  
φάκελο, µονογράφετε από όλα τα µέλη της Επιτροπής παραµένει σφραγισµένος και 
αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον ανοικτό 
φάκελο.  
 
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται 
στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή 
συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει 
ποιοι θα αποκλειστούν.  



 
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια της συνεδρίας και ο πρόεδρος της 
επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους 
λόγους αποκλεισµού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε 
την σφραγισµένη οικονοµική  προσφορά τους.   
 

8) Αποσφράγιση των Προσφορών 
 
1. Οι φάκελοι των Οικονοµικών προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, θα 
αποσφραγιστούν , µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών και λοιπών στοιχείων   
των προσφορών, κατά σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται 
δηµόσια. Η Επιτροπή θα ορίσει την ηµεροµηνία και  ώρα που θα ανοιχτούν οι οικονοµικές 
προσφορές και  θα κάνει  γνωστό στους  ενδιαφερόµενους µε έγγραφο της.  
 
2. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του µειοδότη ή δεν είναι σύµφωνες µε τους 
όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται.  
 
 
 

9) Ανακήρυξη αναδόχου 
 

1. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµήν. Και η τεχνική του 
προσφορά είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης .    Σε  περίπτωση που 
περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαµηλότερη τιµή γίνεται κλήρωση µεταξύ 
αυτών. 
 
2. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της 
δηµοπρασίας. Εάν αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται έκπτωτος µε αποφάσεως 
του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου 
 

10) Ενστάσεις 
 

1. Οι ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε τη 
δηµοπρασία στο δήµο, µέχρι την επόµενη από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας εργάσιµη 
ηµέρα. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον δήµο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται 
αυθηµερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη δηµοπρασίας. 
 
2. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η αρµόδια επιτροπή. 

 
11) Κατακύρωση 

 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε δέκα ηµέρες 
από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων.  
Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε 
αµέσως εκτελεστή. 
 

12) Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι το γήπεδο Ηροδότου της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας 
Αλικαρνασσού. Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι 3 µήνες για την 
εγκατάσταση και 18 µήνες συντήρησης. 
Οι υπηρεσίες  θα παρέχονται ως προβλέπονται στην αντίστοιχη µελέτη. 

 
13) Κρατήσεις 

 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε τον 
οποίο βαρύνεται ο ∆ήµος. 

 
14) Τρόπος Πληρωµής 

 
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία του Π∆ 28/80. 



 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  

εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης 

και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. 

Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόµο.  
 

15) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
 

        Πληροφορίες για την διαδικασία του διαγωνισµού   δίδονται  από  το  ∆ήµο  Ηρακλείου από το  
τµήµα προµηθειών στα τηλ. 2813409185 -186 και για τεχνικά θέµατα την κ. ΒΑΣΑΡΜΙ∆ΑΚΗ 
∆ΕΣΠΟΙΝΑ στο τηλ. 2810247510  εργάσιµες  µέρες  και  ώρες, όλα τα σχετικά έγραφα του διαγωνισµού 
µπορούν να τα προµηθευτούν οι ενδιαφερόµενοι από   την ιστοσελίδα  του ∆ήµου  www.heraklion.gr   . 

 
 

16) ∆ηµοσίευση 
 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στις  εφηµερίδες- -   ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ – ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

– ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ   - ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 
Η δαπάνη δηµοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο. Οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής 
προσκοµίζονται από αυτόν κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
α/α  

 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΓΑΠΑΚΗΣ   ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  


