
 

 

 
 

                  
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

 ∆ΗΜΟΣ: Ηρακλείου  
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΜΕ ΤΟ 
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "ΦΥΚΗΣΑΠ" 
Προϋπολογισµός: 30.000,00 ΕΥΡΩ 
Χρηµατοδότηση: 
Συγχρηµατοδότηση κατά 80% από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από 
Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της 
Κύπρου   
 

                             
 

∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΡΡΡΥΥΥΞΞΞΗΗΗ   ∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΘΘΘΕΕΕΙΙΙΩΩΩΝΝΝ   

   
  Ο ∆ήµος Ηρακλείου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της 
µελέτης, σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ, η "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ" ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  "ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ, ∆ΗΜΟΥ ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ" ΜΕ 
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "ΦΥΚΗΣΑΠ". 
   

Α ρ θ ρ ο 1ο 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού 

 
 O διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Αγίου Τίτου 1 την  02  
Οκτωβρίου  ηµέρα  Τετάρτη και ώρα 10:30 ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής . 

 
Α ρ θ ρ ο 2ο 

∆εκτοί στο διαγωνισµό 
 

 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί οίκοι κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των οίκων 
κατασκευής των ζητούµενων 
 

Α ρ θ ρ ο 3ο 
Προϋπολογισµός Προµηθείας 

 



 Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την ως άνω προµήθεια έχει εκτιµηθεί 
στο ποσό των 30.000,00 ΕΥΡΩ µαζί µε το ΦΠΑ. 
 

Α ρ θ ρ ο 4ο 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 

 
 Τα φυσικά η νοµικά πρόσωπα που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν να 
προσκοµίσουν κατά τη διενέργεια αυτού τα ακόλουθα 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 
1.500,00 €. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 Εάν δεν προσκοµίσουν όλα τα ανωτέρα δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται 
σαν απαράδεκτη. 
 

Α ρ θ ρ ο 5ο 
Τρόπος διενεργείας του διαγωνισµού 

 
 α) Οι προσφορές θα επιδοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο που θα περιέχει: 
  1.Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
  2.Τις Τεχνικές προδιαγραφές, σχεδια,λοιπα στοιχειά και πληροφορίες. 
  3.Σφραγισµενο φάκελο µε την οικονοµική προσφορά. 
 β) Οι προσφορές θα γίνονται δέκτες από την αρµόδια επιτροπή από την ∆ευτέρα 
16 / 09 2013 .. µέχρι την Τετάρτη 02 / 10 / 2013  ακριβώς 10.15 ώρα. Μετά το περάς 
του ανωτέρω χρόνου, καµία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των 
προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. 
 γ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δέκτες. 
 δ) Όταν η οριζόµενη ανωτέρω ώρα παρέλκει, ανακοινώνεται η λήξη της 
παραδόσεως των προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η επιτροπή συνεχίζει να 
συνεδριάζει δηµόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φάκελων των προσφορών κατά 
σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά έτσι ώστε να τήκουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι. 
 Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς παραµένει σφραγισµένος και γράφεται 
άπαυτου ο αυτός µε κενόν του εξωτερικού φάκελου αύξοντος αριθµός. 
 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι 
παριστάµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται 
µυστική. 
 Η επιτροπή στη συνεχεία και σε µυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής και αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δέκτες και ποιες απορρίπτονται. 



 Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δηµόσια και ο πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι 
αποκλείονται και για ποιους λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα 
της προσφοράς τους µε τον σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. 
 Στη συνεχεία αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονοµικών 
προσφορών εκείνων που έγιναν δέκτες στο διαγωνισµό και ανακοινώνονται οι τιµές 
µεγαλόφωνα. 
 Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζοµένου η δεν είναι 
σύµφωνες µε τους ορούς της διακήρυξης απορρίπτονται. 
 Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν µπορούν να 
εκτιµηθούν η σε κάποιο σηµείο δεν είναι σύµφωνες προς τους ορούς της διακήρυξης. 
 Οι προσφορές και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 
µονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα µελή της επιτροπής. 
 Κατόπιν ακολουθητέοι η νόµιµος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού. 
 

Α ρ θ ρ ο 6ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 
 Προ της υπογραφής της συµβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης συµφωνά µε το άρθρο επτά (7) της γενικής συγγραφής υποχρεώσεως 
της µελέτης. 
 

Α ρ θ ρ ο 7ο 
Τιµές προµηθείας - Κρατήσεις 

 
 Οι τιµές της προµηθείας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση στον ∆ήµο 
Ηρακλείου  Ο ανάδοχος της προµηθείας βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. 
  
 

Α ρ θ ρ ο 8ο 
Γλωσσά συντάξεως των προσφορών 

 
 Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες εξ ολόκληρου στην Ελληνική ή στην Αγγλική 
γλωσσά από τον οίκο, µε µετάφραση στην Ελληνική. 
 

Α ρ θ ρ ο 9ο 
Χρόνος εγγυήσεως 

 
 Ο χρόνος εγγυήσεως, των υπό προµήθεια ειδών, θα καθορίζεται στα τρία έτη 
κατ' ελάχιστο. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ηµεροµηνία προσωρινής παραλαβής από 
την αρµόδια προς τούτο επιτροπή. Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο προµηθευτής 
υποχρεώνεται µε δική του δαπάνη να αντικαταστήσει κάθε ανταλλακτικό που θα 
παρουσιάσει βλάβη η φθορά λογά κακής ποιότητας η κακής συναρµολογήσεως και να 
επισκευάσει κάθε βλάβη από όµοια αίτια. 
  Σε περίπτωση που ο προµηθευτής παραλείψει ή αµελήσει να προβεί στις 
ανωτέρω ενεργειες, τοτε κάνει τούτο ο ∆ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του 
προµηθευτή. 
 



Α ρ θ ρ ο 10ο 
∆ασµοί εισαγωγής 

 
 Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ∆ήµος απαλλάσσεται της 
καταβολής δασµών κατά τον εκτελωνισµό του µηχανήµατος. Κατόπιν αυτού η τιµή 
αυτού δεν θα επιβαρυνθεί µε αντίστοιχο πόσο δασµών εισαγωγής και εποµένως οι τιµές 
δεν θα περιλαµβάνουν κονδύλια που αντιστοιχούν σε δασµούς. 
 Η σχετική ατέλεια θα προσκοµίσει στο τελωνείο µε µεριµνά του ∆ήµου. 
 Εάν για κάποιο λόγο δεν µπορεί να χορηγηθεί ατέλεια δασµών εισαγωγής ο 
∆ήµος θα καταβάλλει αυτούς επί πλέον της συµβατικής άξιας της προµηθείας. 
 

Α ρ θ ρ ο 11ο 
Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής 

 
 Με την προσφορά οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος 
τεχνικής περιγραφής στο όποιο θα δίνεται σαφής περιγραφή για το προσφερόµενο και 
προπετούς τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής. 
 Οποία προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό η συνοδεύεται από το 
τεύχος µε ασαφείς η ελλείπεις τεχνικές περιγραφές µπορεί να απορριφτεί, ανάλογα µε τις 
ελλείψεις η ασάφειες. 
 

Α ρ θ ρ ο 12ο 
Λήψη Πληροφοριών - ∆ηµοσίευση 

 
 Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Ηρακλείου www.heraklion.gr , καθώς επίσης και στα γραφεία του φορέα και θα 
βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερόµενων κατά τις εργάσιµες ήµερες και ώρες. 
 

∆ήµος Ηρακλείου 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 
 

 


