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«Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών   
                                                                                                       της Τοπικής Αυτοδιοίκησης                         
                                                                                                   προς όφελος των γυναικών και  
                                                                                                   για την καταπολέμηση της βίας 
                                                                                                   στον άξονα προτεραιότητας 07» 
 
                                                                4ο ΥΠΟΕΡΓΟ με τίλο: « Προμήθεια και τοποθέτηση  
                                                                                                    μεταλλικής ράμπας πρόσβασης 
                                                                                                        και εξώθυρας αλουμινίου 
 
                                                                                                                                                                                             
 
                                                                                                              Κ.Α. :  15-7135.061 
 
 
                                       
                                                    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Ο Δήμαρχος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές για τις ανάγκες του 4ου Υποέργου με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση 

μεταλλικής ράμπας πρόσβασης και εξώθυρας αλουμινίου», στα πλαίσια του έργου : « 

Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών 

και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07», με κριτήριο 

κατακύρωσης την μικρότερη τιμή – προσφορά. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να καταθέσουν 

προσφορά για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό προσφοράς. 

Η μελέτη αποτελείται από την παρούσα Διακήρυξη, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Τεχνική 

Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές, τον  Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό 

Προσφοράς. 

 

 

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και 
για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», ΚΩΔ. ΟΠΣ «372764» ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 4 
«Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας πρόσβασης και εξώθυρας αλουμινίου» 

1 



ΆΡΘΡΟ 1 

Ισχύουσες Διατάξεις 

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 Δημόσιου 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 

Δήμων και Κοινοτήτων 

- Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον Κ.Α. : 15-7135.061 με τίτλο : «Προμήθεια 

και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας πρόσβασης και εξώθυρας αλουμινίου» για τις 

ανάγκες του 4ου Υποέργου με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής 

ράμπας πρόσβασης και εξώθυρας αλουμινίου», προϋπολογισμού 7.380,00 ευρώ, στα 

πλαίσια του έργου : «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα 

προτεραιότητας 07», 

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

- Την υπ’ αριθμ. 829/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε 

η διενέργεια της προμήθειας  

- Την υπ΄ αριθμ. 677 /2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του πρόχειρου διαγωνισμού και οι τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης. 

- Του Ν.3463/06 (Δ.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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΑΜΠΑ - ΕΞΩΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ   

1 

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας πρόσβασης 
(πεζογέφυρας), εμβαδού περίπου 30 m2, πλάτους 1,50 m. 
με προέκταση 6,50 m, αποτελούμενης από σιδηροδοκούς 
και τραβέρσες ΙΡΕ 160Χ80 mm, κοιλοδοκούς 100Χ100Χ4 
mm και δάπεδο από λαμαρίνα κριθαράκι, πάχους 2,5 mm, 
με όλες τις απαιτούμενες πακτώσεις, με προστατευτικά  
κιγκλιδώματα καθέτων ράβδων 14Χ14 mm, και κατάλληλη 
βαφή των παραπάνω, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή -  
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

30 m2 180,00 

2 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους εξώθυρας αλουμινίου, 
διαστάσεων  1,15Χ2,15 m,  με ενισχυμένο σταθερό 
υαλοστάσιο σε χρώμα  RAL γαλάζιο (σύμφωνα με την 
επιλογή και έγκριση της Υπηρεσίας), με την καθαίρεση του 

1 ΤΕΜ. 600,00 



υφιστάμενου παραθύρου και την διάνοιξη και 
αποκατάσταση της τοιχοποιίας στο σημείο τοποθέτησης, 
κατά τα αναφερόμενα στην τεχνική περιγραφή – τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης. 

 ΣΥΝΟΛΟ  6.000,00 

 ΦΠΑ 23%  1.380,00 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ)  7.380,00 
 

 

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των 7.380,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και 

θα καταλογισθεί εις βάρος της πίστωσης ΚΑ : 15-7135.061 με τίτλο : «Προμήθεια και 

τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας πρόσβασης και εξώθυρας αλουμινίου», στα πλαίσια του 

έργου : «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των 

γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07». 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας 

προσφορά υποχρεωτικά και για τα δύο είδη δηλαδή : α) για την προμήθεια και 

τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας πρόσβασης (πεζογέφυρας) και β) την προμήθεια και 

τοποθέτηση πλήρους εξώθυρας αλουμινίου. 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 3 ο 

Τεχνικές προδιαγραφές. 

 

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

εκείνα που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 
Τονίζεται ότι ο Δήμος 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 Δημόσιο 

Εργαστήριο ή σε αναγνωρισμένο ιδιωτικό εργαστήριο και τα έξοδα καταβάλλονται από 

τον προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 4 ο 

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού   

 

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

την 19 / 11 / 2013  ημέρα  Τρίτη 2013  και ώρα 10.30-11.00  π.μ. (11.00 π.μ. ώρα 

λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου στην οδό Αγίου Τίτου 

1, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.  

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

θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή την 26/ 11 / 2013  

ημέρα Τρίτη  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 Δήμου Ηρακλείου, 



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

Τζανιδάκη, τηλέφωνο 2813 409-185 και κ. Μιχελάκη Νίκο τηλέφωνο 2813 409-213). 

ΑΡΘΡΟ 5 ο 

Λήψη πληροφοριών 

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

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

αναζητήσουν τα τεύχη της μελέτης ή από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τμήμα Προμηθειών, αρμόδιος κ. Βασίλης Τζανιδάκης, τηλ. 

2813 409-185 και κ. Μιχελάκης Νίκος τηλ. 2813 409-213). Περίληψη της παρούσας θα 

δημοσιευθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 23 της Υπουργικής 

Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 

ΑΡΘΡΟ 6 ο 

Δικαιολογητικά 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 προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία 
δαπάνης, (χωρίς τον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την μελέτη, για την οποία ο προμηθευτής 
πρόκειται να καταθέσει προσφορά (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 της προβλεπόμενης εγγύησης 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 : 
 

 Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2286/95, δηλαδή δεν 
τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή 
των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.  

 Τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  



 Η παράδοση των υλικών θα γίνει μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή της 
υπηρεσίας. 

 Ο χρόνος παράδοσης των υλικών, από την ημέρα της έγγραφης ή προφορικής 
εντολής της υπηρεσίας ορίζεται σε (10) δέκα ημερολογιακές ημέρες. 

 Έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας Διακήρυξης και της μελέτης 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. 
 

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

ΑΡΘΡΟ 7 ο 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

 

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού, 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 (ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 

οδός Αγίου Τίτου 1, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, τηλ : 2813 409-185) 

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής 

ράμπας πρόσβασης και εξώθυρας αλουμινίου» για τις ανάγκες του 4ου υποέργου με τίτλο :  

«Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας πρόσβασης και εξώθυρας αλουμινίου» 

στο πλαίσιο του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07» στις 19 / 11 / 2013)». 

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  
(επί ποινή αποκλεισμού) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική περιγραφή και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (συνοδευόμενα από τα απαραίτητα πιστοποιητικά).   

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 Διενέργειας Διαγωνισμού την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού ή να αποσταλούν 



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

προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα (δηλαδή έως και την 18/11/2013 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 Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού 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, στο σύνολο 

των προσφερομένων ειδών.  

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την μικρότερη τιμή – προσφορά, στο σύνολο των 

προσφερομένων ειδών.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Διαδικασία υποβολής – εξέτασης ενστάσεων 

8.α   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια για τη 

διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 

Η ένσταση εξετάζεται από την οικονομική επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το 

αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού (άρθρο 15 

παρ. 1 ΕΚΠΟΤΑ) 

 

8.β  Εξέταση Ενστάσεων. 

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού ή και κατά της συμμετοχής 

προμηθευτή επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεων μόνο βέβαια από προμηθευτή που συμμετέχει 

στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, 

προβάλλοντας λόγους σχετικούς με το αντίστοιχο στάδιο. Οι ενστάσεις αυτές εξετάζονται 

αρχικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή, η 

οποία και τελικά αποφαίνεται επί αυτών (Αρθρο 15 παρ.1.β ΕΚΠΟΤΑ) 



  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα έξι (6) 

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 10ο  

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης των υλικών. 

Ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης για την ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΑΜΠΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ και την 

ΕΞΩΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (περιλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών και της 

τοποθέτησής τους) δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των  δέκα (10) ημερολογιακών 

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

Η παράδοση των υλικών μπορεί να γίνει τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμεί ο Δήμος, μετά από 

τις προφορικές ή έγγραφες εντολές της υπηρεσίας, σε χώρο που θα υποδειχθεί από αυτήν.  

 
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο ποιότητας των υπό προμήθεια 

ειδών σε πιστοποιημένα εργαστήρια, σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την κρίση της, με 

έξοδα του προμηθευτή. Η προμήθεια της συνολικής ποσότητας των υλικών θα 

ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών  από την ημερομηνία υπογραφής 

του κάθε συμφωνητικού. 

 
Ο Δήμος 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 Δήμο 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 Δήμο πρόστιμο που υπολογίζεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας 

Υπουργικής Απόφασης. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

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 Δήμου  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Δημοσίευση  

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 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                         Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

   Δημήτρης Σπυριδάκης 


