ΕΡΓΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ»
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΕΠΙΠΛΑ)»

Γ΄ΚΠΣ

ΠΕΠ - ΚΡΗΤΗΣ

αρ. πρωτ.:26250/14-3-08

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής Πρόχειρου διαγωνισμού για Προμήθεια
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι την 22/5/2008 ημέρα Πέμπτη θα διεξαχθεί
πρόχειρος διαγωνισμός με κλειστές προσφορές με βάση τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού
Προμηθειών Ο.Τ.Α., Υπουργική απόφαση 11389/93, (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν.3463/2006 «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» προϋπολογισμού δαπάνης 26,014.00 € μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά και
αντικείμενο την : «Προμήθεια Εξοπλισμού Παραρτήματος του Πολύκεντρου Νεολαίας (ΕΠΙΠΛΑ)» για το έργο : «Κατασκευή Παραρτήματος του Πολύκεντρου Νεολαίας και
Προμήθεια Εξοπλισμού, στην παλιά Λαχαναγορά», σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές
και τους όρους που υπάρχουν στην επιμέρους μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού και
Οργάνωσης (Τμήμα Παλιάς Πόλης ) του Δήμου Ηρακλείου.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακό Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Δήμου, οδός Αγίου Τίτου 1, ισόγειο μέχρι την 22/5/2008, ημέρα Πέμπτη έως και ώρα 14.00 π.μ. Οι
προσφορές μπορούν επίσης να κατατίθενται απ’ ευθείας στην Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, ιδιοχείρως από τον ίδιο τον προμηθευτή ή από αντιπρόσωπο
νομίμως εξουσιοδοτημένο μέχρι και την έναρξη αποσφράγισης των προσφορών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο
διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στον Δήμο Ηρακλείου – Τμήμα Προμηθειών καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(αρμόδιος κ. Ασσαριωτάκης Γιώργος τηλ. 2810399185). Επίσης διατίθενται στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ηρακλείου http://www.heraklion.gr
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου και να δημοσιευθεί
στην εφημερίδα «Νέα Κρήτη», «Εθνική Φωνή», «Γενική Δημοπρασιών» και στο ΦΕΚ.
…………………………………………………………..………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………...

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

Έργο:«Κατασκευή Παραρτήματος του
Πολύκεντρου Νεολαίας και Προμήθεια
Εξοπλισμού, στην παλιά Λαχαναγορά»

Πληροφορίες: Μ. Χριστάκη, Δ. Καλαράκη
Τηλέφωνο: 2810 399209

2ο Υποέργο: «Προμήθεια Εξοπλισμού

αρ. πρωτ.:26250/14-3-08

Ηράκλειο, 8-02-2008

Παραρτήματος του Πολύκεντρου Νεολαίας
-(ΕΠΙΠΛΑ)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμος Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ.71202,έχοντας
υπόψη :
Την 5924/29-08-2006 Απόφαση Ένταξης του γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης
της πράξης «Κατασκευή Παραρτήματος του Πολύκεντρου Νεολαίας και Προμήθεια
Εξοπλισμού, στην παλιά Λαχαναγορά».
2. Την 15860 / 18-2-08 έγκριση της Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΠ Κρήτης με την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές.
3. Την 151/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με την οποία εγκρίθηκαν οι
όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές.
προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
συμφερότερη
προσφορά,
συνολικού
προϋπολογισμού
δαπάνης
30,956.66
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού – Έπιπλα για
υποστήριξη του χώρου του Παραρτήματος του Πολύκεντρου Νεολαίας στην παλιά Λαχαναγορά
του έργου : «Κατασκευή Παραρτήματος του Πολύκεντρου Νεολαίας και Προμήθεια
Εξοπλισμού, στην παλιά Λαχαναγορά».
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακό Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους.
1.

Η Μελέτη αποτελείται από την παρούσα Διακήρυξη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Συγγραφή
Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 1ο
Ημερομηνία διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στον Δήμο Ηρακλείου . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
καταθέσουν γραπτή προσφορά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, οδός Αγίου Τίτου 1, ισόγειο
μέχρι την 22/5/2008, ημέρα Πέμπτη έως και ώρα 14.00 μ.μ. Οι προσφορές μπορούν επίσης να
κατατίθενται απ’ ευθείας στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, ιδιοχείρως
από τον ίδιο τον προμηθευτή ή από αντιπρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο μέχρι και την
έναρξη αποσφράγισης των προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 23/5/2008 για τον έλεγχο
των
δικαιολογητικών. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 30/5/2008.
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ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του
Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς
το Κοινοτικό Δίκαιο»,το άρθρο83 του Ν.2362/95, τους όρους της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης
( ΕΚΠΟΤΑ) και των συναφών Νόμων .
ΑΡΘΡΟ

3ο

Πληροφορίες
Πληροφορίες για την μελέτη αυτή μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από την Δ/νση Προγραμματισμού &
Οργανώσης – Τμήμα Παλιάς Πόλης , Ανδρόγεω 2, 1ος όροφος, Ηράκλειο τηλ. 28103992014 399209, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 23 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).
ΑΡΘΡΟ

4ο

Προϋπολογισμός Μελέτης
Ο Προϋπολογισμός της μελέτης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 30,956.66 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), θα καταλογισθεί σε βάρος της πίστωσης με :
Κ.Α. 15-7135.024 με τίτλο: :«Προμήθεια εξοπλισμού του παραρτήματος Πολύκεντρου Νεολαίας
(αναψυκτήριο) στην παλιά Λαχαναγορά » προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού
έτους 2008.
ΑΡΘΡΟ

5ο

Δικαιολογητικά
Κάθε προμηθευτής που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα προσκομίσει έγγραφο, στο οποίο
θα φαίνεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σύμφωνα με τους όρους που
καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένος. (Άρθρο 7 παρ. 1 της
11389/93 Υπουργικής Απόφασης).
Όσοι συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν με την προσφορά τους επί
ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:
α) Οι Έλληνες πολίτες:
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 17 της
παρούσας διακήρυξης .
2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από 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 διενέργειες του διαγωνισμού.

Διακήρυξη ΕΠΙΠΛΑ.doc

Σελίδα 3 από 11

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3)
και 4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένη, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτή η εγγραφή
τους και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια
Δημόσια Αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
β) Οι αλλοδαποί
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 17 της
παρούσας διακήρυξης .
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας
διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας .
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 3) και
4) του εδαφίου α) του παρόντος άρθρου.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα
Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α) και β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού
μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.
δ) Οι συνεταιρισμοί:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 17 της
παρούσας διακήρυξης .
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 3) και 4) του εδαφίου α) του παρόντος άρθρου.
ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην ένωση.
2) Πιστοποιητικά σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται
από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε
μεγαλύτερου μεγέθους είτε σε μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που
θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50 %. Το Πιστοποιητικό αυτό μπορεί να
υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού. Στα ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την
προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή
θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια
που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο
διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
Όσοι από τους συμμετέχοντες δεν προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορεί να
αποκλεισθούν από τη διαδικασία του διαγωνισμού .
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Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται
μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και
δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του
εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα , ή δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή
μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του
δηλούντος από αρμόδια δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφου.
Σημειωτέο ότι στο διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής Ενώσεις προμηθευτών που πληρούν τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. Η προσφορά
που υποβάλλεται από αυτές θα πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα αναφέρονται σχετικά στο
παραπάνω άρθρο.
ΑΡΘΡΟ

6ο

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 1.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν
στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Στις περιπτώσεις που οι υποβάλλοντες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν
πληρούν όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Οι προσφορές που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια
του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή που
παραλαμβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζονται από τη
διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατίθενται την ημέρα του
διαγωνισμού.
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην
υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς.
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την
προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
γ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
δ) Τα στοιχεία του αποστολέα.
ΑΡΘΡΟ

7ο

Προσφορές
Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά
σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της
διακήρυξης.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα ως εξής:
Στον κύριο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγυητική
συμμετοχής.
Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον
κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής Τεχνικών Προδιαγραφών στο οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές για
τα προσφερόμενα υλικά.
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Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο,
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν, επί ποινή αποκλεισμού, τον προϋπολογισμό
προσφοράς για όσα είδη (άρθρα) επιθυμούν. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στη προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα
οποία τυχόν δεν αποδέχεται.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους της
προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού
είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη
της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την
λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Αντιπροσφορές
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ

περίπτωση

υποβολής τους ,

10ο

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της
συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής
1.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού
υπηρεσία μέσα σε χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 1.α του ΕΚΠΟΤΑ. Η ένσταση εξετάζεται
από την Δημαρχιακή Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε ( 5 ) εργάσιμες
ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού.
1.2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’
αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο
στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα
από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει
αναβολή η διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή ή οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη
γνωμοδότηση του στη Δημαρχιακή Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιονδήποτε άλλο από τους προαναφερόμενους λόγους προ
της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
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ΑΡΘΡΟ

11ο

Προσφερόμενη τιμή
Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ ( € ), κατ’ άρθρο του προϋπολογισμού της μελέτης για τα
προσφερόμενα είδη. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και
παράδοση σε χώρους όπου θα υποδείξει η Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ

12ο

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας
διακήρυξης. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως
εκπρόθεσμές.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
1.1 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται, από την επιτροπή παραλαβής των προσφορών όλα τα
δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο.
1.2 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και
σφραγίζεται από την επιτροπή παραλαβής και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή παραλαβής των προσφορών προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν,
σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.
1.3 Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους
σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραδίδονται
με απόδειξη σε υπάλληλο της Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης – Τμήμα Παλιάς Πόλης. Οι
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές, στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, για την αποσφράγιση τους, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζει ή επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται .
ΑΡΘΡΟ 13ο
Αξιολόγηση προσφορών με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν
κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.
Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών είναι:
Η τιμή
Ο χρόνος παράδοσης των υλικών
Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
Οι όροι πληρωμής.
Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.
Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.
Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού.
Κατάταξη των στοιχείων αξιολόγησης σε ομάδες:
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Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΒΑΘΜΟΣ
Συμφωνία προσφερομένων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές
50
ΣΥΝΟΛΟ
50
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Χρόνος παράδοσης των υλικών
Εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων
Εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ
μέρους του προμηθευτή
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ
15
20
15
50

Η συνολική βαθμολογία της κάθε ομάδας κυμαίνεται από 40 βαθμούς (αν η προσφορά έχει γίνει
τεχνικά αποδεκτή αλλά δεν καλύπτονται πλήρως οι όροι της διακήρυξης) μέχρι 60 βαθμούς αν
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Αν καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις,
βαθμολογείται με 50 βαθμούς.
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της
προσφοράς προς την Βαθμολογία της
Συγκριτική Τιμή
Λ=
Σταθμισμένη Βαθμολογία

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, οι όροι
πληρωμής και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης αν προβλέπεται από την
Τεχνική Προδιαγραφή.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Η ορισθείσα σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών
γνωμοδοτεί προς τον Δήμαρχο προκειμένου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα.
Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
Χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της
προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με την περίπτωση 1.1 της
παραγράφου αυτής.
Στην περίπτωση που η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών γνωμοδοτήσει για:
Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας του υλικού
για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών , χωρίς τροποποίηση
των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης
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Στον προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας θα σταλεί σχετική
ανακοίνωση, στην οποία θα αναφέρονται όσα ορίζονται στο άρθρο 24 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ.
Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της
αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ

16ο

Σύμβαση
Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι :
Η παρούσα Διακήρυξη
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
Ο Προϋπολογισμός προσφοράς
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα
υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Η σύμβαση θα συνταχθεί με βάση τους όρους της διακήρυξης, όσα αναφέρονται στην επόμενη
παράγραφο και θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον όσα ορίζονται
στο άρθρο 25 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ

17ο

Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 1.305,00 € ήτοι 5% της
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας (άρθρο 26, παρ. 1α της 11369/93 Υπουργικής Απόφασης).
Η εγγύηση συμμετοχής του προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προμήθειας
επιστρέφεται μετά την κατάθεση των προβλεπόμενων εγγυήσεων 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.
Η εγγυητική συμμετοχής θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα ακόλουθα:
 Την ημερομηνία έκδοσης
 Τον εκδότη
 Την Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου προς την οποία απευθύνεται .
 Τον αριθμό της εγγυητικής
 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
 Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
 Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού
 Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως.
 Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου Ηρακλείου και ότι θα καταβληθεί
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ενημερωθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη
ειδοποίηση.
• Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου
• Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για
τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς πού ζητά η διακήρυξη.
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• Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την
ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
2.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας την οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής
στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας (των άρθρων που
του κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2α της 11389/93
Υπουργικής Απόφασης και θα επιστραφεί μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της
σύμβασης.
Οι εγγυητικές κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η κάθε εγγυητική θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα:
 Την ημερομηνία έκδοσης
 Τον εκδότη
• Την Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου προς την οποία απευθύνεται
 Τον αριθμό της εγγυητικής
 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
• Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
• Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
• Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου Ηρακλείου, θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης
• Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμων
• Θα ισχύει μέχρι να επιστραφεί στην Υπηρεσία από την οποία εκδόθηκε.
Η εγγυητική για την προμήθεια των αλουμινίων επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή τους και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους και του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης.
Ο χρόνος εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και οι
υποχρεώσεις του αναδόχου κατά το χρόνο αυτό αναφέρονται στο άρθρο 9 της συγγραφής
υποχρεώσεων.
Σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα παρακρατηθεί το 10% της αξίας του
εξοπλισμού (χωρίς το Φ.Π.Α) ή θα προσκομισθεί ισόποση εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών
μελών αυτό το δικαίωμα συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική.
Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι ή εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία , ως
εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση
των εντόκων γραμματίων του δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της
εκποίησης τους.
Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων του δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από το
δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού
παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ

18ο

Χρόνος παράδοσης
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης για όλα τα άρθρα της μελέτης, ορίζεται το χρονικό διάστημα
εξήντα (60) ημερών – χρόνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης –συμφωνητικού.
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συμβατικού χρόνου από υπαιτιότητά του
και εφόσον δεν έχει εγκριθεί παράταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της διακήρυξης
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, υποχρεούται να πληρώσει στον Δήμο πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 33 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.
ΑΡΘΡΟ

19ο

Παραλαβή
Η παραλαβή του εξοπλισμού (έπιπλα, φώτα & στόρια) θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής
που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
Κατά την διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
Σε περίπτωση ένστασης του προμηθευτή, διαφωνίας μέλους της επιτροπής παραλαβής ή σε
περίπτωση που τα υλικά παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους όρους της μελέτης και της
προσφοράς του προμηθευτή αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί, δεν συντάσσεται οριστικό
πρωτόκολλο αλλά το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο εκτίθενται οι
λόγοι απόρριψης, οι τυχόν ενστάσεις ή επιφυλάξεις και οι γνωματεύσεις τίθενται υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συντάσσεται οριστικό
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ

20ο

Πληρωμή
Οι πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση παράδοσης του εξοπλισμού (έπιπλα, φώτα & στόρια)
από τον ανάδοχο προμηθευτή, αφού συνταχθεί και υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο από την
επιτροπή παραλαβής.
Σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 2000/35 Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εξόφληση του
τιμολογίου θα γίνεται εντός ενενήντα ( 90 ) ημερών μετά:
Α) Την παραλαβή του τιμολογίου ή
Β) Την παραλαβή των αγαθών ή των υπηρεσιών εάν η ημερομηνία παραλαβής του
τιμολογίου είναι αβέβαιη ή εάν ο οφειλέτης παρέλαβε το τιμολόγιο πριν από την
ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή των υπηρεσιών ή
Γ) Την ημερομηνία κατά την οποία διενεργείται η αποδοχή ή ο έλεγχος εάν προβλέπεται από τις
κείμενες διατάξεις ή τη σύμβαση διαδικασίας αποδοχής ή ελέγχου με την οποία επαληθεύεται η
αντιστοιχία των αγαθών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη σύμβαση.
Το ύψος των τόκων υπερημερίας που τυχόν χρειαστεί να καταβάλει ο οφειλέτης ισούται με το
άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) συν δύο (2)
ποσοστιαίες μονάδες περιθώριο.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου
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