
 

 

 
 

                  
 

  
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   
 

                                                                                                      Ηράκλειο,   24 - 10 – 2013 
                                                                         Αρ.Πρωτ.    185719 
 

∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΡΡΡΥΥΥΞΞΞΗΗΗ   ∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΘΘΘΕΕΕΙΙΙΩΩΩΝΝΝ   

   
  Ο ∆ήµος Ηρακλείου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει οτι εκτιθεται 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 
Τοπος και χρονος διεξαγωγης του διαγωνισµου 

 
 O διαγωνισµος θα διενεργηθει 18 Νοεµβρίου 2013 ηµερα ∆ευτέρα και  ωρα 10.30 
ενωπιον της αρµοδιας επιτροπης. 

 
Α ρ θ ρ ο 2ο 

∆εκτοι στο διαγωνισµο 
 

 Στο διαγωνισµο γινονται δεκτοι οικοι κατασκευαστες και αντιπροσωποι των οικων 
κατασκευης των ζητουµενων 
 

Α ρ θ ρ ο 3ο 
Προυπολογισµος Προµηθειας 



 
 Η προυπολογισθεισα ενδεικτικη δαπανη για την ως ανω προµηθεια εχει εκτιµηθει 
στο ποσο των 30.000,00 ΕΥΡΩ µαζι µε το ΦΠΑ. 
 

Α ρ θ ρ ο 4ο 
∆ικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο 

 
 Τα φυσικα η νοµικα προσωπα που θα λαβουν µερος στο διαγωνισµο οφειλουν να 
προσκοµισουν κατα τη διενεργεια αυτου τα ακολουθα δικαιολογητικα: 
  
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. 
 Εαν δεν προσκοµισθουν ολα τα ανωτερα δικαιολογητικα η προσφορα 
απορριπτεται σαν απαραδεκτη. 
 

Α ρ θ ρ ο 5ο 
Τροπος διενεργειας του διαγωνισµου 

 
 α) Οι προσφορες θα επιδοθουν µεσα σε σφραγισµενο φακελλο που θα περιεχει: 
  1.Τα δικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο. 
  2.Τις Τεχνικες προδιαγραφές,σχεδια,λοιπα στοιχεια και πληροφοριες. 
  3.Σφραγισµενο φακελλο µε την οικονοµικη προσφορα. 
 β) Οι προσφορες θα γινονται δεκτες απο την αρµοδια επιτροπη απο την 
Παρασκευή 01-11-2013 µεχρι την ∆ευτέρα 18-11-2013 ώρα 10.15 ακριβως. Μετα το 
περας του ανωτερω χρονου, καµµια προσφορα δεν γινεται δεκτη εκτος εαν η επιδοση 
των προσφορων συνεχιζεται χωρις διακοπη και µετα την ωρα αυτη. 
 γ) Αντιπροσφορες δεν γινονται δεκτες. 
 δ) Οταν η οριζοµενη ανωτερω ωρα παρελθει, ανακοινωνεται η ληξη της 
παραδοσεως των προσφορων και γραφεται τουτο στα πρακτικα. Η επιτροπη συνεχιζει να 
συνεδριαζει δηµοσια και αρχιζει την αποσφραγιση των φακελλων των προσφορων κατα 
σειρα επιδοσεως και αναγραφονται στο πρακτικο τα εγγραφα και δικαιολογητικα που 
βρισκονται σε καθε φακελλο περιληπτικα ετσι ωστε να τ'ακουν ολοι οι ενδιαφεροµενοι. 
 Ο φακελλος της οικονοµικης προσφορας παραµενει σφραγισµενος και γραφεται 
επ'αυτου ο αυτος µε κεινον του εξωτερικου φακελλου αυξοντας αριθµος. 
 Μετα την καταγραφη των δικαιολογητικων ολων των προσφορων οι 
παρισταµενοι στην αιθουσα του διαγωνισµου εξερχονται και η συνεδριαση συνεχιζεται 
µυστικη. 
 Η επιτροπη στη συνεχεια και σε µυστικη συνεδριαση ελεγχει τα δικαιολογητικα 



συµµετοχης και αποφασιζει ποιες προσφορες γινονται δεκτες και ποιες απορριπτονται. 
 Κατοπιν η συνεδριαση γινεται δηµοσια και ο προεδρος ανακοινωνει ποιοι 
αποκλειονται και για ποιους λογους και τους καλει να παραλαβουν τα σχετικα εγγραφα 
της προσφορας τους µε τον σφραγισµενο φακελλο της οικονοµικης προσφορας. 
 Στη συνεχεια αποσφραγιζονται κατα σειρα οι φακελλοι των οικονοµικων 
προσφορων εκεινων που εγιναν δεκτες στο διαγωνισµο και ανακοινωνονται οι τιµες 
µεγαλοφωνα. 
 Οσες προσφορες δεν φερουν την υπογραφη του διαγωνιζοµενου η δεν ειναι 
συµφωνες µε τους ορους της διακηρυξης απορριπτονται. 
 Επισης απορριπτονται οι προσφορες που ειναι αοριστες και δεν µπορουν να 
εκτιµηθουν η σε καποιο σηµειο δεν ειναι συµφωνες προς τους ορους της διακηρυξης. 
 Οι προσφορες και τα απαιτουµενα δικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο 
µονογραφονται κατα την διενεργεια αυτου από ολα τα µελη της επιτροπης. 
 Κατοπιν ακολουθειται η νοµιµος διαδικασια για την εγκριση του αποτελεσµατος 
του διαγωνισµου. 
 

Α ρ θ ρ ο 6ο 
Εγγυηση καλης εκτελεσης 

 
 Προ της υπογραφης της συµβασεως ο αναδοχος οφειλει να καταθεσει εγγυηση 
καλης εκτελεσης συµφωνα µε το αρθρο επτα (7) της γενικης συγγραφης υποχρεωσεως 
της µελετης. 
 

Α ρ θ ρ ο 7ο 
Τιµες προµηθειας - Κρατησεις 

 
 Οι τιµες της προµηθειας θα δοθουν σε ΕΥΡΩ για ελευθερη παραδοση στον ∆ήµο 
Ηρακλείου  Ο αναδοχος της προµηθειας βαρυνεται µε τις νοµιµες κρατησεις. 
  
 

Α ρ θ ρ ο 8ο 
Γλωσσα συνταξεως των προσφορων 

 
 Οι προσφορες θα ειναι συνταγµενες εξ ολοκληρου στην Ελληνικη ή στην Αγγλικη 
γλωσσα απο τον οικο, µε µεταφραση στην Ελληνικη. 
 

Α ρ θ ρ ο 9ο 
Χρονος εγγυησεως 

 
 Ο χρονος εγγυησεως, των υπο προµηθεια ειδών, θα καθοριζεται στα τρία έτη 
κατ' ελάχιστο. Ο χρονος αυτος αρχιζει απο την ηµεροµηνια προσωρινης παραλαβης απο 
την αρµοδια προς τουτο επιτροπη. Κατα τον χρονο εγγυησεως ο προµηθευτης 
υποχρεωνεται µε δικη του δαπανη να αντικαταστησει καθε ανταλλακτικο που θα 
παρουσιασει βλαβη η φθορα λογω κακης ποιοτητας η κακης συναρµολογησεως και να 
επισκευασει καθε βλαβη απο οµοια αιτια. 
  Σε περίπτωση που ο προµηθευτης παραληψει ή αµελησει να προβει στις 
ανωτερω ενεργειες,τοτε κανει τουτο ο ∆ηµος σε βαρος και για λογαριασµο του 
προµηθευτη. 



 
Α ρ θ ρ ο 10ο 

∆ασµοι εισαγωγης 
 

 Οι διαγωνιζοµενοι πρεπει να εχουν υποψη τους οτι ο ∆ήµος απαλλασεται της 
καταβολης δασµων κατα τον εκτελωνισµο του µηχανηµατος. Κατοπιν αυτου η τιµη 
αυτου δεν θα επιβαρυνθει µε αντιστοιχο ποσο δασµων εισαγωγης και εποµενως οι τιµες 
δεν θα περιλαµβανουν κονδυλια που αντιστοιχουν σε δασµους. 
 Η σχετικη ατελεια θα προσκοµισθει στο τελωνειο µε µεριµνα του ∆ήµου. 
 Εαν για καποιο λογο δεν µπορει να χορηγηθει ατελεια δασµων εισαγωγης ο 
∆ήµος θα καταβαλλει αυτους επι πλεον της συµβατικης αξιας της προµηθειας. 
 

Α ρ θ ρ ο 11ο 
Υποβολη τευχους τεχνικης περιγραφης 

 
 Με την προσφορα οι διαγωνιζοµενοι πρεπει να υποβαλλουν ειδικο τευχος 
τεχνικης περιγραφης στο οποιο θα διδεται σαφης περιγραφη για το προσφεροµενο και 
προσπεκτους τεχνικων στοιχειων του οικου κατασκευης. 
 Οποια προσφορα δεν συνοδευεται απο το τευχος αυτο η συνοδευεται απο το 
τευχος µε ασαφεις η ελλειπεις τεχνικες περιγραφες µπορει να απορριφθει, αναλογα µε τις 
ελλειψεις η ασαφειες. 
 

Α ρ θ ρ ο 12ο 
Ληψη Πληροφοριων - ∆ηµοσιευση 

 
 Αντιγραφο της διακηρυξης αυτης θα βρισκεται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Ηρακλείου www.heraklion.gr , καθώς επίσης και στα γραφεια του φορέα και θα 
βρισκεται στη διαθεση των ενδιαφεροµενων κατα τις εργασιµες ηµερες και ωρες. 
 

∆ήµος Ηρακλείου 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 
 

 


