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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

της ΟΜΑ∆ΑΣ 1: ΕΠΙΠΛΑ  

του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  

του έργου «∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών 

της πόλης µας στο Ηράκλειο»  

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(CPV: 30200000-1) 

στο πλαίσιο της ∆ράσης L 313-1:  

«ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής 

πληροφόρησης (γραφεία - περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης)», 

του Τοπικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER της Οµάδας Τοπικής 

∆ράσης (Ο.Τ.∆.): «Αναπτυξιακής Ηρακλείου Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ», του 

Άξονα 4 του Προγράµµατος  

«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013» - (ΠΑΑ) 

 
Με την συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης  

 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - 

ΟΜΑ∆Α 1: ΕΠΙΠΛΑ»  

για το Έργο : 
 

«∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης µας 
στο Ηράκλειο» 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση της ΟΜΑ∆ΑΣ 1: 
ΕΠΙΠΛΑ, του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α «Προµήθεια επίπλων και ηλεκτρονικού εξοπλισµού», του 
έργου «∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της 
πόλης µας στο Ηράκλειο», στο πλαίσιο της ∆ράσης L 313-1: «Ίδρυση και 
εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία - περίπτερα 
ενηµέρωσης και πληροφόρησης)», του Τοπικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER της 
Οµάδας Τοπικής ∆ράσης (Ο.Τ.∆.): «Αναπτυξιακής Ηρακλείου Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ», 
του Άξονα 4 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013» - (ΠΑΑ), 
µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  
 
 
 
Έχοντας υπόψη:  
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1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

2. Το N.3463/2006 «∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 
2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.  

3. Το Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 
(Φ.Ε.Κ. 19/Α) 

4. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 

5. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου 
(Κ.Π.∆.)» 

6. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης 
Μαρτίου 2004, «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για τη  τροποποίηση του Παραρτήµατος ΧΧ της 
οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VΙΙΙ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί δηµόσιων συµβάσεων και τον Κανονισµό 2083 /2005 Της 
19Ης ∆εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια 
εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων). 

7. Το Π.∆.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την 
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.  

8. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
–Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις».  

9. Το Ν.2198/94 άρθρο 24, σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 
43) 

10. Το Ν.2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν.2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 
151/Α) και του Ν.1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 

11. Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-6-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009), άρθρο 46 
«Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης»  

12. Την εγκύκλιο 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 
204/2010 γνωµοδότησης του ∆΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.- ∆απάνες δηµοσιεύσεων 
διαγωνισµών ∆ηµοσίων Συµβάσεων ΟΤΑ Α΄ βαθµ.»  

13. Την απόφαση για «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) 
µέχρι 31−12−2014 των προµηθειών που εντάσσονται σε Συγχρηµατοδοτούµενα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΣΠΑ) ΦΕΚ 3435/31-12-2013 Τεύχος Β  

14. Τον Κανονισµό µε αριθµό (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου «Περί γενικών διατάξεων για 
τα διαρθρωτικά ταµεία». 
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15. Το Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α’) Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις 
του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των 
Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής 
∆ιευκόλυνσης …» 

16. Το ΦΕΚ 1222/2013 Τεύχος Β«Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και 
τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων 
του ∆ηµοσίου». 

17. Το ΦΕΚ 1393/6-6-2013 Τεύχος Β «Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ’ αριθµ.9814/ 
17.5.2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄1222/20.5.2013) «Καθορισµός ηµερησίων και 
εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα 
καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» 

18. Την ΚΥΑ µε αριθ. 401/10.03.2010 (ΦΕΚ 355/Β΄/30.03.2010) για το πλαίσιο εφαρµογής 
του Άξονα 4 "Προσέγγιση LEADER" του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)" 

19. Την αριθµ. 8932/22.9.2008 Υπουργική Απόφαση Θέσπισης Συστήµατος ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.  

20. Την µε αριθµό 199/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου µε θέµα: 
Έγκριση µελέτης µε τίτλο «∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και πληροφόρησης των 
επισκεπτών της πόλης µας στο Ηράκλειο – Προµήθεια επίπλων και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού».   

21. Την µε αριθµό πρωτοκόλλου  17453/17-10-2013 Απόφαση της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης 
(Ο.Τ.∆.): «Αναπτυξιακής Ηρακλείου Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ», για την ένταξη του Έργου 
στη ∆ράσης L 313-1: «Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής 
πληροφόρησης (γραφεία - περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης)», του Τοπικού 
Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER 

22. Την µε αριθµό  896/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου µε θέµα: 
“Έγκριση αποδοχής χρηµατοδότησης και υλοποίησης της πράξης µε τίτλο «∆ηµιουργία 
γραφείου ενηµέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης µας στο Ηράκλειο’ 
τραοποίησης Ετησίου Προγράµµατος ∆ράσης και προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 
2013. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου». 

23. Τη µε αριθµό 133/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου µε θέµα: 
«Αναµόρφωση Προϋπολογισµού για το έργο µε τίτλο –∆ηµιουργία Γραφείου Ενηµέρωσης 
και πληροφόρησης επισκεπτών της πόλης µας στο Ηράκλειο- Ενταγµένου στο Επενδυτικό 
Σχέδιο του Τ.Π. Άξονα 4 του Π.Α.Α. 2007-2013 «Εφαρµογή της προσέγγισης Leader» 
στην Ενδοχώρα του Ν. Ηρακλείου» 

24. Την µε αριθµό πρωτοκόλλου 212/12-03-2014 Απόφαση της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης 
(Ο.Τ.∆.): «Αναπτυξιακής Ηρακλείου Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ», για την προέγκριση των 
τευχών ∆ηµοπράτησης του Έργου στη ∆ράσης L 313-1: «Ίδρυση και εκσυγχρονισµός 
τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία - περίπτερα ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης)», του Τοπικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER 

25. Την µε αριθµό 242/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου µε 
θέµα: «Έγκριση Όρων διακήρυξης του έργου «∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης µας στο Ηράκλειο – Προµήθεια επίπλων και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού» και Έγκριση διάθεσης πίστωσης».  
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26. Την µε αριθµό 241/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου µε 
θέµα: «Έγκριση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού».  

27. Την µε αριθµό 328/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου µε 
θέµα: Έγκριση 1ου σταδίου Πρακτικού ∆ιαγωνισµού και επαναπροκήρυξη στα πλαίσια 
του έργου: «∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της 
πόλης µας στο Ηράκλειο» Ενταγµένου στο Επενδυτικό Σχέδιο του Τ.Π. Άξονα 4 του ΠΑΑ 
2007-2013, «Εφαρµογή της προσέγγισης Leader», στην Ενδοχώρα του Ν. Ηρακλείου, 
για την Οµάδα 1 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ΕΠΙΠΛΑ.  

28. Την µε αριθµό 549/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου. µε 
θέµα: « Επανάληψη του ∆ιαγωνισµού: «∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης µας στο Ηράκλειο» Ενταγµένου στο 
Επενδυτικό Σχέδιο του Τ.Π. Άξονα 4 της ΠΑΑ 2007-2013, «Εφαρµογή της προσέγγισης 
Leader», στην Ενδοχώρα του Ν. Ηρακλείου, για την Οµάδα 1 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α 
ΕΠΙΠΛΑ». 

29. Την µε αριθµό 727/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου µε 
θέµα:«Επικύρωση πρακτικού επαναληπτικής άγονης δηµοπρασίας για την υλοποίηση του 
έργου: ∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης 
µας στο Ηράκλειο, Οµάδα 1 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α' – ΕΠΙΠΛΑ – ανάθεση µετά  από 
διαπραγµάτευση µε συλλογή προσφορών και µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 

30. Η αρ.πρ. 134574/2014 Απόφαση περί ορισµού των Αντιδηµάρχων και την εκχώρηση 
αρµοδιοτήτων σ' αυτούς και η µε αριθµό πρωτ. 144547/22-9-2014 απόφαση ∆ηµάρχου 
περί εκχώρησης αρµοδιότητας υπογραφής ∆ιακηρύξεων, περιλήψεων ∆ιακηρύξεων κ.ά. 

31. Τη µε αριθµό 168/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου µε 
θέµα:« Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συνεχιζόµενες δράσεις του Τµήµατος 
Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών». 

 

 
Καλούµε  

τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν σφραγισµένες προσφορές, για την υλοποίηση της ΟΜΑ∆ΑΣ 
1: ΕΠΙΠΛΑ, του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α «Προµήθεια επίπλων και ηλεκτρονικού εξοπλισµού», του έργου 
«∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης µας στο 
Ηράκλειο», στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER της Οµάδας Τοπικής 
∆ράσης (Ο.Τ.∆.): «Αναπτυξιακής Ηρακλείου Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ», του Άξονα 4 του 
Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013» - (ΠΑΑ), µε τη συγχρηµατοδότηση 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων, 
οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (€11.869,92) µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, ήτοι δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ (€2.730,08).  
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός δηµόσιας δαπάνης (συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη) 
ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων, οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο 
λεπτων (€11.869,92) (ήτοι ποσοστό 100% επί του ποσού χωρίς το ΦΠΑ) και αποτελείται : α) από 
την κοινοτική συµµετοχή (η οποία καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ) ύψους έντεκα χιλιάδων διακοσίων εβδοµήντα έξι ευρώ 
και σαράντα δύο  (€11.276,42) και β) την εθνική συµµετοχή (Υπουργείο Αγροτικής 
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Ανάπτυξης και Τροφίµων) ύψους πεντακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών 
(€593,50).  
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην 
προκήρυξη, έχουν i) Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες, ii)  Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, iii) 
Συνεταιρισµοί, iv) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την 
επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
Η εγγύηση συµµετοχής θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. 
 
Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 21/04/2015  ηµέρα  Τρίτη  στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου 
Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1  Τ.Κ. 71202. 
Το κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας είναι η συµφερότερη από οικονοµικής άποψης 
προσφορά. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει µε απόφαση Αντιδηµάρχου µετά την εισήγηση 
της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ  

ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ,  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

 

Ο Αρµόδιος Αντιδήµαρχος Ηρακλείου  

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ 
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ΜΕΡΟΣ Α 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  

«∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης µας 

στο Ηράκλειο» για το παρακάτω τµήµα και οµάδα:  

ΤΜΗΜΑ Α.   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 ΟΜΑ∆Α 1.  ΕΠΙΠΛΑ  
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΜΑ∆ΑΣ/ΕΙ∆ΟΥΣ 

(CPV)  

Ταξινόµηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις) σύµφωνα µε τον 

Κανονισµό (ΕΚ) 213/08 :  

  CPV:   

ΤΜΗΜΑ Α.  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

 ΟΜΑ∆Α 1: ΕΠΙΠΛΑ  30200000-1 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ  

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ (ΜΕ  23% 

Φ.Π.Α) 

14.600,00 €  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 

Κωδικός Πράξης ΣΑΕΠµε Κ.Α. 2013ΕΠ00280068 

Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ 2014 ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:  15-7341.015 

Κ.Α. ΕΣΟ∆ΩΝ 2014 ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 1323.015  

ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5% 

ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ 

ΟΜΑ∆ΑΣ  

    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ Α.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

  

 

 ΟΜΑ∆Α 1: ΕΠΙΠΛΑ  14.600,00 730,00€ 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ   ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
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ΜΕΡΟΣ Β: 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
 

Άρθρο 1ο Αναθέτουσα Αρχή 

Άρθρο 2ο Αντικείµενο της Πρόσκλησης  

Άρθρο 3ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

Άρθρο 4ο Ορισµοί 

Άρθρο 5ο Τρόπος λήψης των εγγράφων διαγωνισµού - Πληροφορίες  

Άρθρο 6ο Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του 

διαγωνισµού 

Άρθρο 7ο ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής  

Άρθρο 8ο Γλώσσα σύνταξης των προσφορών  

Άρθρο 9ο Χρόνος ισχύος προσφορών 

Άρθρο 10ο ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Άρθρο 11ο Τρόπος σύνταξης των προσφορών και περιεχόµενο επιµέρους φακέλων  

Άρθρο 12ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού 

Άρθρο 13ο Απόρριψη προσφορών 

Άρθρο 14ο Αξιολόγηση Προσφορών  

Άρθρο 15ο Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού  

Άρθρο 16ο Υπογραφή της Σύµβασης 

Άρθρο 17ο Εγγυήσεις 

Άρθρο 18ο Τιµές προσφορών - Νόµισµα 

Άρθρο 19ο Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισµού 

Άρθρο 20ο Τρόπος πληρωµής  

Άρθρο 21ο Πληρωµή  
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Άρθρο 1ο: Αναθέτουσα Αρχή  
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Ηρακλείου.  
Ταχ. ∆ιεύθυνση:∆ήµος Ηρακλείου  
∆/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών  
Τµήµα Προστασίας και Ανάδειξης Παλαιάς Πόλης  
Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών  
Πλ. ∆ασκαλογιάννη     Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο                                      
Αρµόδιος υπάλληλος: Κάλλια Νικολιδάκη   
Τηλ. Επικοινωνίας: (+30) 2813409385 
Fax: (+30) 2810343314 
E-mail: nikolidaki-k@heraklion.gr. 
Ιστοσελίδα: http://www.heraklion.gr 
 
Άρθρο 2ο: Αντικείµενο της Πρόσκλησης   
Συνοπτικά, αντικείµενο της πρόσκλησης  αποτελεί η προµήθεια των επίπλων για τη δηµιουργία και 
λειτουργία γραφείου ενηµέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης του Ηρακλείου, 
στο ανακαινισµένο κτήριο της πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Κτηρίου 
ΑΧΤΑΡΙΚΑ. 
 
Το αντικείµενο του διαγωνισµού περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα A΄ και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.  
 
Άρθρο 3ο: Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
Η δαπάνη για την εν λόγω προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 
δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ 
(€ 14.600,00).  
 
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης στα πλαίσια της του 
Τοπικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης (Ο.Τ.∆.): 
«Αναπτυξιακής Ηρακλείου Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ», του Άξονα 4 του Προγράµµατος «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013» - (ΠΑΑ). 
 
Άρθρο 4ο: Ορισµοί 
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν διαφορετικά, 
τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια : 
Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): Ο ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στο οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές και ο 
οποίος θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο την σύµβαση για την εκτέλεση του έργου. 
Εργοδότης / Κύριος του Έργου / Υπηρεσία : Ο ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Φορέας της προµήθειας: Ο ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία / Επιβλέπουσα Υπηρεσία της προµήθειας: Η ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΟΛΩΝ & ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ  
Προϊσταµένη Αρχή: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ∆ήµου Ηρακλείου.  
Αρµόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών : Η κα Νικολιδάκη Κάλλια, υπάλληλος του 
∆ήµου Ηρακλείου,  η οποία παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες, στο τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2813409385, fax: +30 2810343314, e-mail: 
nikolidaki-k@heraklion.gr. 
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Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών του ∆ήµου: Το αρµόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση 
και αξιολόγηση των προσφορών συλλογικο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο 
συγκροτήθηκε µε  την αρ. 241/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου 
µετά από κλήρωση και που από τώρα και στο εξής θα καλείται «Επιτροπή». 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του ∆ήµου: Το αρµόδιο συλλογικό όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής για την αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ και 
προσφυγών του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010. 
Επιτροπή  Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρµόδιο όργανο, τα οποίο συγκροτείται µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου και τα οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη 
της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των προς προµήθεια ειδών. 
Προσφέρων ή Συµµετέχων ή ∆ιαγωνιζόµενος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή 
οµάδα προσώπων συµµετέχει και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόµενου): Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά - στην 
περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που µπορεί να είναι ο 
νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα 
ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο 
εξουσιοδοτηµένο από τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά: Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν κατατεθεί 
από ένα Προσφέροντα ή Συµµετέχοντα ή ∆ιαγωνιζόµενο, σύµφωνα µε την Προκήρυξη, για την 
συµµετοχή του στη διαδικασία του ∆ιαγωνισµού. 
Ανάδοχος: Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή για 
την υλοποίηση του έργου, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στα 
συµβατικά τεύχη και στοιχεία. 
Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του 
Αναδόχου  για την υλοποίηση του έργου και η οποία κοινοποιείται στον υποψήφιο ανάδοχο. 
Σύµβαση: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την 
υλοποίηση του έργου, η οποία καταρτίζεται µετά την κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης. 
Προϋπολογισµός του Έργου: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για 
την υλοποίηση του προκηρυσσόµενου έργου. 
Συµβατικό Τίµηµα ή Αξία της Σύµβασης: Η καθοριζόµενη από την οικονοµική προσφορά του 
αναδόχου τιµή (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο και η 
οποία αναφέρεται στην σύµβαση. 
Συµβατικά τεύχη: Τα τεύχη της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν την 
παρούσα µε τα παραρτήµατα της και την Οικονοµική και Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 
Υπεύθυνη ∆ήλωση: Εννοείται δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συµµετέχοντος, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Οι ζητούµενες από την Προκήρυξη 
Υπεύθυνες ∆ηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες και θα συνοδεύονται µε θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητούνται ή αναφέρονται «δηλώσεις», 
«ρητές δεσµεύσεις» κλπ., εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείµενο της προσφοράς 
υποψηφίου. 
 
Άρθρο 5ο: Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισµού – Πληροφορίες  
 
Το παρόν τεύχος µε τα συνηµµένα παραρτήµατα παρέχονται µέσω διαδικτύου στην επίσηµη 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου http://www.heraklion.gr. Τυχόν συµπληρωµατικά τεύχη ή 
διευκρινίσεις θα καταχωρούνται στην ίδια διεύθυνση. Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε 
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προσπάθεια, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την 
ακρίβεια των κειµένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web Site). 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τις 10.00 π.µ. και έως τις 13.00 µ.µ. µε τον Αρµόδιο 
Επικοινωνίας του Έργου για το ∆ήµο Ηρακλείου, κα Κάλλια Νικολιδάκη τηλ. 2813409385, e-
mail: nikolidaki-k@heraklion.gr και 6974582437.  
 
 
Άρθρο 6ο: Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του 
διαγωνισµού 
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους εγγράφως, είτε καταθέτοντας την 
αυτοπροσώπως µε την επίδειξη της ταυτότητας τους, ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο 
εκπρόσωπο τους προσκοµίζοντας στην περίπτωση αυτή µαζί µε την προσφορά και βεβαίωση 
εκπροσώπησης, βεβαιούµενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο, είτε αποστέλλοντας την ταχυδροµικώς µε 
συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Ηρακλείου 
(Γραφείο Πρωτοκόλλου: Αγ. Τίτου 1, 71202), το αργότερο µέχρι  τις 21 Απριλίου 2015 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ.(ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού). Προσφορές 
που κατατίθενται µετά την παραπάνω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της προσφοράς ή 
για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 
 
Όλες οι προσφορές που περιέρχονται εµπρόθεσµα στην Αναθέτουσα Αρχή µε οποιαδήποτε από 
τους ως άνω τρόπους, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται για να 
παραδοθούν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου Ηρακλείου, προκειµένου να 
αποσφραγιστούν την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα 
ποσότητα της ΟΜΑ∆ΑΣ 1: ΕΠΙΠΛΑ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», όπως αυτή περιγράφονται µονοσήµαντα στην Μελέτη.  
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών της οµάδας επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της 
προσφοράς ολόκληρου του πακέτου.  
∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που δεν 
αντιµετωπίζουν ενιαία το σύνολο του Έργου. 
 
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε την ανοικτή διαδικασία, µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης 
εκείνο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς.  
 
Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2015, µε ώρα έναρξης την 11:00 π.µ., 
στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1.   
Το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών θα γίνει σε χώρο, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 
οριστεί µε σχετική πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου Ηρακλείου.  
 
Αρµόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών και διενέργειας του ∆ιαγωνισµού είναι η 
Τριµελής Επιτροπή που έχουν οριστεί µε την 241/2014 αποφάση της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Ηρακλείου. 
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Άρθρο 7: ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής  
7.1 Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί 
i. Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες 
ii. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
iii. Συνεταιρισµοί 
iv. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
7.2 Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους οφείλουν να 
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής, από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
 
7.3. Κανείς διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια 
δηµοπρασία, περισσότερες από µία εταιρεία, ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά 
για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισµό ή και ένωση 
προµηθευτών.  
 
7.4. ∆εν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό:  
(α) Όσοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή 
Α.Ε. του ∆ηµόσιου Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισµός 
τους είναι εν υσχύ. 
(β) όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό 
µε την επαγγελµατική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελµατικού 
παραπτώµατος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο.  
(γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µες τις παραπάνω 
κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαίκής 
Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης κατά περίπτωση. 
(δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
και (ii) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες. 
(ε) Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του 
Π∆ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή 
περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:     
(i) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1). 
(ii) ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2). 
(iii) Aπάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48). 
(iv) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του 
Π∆ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).  
(v) Για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους (άρθρο 43 παρ. 2(γ)  του Π.∆. 
60/2007). 
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Άρθρο 8ο: Γλώσσα σύνταξης Προσφορών  
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σε αυτόν (η 
υποψηφιότητα στο διαγωνισµό, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, 
γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης, κλπ. από και προς την Αναθέτουσα Αρχή) 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Ενδεχοµένως τεχνικοί όροι ή τεχνικά φυλλάδια που δεν 
µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, είναι δυνατό να αναγράφονται στην Αγγλική. 
Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της 
Ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωµένη µετάφραση, σύµφωνα µε την 
ελληνική νοµοθεσία. 
 
 
Άρθρο 9°: Χρόνος ισχύος προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να 
παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 
προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Η διάρκεια ισχύος των προσφορών µπορεί να παραταθεί εγγράφως εφόσον ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή και κατ' ανώτατο όριο ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο χρονικό διάστηµα. Έτσι, 
εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει 
έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν 
αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να 
απαντήσουν σχετικά µέσα σε πέντε (5) ηµέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη 
παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις Συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν 
για την τυχόν παράταση. Για τους διαγωνιζόµενους που αποδέχονται την παράταση, οι 
προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν για το παραπάνω αυτό διάστηµα. Μετά την λήξη 
και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα 
αποτελέσµατα του διαγωνισµού, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ότι η 
συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον 
δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
 
Ο συµµετέχων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την Προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή 
της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο συµµετέχων υπόκειται σε 
κυρώσεις και ειδικότερα: 
- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 
- κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
 
 
Άρθρο 10°: ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  
Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόµενα στα άρθρα 7 και 9 παρ2 του ΕΚΠΟΤΑ,  
ήτοι: Με την συµµετοχή τους οι ενδιαφερόµενοι, µε ποινή αποκλεισµού τους από την συνέχιση 
του διαγωνισµού, πρέπει να καταθέσουν προς την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό της 
προµήθειας, στοιχεία και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την φερεγγυότητα, την 
επαγγελµατική τους αξιοπιστία, την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση, καθώς και 
τις τεχνικές τους δυνατότητες. 
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10.1. Οι Έλληνες Πολίτες  
α. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 
Οι Προσφέροντες οφείλουν, µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν 
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό, , η οποία  θα πρέπει να καλύπτει το 5% της 
προϋπολογισθείσας από το ∆ήµο δαπάνης µε Φ.Π.Α. του έργου.  Το ύψος της Εγγυητικής 
Επιστολής Συµµετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύµατα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της, 
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 18 του Παρόντος.  
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας. 
γ. 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. 
δ. Πιστοποιητικά αρµόδιας αρχής, από το οποία 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 ηµέρα κατάθεσης της αίτησης συµµετοχής. Σε περίπτωση 
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 
ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής για το ειδικό 
επάγγελµά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή που να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς στον 
διαγωνισµό. (Εδάφιο α5, παρ. 2α του άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων δ και ε του 
παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. 
 
10.2. Οι Αλλοδαποί 
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά µε έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. Για τις 
χώρες της Ε.Ε. ισχύουν τα εδάφια β1, β2, β3 και β4, παραγ. 1 και 2, του άρθρου 7, της Υ.Α. 
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Τα δικαιολογητικά του παρόντος εκδίδονται µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. 
 
10.3 Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
Όλα τα ως άνω, ή άλλων προς αυτά ισοδύναµων. (Εδάφιο γ παρ. 1 & 2 του άρθρου 7 της ΥΑ 
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
Ειδικότερα: 
α. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας για το πρόσωπο ή πρόσωπα που δεσµεύουν τα 
νοµικά πρόσωπα (π.χ. οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε., 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος για Α.Ε. και νόµιµοι εκπρόσωποι για κάθε άλλο νοµικό 
πρόσωπο). 
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι: 
1) Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
2) ∆ιαχειριστές Ε.Π.Ε. 
3) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. και 
4) Οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου 
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γ. ∆εν έχουν καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 
δ. Νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις 
του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του 
καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) και 
λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν την εν γένει νοµική του κατάσταση, καθώς και στοιχεία και 
έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό 
πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 
ε. Σε περίπτωση Α.Ε, πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή η οποία είναι αρµόδια να βεβαιώσει ότι η 
άδεια σύστασης της εταιρίας δεν έχει ανακληθεί και άρα δεν τελεί εξαιτίας του λόγου αυτού υπό 
εκκαθάριση. 
10.4 Οι Συνεταιρισµοί 
α. Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
γ. Πιστοποιητικά σύµφωνα µε τις παραγράφους δ και ε του 10.1 άρθρου του παρόντος που 
απαιτούνται και για τους Έλληνες πολίτες. (Εδάφια δ1, δ2 & δ3, παραγ. 1 & 2, του άρθρου 7, της 
Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
 
10.5 Οι Ενώσεις προµηθευτών (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικροµεσαίες 
Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς Αστικούς Συνεταιρισµούς, στις οποίες 
µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι 
µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό δύναται να προσκοµισθεί εντός 15 ηµερών από την 
διενέργεια του διαγωνισµού. 
γ. Οι ΜΜΕ εκτός τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την αίτηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό 
υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον 
ΕΟΜΜΕΧ. 
 
Από τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ΜΜΕ ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται  για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής 
της Τράπεζας Ελλάδος. 
 
Γενικά όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά µε ποινή απορρίψεως πρέπει να είναι πρωτότυπα, εκτός 
αυτού της παραγ. 10.1.ε που µπορεί να µην υποβληθεί µαζί µε την προσφορά των 
διαγωνιζοµένων, εφόσον έχει κατατεθεί σε προγενέστερο διαγωνισµό προς την υπηρεσία του 
φορέα που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς του. Στην προκειµένη περίπτωση 
θα γίνεται ρητά µνεία στην προσφορά τους σχετικά µε αυτό. (Εδάφιο ε1, ε2, ε3, ε4, ε5 & ε6, 
παρ. 1 & 2 του άρθρου 7 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν µαζί 
µε την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούµενου του γνήσιου της υπογραφής 
του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, ή  συµβολαιογράφο 
 
Εάν σε κάποια ώρα 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 



   
 

ΠΑΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίµων 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης:  
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές 

περιοχές 

LEADER 

 

18 | Σ Ε Λ Ι Δ Α  

 

που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να 
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.   
 
10.6 Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν 
µε ποινή απορρίψεώς τους από την συνέχιση του διαγωνισµού τα ακόλουθα (όπου 
ζητούνται υπεύθυνες δηλώσεις, αυτές θα είναι κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 
(Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής).  
 
1) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο 
συµµετέχουν και στην οποία να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς 
τους : 
α) ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους 
της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π∆60/07 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για : 
(i) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1). 
(ii) ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2). 
(iii) Aπάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48) 
(iv) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του 
Π∆ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).  
β) ∆εν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, 
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας (εδάφιο γ άρθρου 43§2 του Π.∆.60/07). 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης 
µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα των εδαφίων 1.α και 1.β του παρόντος 
υποβάλλουν : 
- οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
- ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
- σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποι του. 
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. 
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών – κοινοπραξία, αφορά κάθε µέλος, σύµφωνα µε 
τα ανωτέρω, που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 
γ) ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ' εφαρµογή του Π.∆. 60/07 ή των διατάξεων του παρόντος διαγωνισµού ή όταν 
δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές (εδάφιο ζ άρθρου 43§2 του Π.∆. 60/07). 
δ) ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς δηµοσίου ή και από οργανισµούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης. (Παραγ. 1β, του άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
ε) ∆εν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε 
µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή (εδάφιο δ άρθρου 43§2 του Π.∆.60/07). 
 
2. Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας, ότι έλαβαν γνώση των όρων της 
διακήρυξης, των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται 
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αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σηµεία 
που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στην 
προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 
προκειµένου να αξιολογηθούν. 
 
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντα νοµικού προσώπου δεν 
λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. (Παραγ. 1α, του άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93 
του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
 
4. Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης, 
δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου 
εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούµενες του 
έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική 
δραστηριότητα σχετικά µε το υπό προµήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την 
έκδοση, κατά νόµο, τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς που έχουν εκδοθεί κατά τα 
σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό.  
5. Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελµατική του ικανότητα στην 
εκτέλεση παρόµοιων προµηθειών µε την υποβολή καταλόγου µε συνοπτική περιγραφή των 
κυριοτέρων, συναφών µε το προκηρυσσόµενο, έργων, τα οποία υλοποίησε κατά την 
προηγούµενη τριετία.Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε 
πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης 
είναι ιδιωτικός φορέας, µε τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση 
παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, µε υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο 
δεν είναι δυνατό, του προµηθευτή. 
 
Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την µορφή του ακόλουθου υποδείγµατος : 
  
Υπόδειγµα Καταλόγου Παραδόσεων  
α/α  Πελάτης 

(∆ηµόσιος   
ή ιδιωτικός 
Παραλήπτης 

Ηµ/νία 
έναρξης & 
Λήξης   
Υλοποίησης 
της 
Προµήθειας  

Σύντοµη 
Περιγραφή 
της 
Προµήθειας 

Προϋπολογισµό
ς ή Συµβατική 
Αξία της 
Προµήθειας 

Παρούσ
α Φάση   

Ποσοστό 
Συµµετοχή
ς στην 
Προµήθεια   

Στοιχείο 
Τεκµηρίωσης  

 
 
 

       

        
Ειδικά η στήλη «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ» συµπληρώνεται µε µία εκ των επιλογών: ολοκληρωµένο 
επιτυχώς / σε εξέλιξη 
 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, επιτρέπεται η µερική 
κάλυψη της απαίτησης, αρκεί όµως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση. 
 
6. Έγγραφη ∆ήλωση σχετικά µε την χώρα προέλευσης των τελικών προϊόντων που προσφέρουν 
 
7. Το προφίλ της επιχείρησης του διαγωνιζόµενου, ήτοι την επιχειρηµατική δοµή, τους τοµείς 
δραστηριότητας και τα παραγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες. 
 
8. Υπεύθυνη ∆ήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
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Σε όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας θα πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισµού, το γνήσιο της υπογραφής του να είναι επικυρωµένο από αρµόδια δηµόσια αρχή. 
 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 
 
Αρθρο 11ο: Τρόπος σύνταξης των προσφορών – Περιεχόµενο επιµέρους φακέλων  
11.1 Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει ποινή 
αποκλεισµού. 
 
11.2 Οι προσφορές θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα 
ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Επιπλέον, για την εύκολη σύγκριση και αξιολόγηση 
των προσφορών, πρέπει να τηρηθεί η σύνταξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης. 
 
11.3 Με την ποινή να µην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο καλά 
σφραγισµένο κυρίως φάκελο (Παραγ. β, του άρθρου 12, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Ο ενιαίος σφραγισµένος κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς 
τα ακόλουθα : 
 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ………… 

Για την  επιλογή αναδόχου της ΟΜΑ∆ΑΣ 1: ΕΠΙΠΛΑ, 

Του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»    

του Έργου «∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και πληροφόρησης των 
επισκεπτών της πόλης µας στο Ηράκλειο» 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ...... 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦ.): 
…………. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ): 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:........  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.......  ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ...... 

ΑΡ. FAX: ............ e-mail:...... 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των 
µελών της καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 
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11.4 Μέσα στον ενιαίο σφραγισµένο κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς ο διαγωνιζόµενος 
τοποθετεί τους ακόλουθους σφραγισµένους επιµέρους φακέλους : 
 
1. Έναν σφραγισµένο επιµέρους φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και 
όλες τις ενδείξεις του ενιαίου σφραγισµένου κυρίως φακέλου. 
Ο Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιέχει όλα τα ζητούµενα στο Άρθρο 10 του 
παρόντος δικαιολογητικά και συγκεκριµένα: 

• Την Εγγύηση Συµµετοχής. 
• τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και στοιχεία συµµετοχής που ζητούνται στο άρθρο 10 της 

παρούσας προκήρυξης, µε τη σειρά που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή 
ντοσιέ, ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα απώλειας τους. 

 
2. Έναν σφραγισµένο επιµέρους φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και όλες τις 
ενδείξεις του ενιαίου σφραγισµένου κυρίως φακέλου.  
 
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφεροµένων 
ειδών.  Επίσης, θα περιέχει prospectus και τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας κατασκευής, στην 
Ελληνική γλώσσα (τα εργοστασιακά µπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα). Ιδιαίτερη 
προσοχή θα δίδεται στην αναλυτική τεκµηρίωση των προσφερόµενων ειδών και στη µεθοδολογία 
υλοποίησης της προµήθειάς των, την οποία προτίθεται να εφαρµόσει ο προσφέρων.  
 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του επί µέρους φακέλου.  
 
Ο επιµέρους φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνεπώς, υποχρεωτικά και µε ποινή 
αποκλεισµού τα παρακάτω στοιχεία : 
α) Αναλυτικά, θα περιγράφεται λεπτοµερώς η συµφωνία ή µη των προσφερόµενων ειδών σε 
σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.  
β) Πλήρη λεπτοµερή περιγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος και των επί µέρους λειτουργιών 
του ή/και των επί µέρους συστηµάτων τους στην Ελληνική. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή 
και τεκµηρίωση επί µέρους είδους, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα 
prospectus, τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, service manuals, εικόνες, 
φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CDs και ότι άλλο τεκµηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει τη 
συµµόρφωση του προσφερόµενου είδους µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να 
είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρµόδια επιτροπή. 
γ)Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του 
τελικού προϊόντος που προσφέρουν.  

• Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 
προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο 
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η 
ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα στην 
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  

 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την 
προσφορά, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται. Στην 
περίπτωση αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα 
από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων, και µετά από αιτιολογηµένη 
εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό, ποινή προσωρινού αποκλεισµού τριών (3) 
µηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισµού από το σύνολο των προµηθειών των 
φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995. Η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηµατική µονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού 
προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς των φορέων που εµπίπτουν 
στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού.Πριν και µετά τη σύναψη της σύµβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της 
επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η 
κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω 
αλλαγή µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για 
οποιονδήποτε λόγο ενώ, µετά την σύναψη της σύµβασης, µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, 
µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του προµηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του 
αρµοδίου αποφασίζοντος οργάνου, µετά από γνώµη του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή µε την οποία θα εγγυάται για  δύο (2)  τουλάχιστον έτη 
από την παραλαβή του, την καλή λειτουργία των υπό προµήθεια ειδών και τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται για την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς 
χειρισµούς ή κακή µεταχείριση και service (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνεπάγεται και 
ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας την οποία θα καταθέσει ο 
προµηθευτής).Επισηµαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο 
εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) µεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούµενης ή/και 
υπηρεσίες στο διάστηµα αυτό επιπλέον των ελαχίστων απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση  βλάβης υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός 48 ωρών από 
την έγγραφη ενηµέρωση του  από τις υπηρεσίες του ∆ήµου Ηρακλείου και να προχωρήσει σε 
αποκατάσταση-επιδιόρθωση της  εντός 5 ηµερών. Υπάρχει η δυνατότητα επιµήκυνσης του χρόνου 
αποκατάστασης εφόσον κριθεί σκόπιµο από την επιβλέπουσα υπηρεσία. 
 

στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαµβάνει να παραδώσει ελεύθερα και σε κατάσταση λειτουργίας τα 
υπό προµήθεια είδη στο κτήριο Αχτάρικα, µετά από συνεννόηση µε την αναθέτουσα υπηρεσία. 

 
ζ) Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών έτοιµων (πλήρους) προς 
λειτουργία εντός του χρονοδιαγράµµατος των 45 ηµερών που ορίζεται στην παρούσα  
 
η) Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του διαγωνιζόµενου 
και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα προκήρυξη, αλλά και στα 
αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 
 
3. Έναν σφραγισµένο επιµέρους φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και όλες τις 
ενδείξεις του ενιαίου σφραγισµένου κυρίως φακέλου.  
Ο επί µέρους φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχει την προσφορά του 
διαγωνιζόµενου για τα ζητούµενα είδη εξοπλισµού, σε ευρώ. Στην τιµή αυτή είτε αναφέρεται 
στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, για παράδοσή του στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 
προκήρυξη. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται µε τη συµπλήρωση του Υποδείγµατος Πίνακα 
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Οικονοµικής Προσφοράς, ο οποίος περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Β΄ «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται στην συνέχεια στο άρθρο αυτό. 
Α) Προσφορά στην τιµή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαµβάνονται οι παραπάνω κρατήσεις 
και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλες οι τιµές θα είναι εκφρασµένες σε ευρώ. Η 
συνολική προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισµού χωρίς Φ.Π.Α. και µε Φ.Π.Α.  
Β) Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Γ) Η οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος αντιστοιχεί στο ποσό που συµπληρώνει στο πεδίο 
«ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ….….. (ολογράφως)» του Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς. 
∆) Προσφορά που δίνει τιµή µεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό όπως αυτός δίδεται 
στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Ε) Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει – επί ποινή αποκλεισµού – να φέρει σφραγίδα και 
υπογραφή του συµµετέχοντα ή του νοµίµου εκπροσώπου του. 
 
Οι σφραγισµένοι επί µέρους φάκελοι των περιπτώσεων 1, 2 και 3 της παρούσας παραγράφου θα 
υποβληθούν ως εξής θα περιέχουν ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Στο αντίτυπο που 
ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς η λέξη 
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται από τον προσφέροντα ή από τον νόµιµο εκπρόσωπο του, να 
φέρει δε συνεχή αρίθµηση για όλα τα έγγραφα του. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι 
επικρατέστερο από το αντίγραφο, σε περίπτωση ασυµφωνίας τους. 
 
11.5 Οι προσφορές θα είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να έχουν παράτυπες διορθώσεις 
(πχ σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ). Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση 
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον 
έλεγχο µονογράφει τις τυχόν διορθώσεις (πχ σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ) και γενικά 
επιβεβαιώνει όσα έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών. Οι απαντήσεις σε όλες τις 
απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της 
µορφής “ελήφθη υπόψη”, συµφωνούµε και αποδεχόµεθα, κλπ. Η προσφορά µπορεί να 
απορριφθεί όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση 
της θεµατικής Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου. Επιπλέον οι προσφορές δεν πρέπει 
να τοποθετούνται µέσα σε φακέλους οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

 
11.6 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους υπόλοιπους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 
συµφέροντα τους, οι προσφέροντες οφείλουν να σηµειώνουν επ' αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν 
γνώση αυτών των πληροφοριών οι διαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά 
ζητήµατα της επιχείρησης των ενδιαφεροµένων. 
 
Άρθρο 12ο: Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού 
12.1 Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να παρίστανται κατά την αποσφράγιση µε τους νόµιµους ή 
εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους (ένας για κάθε Υποψήφιο). Οι υποψήφιοι, δύναται να 
λάβουν γνώση του φακέλου των συνυποψηφίων, κατόπιν σχετικού αιτήµατος ή κατά τη διάρκεια 
της αποσφράγισης, χωρίς όµως τη δυνατότητα, λήψης αντιγράφων αυτών. 
  
12.2 Η διεξαγωγή του διαγωνισµού γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του 
∆ήµου Ηρακλείου και πραγµατοποιείται σε τρία στάδια : 
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1° ΣΤΑ∆ΙΟ: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Την καθορισµένη στο άρθρο 6 του παρόντος ηµέρα και ώρα διενέργειας διαγωνισµού, ξεκινά η 
συνεδρίαση δηµόσια και αρχίζει από την  Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, κατά την σειρά της 
πρωτοκόλλησης, η αποσφράγιση των ενιαίων κυρίως φακέλων των προσφορών και του 
επιµέρους φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής εκάστου ενιαίου φακέλου. Η Επιτροπή 
αριθµεί, µονογράφει και αποσφραγίζει τους ενιαίους σφραγισµένους κυρίως φακέλους των 
προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε ενιαίο σφραγισµένο κυρίως φάκελο, τουλάχιστον 
τρεις επιµέρους φάκελοι, ήτοι ένας µόνον επιµέρους φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ένας µόνον επιµέρους φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ένας 
τουλάχιστον επιµέρους φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους 
αριθµεί µε τον ίδιο αριθµό (του ενιαίου σφραγισµένου κυρίου φακέλου προσφοράς) και 
µονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι τουλάχιστον τρεις ως άνω επιµέρους φάκελοι, ο προσφέρων 
αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες επιµέρους φάκελοι 
παραµένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. Όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά µονογράφονται δε και 
σφραγίζονται κατά φύλλο και συνολικά απ' όλα τα µέλη της Επιτροπής.  
Οι σφραγισµένοι επιµέρους φάκελοι κάθε προσφοράς που βρίσκονται µέσα στον ενιαίο κυρίως 
κλειστό φάκελο και περιέχουν την τεχνική και οικονοµική (ή τις οικονοµικές) προσφορά 
(προσφορές) αντίστοιχα, παραµένουν σφραγισµένοι αναγράφεται δε πάνω σε αυτούς ο αύξοντας 
αριθµός του ανοικτού κυρίως φακέλου και µονογράφονται εξωτερικά από τα µέλη της Επιτροπής  
Μετά την καταγραφή των στοιχείων και των δικαιολογητικών συµµετοχής όλων των προσφορών 
στο πρακτικό, η Επιτροπή συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόµενων 
και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. Η σχετική απόφαση καταχωρείται στο πρακτικό (1ο 
Πρακτικό) το οποίο και κοινοποιείται στους συµµετέχοντες για την τυχόν υποβολή 
προδικαστικών προσφυγών. 
Προσφορές που αποκλείστηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισµού και δεν 
παρελήφθησαν αµέσως από τις διαγωνιζόµενες εταιρείες δεν έχουν καµία αξία ή επίπτωση στο 
διαγωνισµό. 
 
2° ΣΤΑ∆ΙΟ: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ/ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ / 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μετά την ολοκλήρωση του προηγούµενου σταδίου, η Επιτροπή ορίζει την ηµεροµηνία και ώρα 
ανοίγµατος των επιµέρους φακέλων των τεχνικών προσφορών και ενηµερώνει σχετικά τους 
συµµετέχοντες των οποίων οι προσφορές δεν αποκλείστηκαν στο προηγούµενο στάδιο µε σχετική 
ανακοίνωση που τους αποστέλλει εγγράφως.  
Η αποσφράγιση των επιµέρους φακέλων των τεχνικών προσφορών γίνεται στον ίδιο χώρο που 
πραγµατοποιούνται και το προηγούµενο στάδιο του διαγωνισµού. Η αποσφράγιση λαµβάνει χώρα 
σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία µπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου 
εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, όλοι οι συµµετέχοντες σε αυτό το 
στάδιο του διαγωνισµού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή µονογράφει κατά φύλλο το 
πρωτότυπο και εξετάζει τις τεχνικές προσφορές.  
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, αποφαίνεται αν αυτές είναι αποδεκτές σε σχέση µε τους όρους 
και τις προδιαγραφές της διακήρυξης και προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση αυτών, 
αφού λάβει υπόψη του (αρθ.20 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ):  

• Τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.  
• Τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές.  
• Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών µε τους συντελεστές βαρύτητας αυτών, όπως 

αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 15 του παρόντος.  
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Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόµενο των επιµέρους φακέλων Τεχνικής Προσφοράς, για όλες τις 
προσφορές που έχουν φθάσει µέχρι αυτό το στάδιο, για να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους 
όρους της προκήρυξης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά στο στάδιο ελέγχου του 
φακέλου τεχνικής προσφοράς που κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: 
α. Είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση. 
β. Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους του τεύχους της προκήρυξης και των  
παραρτηµάτων της ή δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται επί ποινή αποκλεισµού. 
 
Η Επιτροπή προχωρά στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση των στοιχείων των τεχνικών 
προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές, σύµφωνα µε τα παραπάνω. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό (2ο Πρακτικό) της Επιτροπής, το οποίο 
υπογράφεται από τα µέλη της και στο οποίο περιλαµβάνεται για κάθε προσφορά, η αξιολόγηση 
και επιπλέον για κάθε κριτήριο η βαθµολογία του, ο συντελεστής βαρύτητας και η βαθµολογία 
κάθε οµάδας κριτηρίων, καθώς και η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς. Στο ίδιο 
πρακτικό καταχωρούνται, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, όπου αναλύονται για 
κάθε µια από αυτές, οι ακριβείς λόγοι απόρριψης. Τυχόν εµφάνιση τιµών που οδηγούν στην 
αποκάλυψη της «Οικονοµικής Προσφοράς» σε οιοδήποτε σηµείο της «Τεχνικής Προσφοράς» 
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. Το πρακτικό αυτό κοινοποιείται στους συµµετέχοντας 
για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών. 
 
Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή δύναται - εφόσον το 
κρίνει απαραίτητο - να καλέσει εγγράφως και επί ποινή αποκλεισµού κάθε ένα από τους 
υποψηφίους που συµµετέχουν σε αυτό το στάδιο να παρουσιάσει την τεχνική του προσφορά και 
να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των µελών της.  
 
3° ΣΤΑ∆ΙΟ: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ/ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
Μετά την ολοκλήρωση του προηγούµενου σταδίου, η Επιτροπή ορίζει την ηµεροµηνία και ώρα 
ανοίγµατος των επιµέρους φακέλων των οικονοµικών προσφορών και ενηµερώνει σχετικά τους 
συµµετέχοντες των οποίων οι προσφορές δεν αποκλείστηκαν στα προηγούµενα στάδια µε 
σχετική ανακοίνωση που τους αποστέλλει εγγράφως τρεις (3) ηµέρες τουλάχιστον προ της 
ηµεροµηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές.  
Η αποσφράγιση των επιµέρους φακέλων των οικονοµικών προσφορών γίνεται στον ίδιο χώρο 
που πραγµατοποιούνται και τα προηγούµενα στάδια του διαγωνισµού. Η αποσφράγιση λαµβάνει 
χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία µπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του 
νοµίµου εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, όλοι οι συµµετέχοντες σε 
αυτό το στάδιο του διαγωνισµού.  
Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή µονογράφει κατά φύλλο το πρωτότυπο και εξετάζει τις 
οικονοµικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονοµικών στοιχείων. Οι 
φάκελοι των οικονοµικών προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση 
των τεχνικών και λοιπών στοιχείων στο προηγούµενο στάδιο, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται στους συµµετέχοντες.  
 
Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα 
των οικονοµικών προσφορών. 
 
Οικονοµικές προσφορές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των άρθρων 11 και 19 του παρόντος 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή καταχωρεί στο σχετικό πρακτικό της τυχόν 
προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε µία από αυτές τους ακριβείς 
λόγους απόρριψης.  
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Εάν οι τιµές ενός προσφέροντα είναι ιδιαίτερα χαµηλές ή κατά τη γνώµη της Επιτροπής είναι 
αναιτιολόγητες µπορεί να καλέσει τον προσφέροντα να τις αιτιολογήσει γραπτώς κατά το άρθρο 
52 του Π∆ 60/07 (µε αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά πχ µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της 
διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές 
συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των 
προτεινοµένων προµηθειών κλπ), και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση η προσφορά 
του απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η Επιτροπή, µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης και των οικονοµικών 
προσφορών, υπολογίζει την τελική βαθµολογία των προσφορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Άρθρο 15 του παρόντος Κεφαλαίου και συµπληρώνει το πρακτικό (3ο Πρακτικό), Στο πρακτικό 
αυτό η Επιτροπή καταγράφει και την πρότασή της για τον υποψήφιο ανάδοχο.  
Το Πρακτικό της Επιτροπής υποβάλλεται στην Προϊσταµένη Αρχή για την έκδοση της διοικητικής 
πράξης απόφασης για την έγκρισή του, η οποία στην συνέχεια κοινοποιείται στους 
συµµετέχοντας που συνεχίζουν µέχρι αυτό το στάδιο, για την τυχόν υποβολή προδικαστικών 
προσφυγών.  
 
 
Άρθρο 13°: Απόρριψη προσφορών 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται προσφορά που: 
1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή και αιρέσεις ή 
δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκµηρίωση. 
2. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση 
που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά. 
3. ∆εν καλύπτει το σύνολο των ζητουµένων ειδών αυτού. 
4. ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια της 
παρούσας. 
5. ∆εν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής του άρθρου 7 του παρόντος. 
6. ∆εν περιλαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και στοιχεία συµµετοχής του άρθρου 
10 του παρόντος και δε συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο 
διαγωνισµό. 
7. ∆εν περιλαµβάνει µε σαφήνεια την Προσφερόµενη Τιµή, ή/και εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο 
της προσφερόµενης τιµής σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο της πλην των εντύπων της Οικονοµικής 
Προσφοράς. 
8. ∆εν προσκοµίζει τα εγγράφως αιτούµενα συµπληρωµατικά ή διευκρινιστικά στοιχεία στην  
θεµατική Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού εντός του χρόνου που ορίζει η Επιτροπή. 
9. Η προσφερόµενη τιµή είναι υπερβολικά χαµηλή και ο διαγωνιζόµενος δεν παρέχει επαρκή 
αιτιολόγηση προς τούτο. 
10. ∆ίνει τιµή µεγαλύτερη από τη προϋπολογισθέντα όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του 
παρόντος. 
11. Ορίζει χρόνο παράδοσης των είδών µεγαλύτερο του προβλεπόµενου στην παρούσα. 
12. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται µικρότερος των εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την επόµενη 
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 
13. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών του παρόντος διαγωνισµού 
ή δεν καλύπτει πλήρως όρους που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισµού. 
15. ∆εν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 
16. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο 
που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά διαγωνιζοµένου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 
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Άρθρο 14ο:  Αξιολόγηση Προσφορών  
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, βάση του κριτηρίου της συµφερότερης προσφοράς, 
λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία (αρθ.20 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., (Έγγραφα Υπ. Εµπορίου 
2167/27-7-1995 και 3815/9-10-1995):  

 
Οµάδα Α: Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας µε συνολικό συντελεστή 
βαρύτητας οµάδας 70% (εβδοµήντα τοις εκατό). 
α) Η συµφωνία των υπό προµήθεα ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
β) Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα των ειδών µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης  
 
Οµάδα Β: Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης µε συνολικό συντελεστή βαρύτητας οµάδας 
30% (τριάντα τοις εκατό). 
α) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών 
β) Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης. 
γ) Η εξυπηρέτηση (service) µετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ µέρους του προµηθευτή. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
ΟΜΑ∆Α A: Τεχνικές Προδιαγραφές, Ποιότητα και Απόδοση  

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 
Η  συµφωνία των υπό προµήθεα 
ειδών µε  τις τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης 

30   

2 
Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα 
των ειδών µε βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης. 

20   

Σύνολο Βαθµών Οµάδας Α 50   
Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Α    70%   
Βαθµός Α οµάδας (=Βαθµολογία 
προσφοράς Χ 0,7) 

   

 
 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α Β: Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη  

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Ο χρόνος παράδοσης των ειδών 10   

2 
Η παρεχόµενη εγγύηση καλής 
λειτουργίας ή διατήρησης 

20   

3 
Εξυπηρέτηση (SERVICE) µετά την 
πώληση και η τεχνική βοήθεια 

20   

Σύνολο Βαθµών Οµάδας Β 50   
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Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Β 30%   
Βαθµός Β οµάδας (=Βαθµολογία 
προσφοράς Χ 0,3) 

   

 
Η συνολική βαθµολογία 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.  

 
Για την εξαγωγή της Σταθµισµένης Βαθµολογίας πολλαπλασιάζεται η βαθµολογία κάθε οµάδας 
χαρακτηριστικών µε τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας της οµάδας. 
 
Ως πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 
µικρότερο λόγο (Λ) της Τιµής της προσφοράς προς την Σταθµισµένη Βαθµολογία της: 
 

            Συγκριτική Τιµή 
Λ = ----------------------------------- 

                      Σταθµισµένη Βαθµολογία 
 
Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσότερων από µία προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα 
σειρά της Συνολικής Βαθµολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, και  προκρίνεται η προσφορά µε την 
µεγαλύτερη Συνολική Βαθµολογία Τεχνικής  Προσφοράς. 
 
Άρθρο 15ο: Κατακύρωση του διαγωνισµού  
15.1 Το αρµόδιο όργανο για την διενέργεια του διαγωνισµού µε γνωµοδότηση του προς την 
Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 
α. Κατακύρωση της προµήθειας. 
β. Ματαίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε ίδιους ή νέους όρους. 
 
15.2 Η κατακύρωση της προµήθειας, θα γίνει µε κριτήριο τη  πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές, από την αρµόδια 
επιτροπή. 
 
15.3 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή, η δε σχετική 
απόφαση υποβάλλεται για έλεγχο νοµιµότητας.   
 
15.4 Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 24, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
Άρθρο 16ο: ∆ιοικητικές προσφυγές 
16.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή της 
συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο ∆ήµο Ηρακλείου  εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού. 

Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την τελευταία γνωστοποίηση (δηµοσίευση) της 
διακήρυξης έως την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας 
αυτής συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 
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Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισµού και η σχετική απόφαση του αρµοδίου 
οργάνου εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από το διαγωνισµό. Οι 
ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 

β. Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν 

Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα 
ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή 
ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη 
γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 

16.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, 
δεν γίνονται δεκτές. Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

16.3 Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονοµικής 
Επιτροπής) έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε 
αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόµου. 

 
 
Άρθρο 17ο :Υπογραφή Σύµβασης  
 
17.1 Ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούνται εντός 10 ηµερών από την 
ηµεροµηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, σύµφωνα µε το άρθρο 24 της Υπ. Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ. 
 
17.2 Η σύµβαση καταρτίζεται σύµφωνα µε το Σχέδιο του Παραρτήµατος ∆, από την υπηρεσία και 
υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της 
διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του αναδόχου που έγινε 
αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε 
τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους 
συµβαλλόµενους. 
- Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
- Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα. 
- Την συµφωνηθείσα τιµή. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική προσφορά του  
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
- Τον τρόπο παραλαβής. 
- Τον τρόπο πληρωµής. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δηµοπρασίας. 
- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών. 
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 
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17.3 Η σύµβαση τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν 
συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων 
αξιολόγησης. (Παραγ. 1 & 2, του άρθρου 25, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
 
17.4 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :  
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της προµήθειας 
β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έγινε αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 
αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

 
Άρθρο 18ο: Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το 
δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική 
θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
 
18.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος 
για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης του έργου.  
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.  
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς 
που ζητάει η ∆ιακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 
Υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος Γ της παρούσας προκήρυξης . 
 
18.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση 
υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που να καλύπτει το 10% της 
συνολικής συµβατικής αξίας των υπό προµήθεια ειδών, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.  (άρθρο 26, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συµβαλλόµενους.  
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα 
µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος  Γ της παρούσας προκήρυξης. 
 
19.3 Εγγύηση καλής λειτουργίας (ή διατήρησης). 
Για την καλή λειτουργία των προσφερόµενων ειδών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο από το συµβατικό χρόνο 
εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά τρεις (3) µήνες. Το ύψος της Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα ανέρχεται στο 3% της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. του 
έργου.  
Για το προτεινόµενο διάστηµα αυτό ο Ανάδοχος εγγυάται  την καλή και αποδοτική λειτουργία των 
ειδών της προµήθειας σε όλο το χρονικό διάστηµα της εγγύησης καλής λειτουργίας (ή 
διατήρησης), την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλµατα, τα 
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τακτικά service των προσφερόµενων ειδών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του αντίστοιχου 
εργοστασίου κατασκευής, εφόσον προβλέπονται από τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, την 
επίλυση προβληµάτων σε συνεργασία µε τεχνικούς  
Τα ως άνω αναφερόµενα θα πραγµατοποιούνται καθ΄ όλη την προτεινόµενη διάρκεια της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) µε δαπάνες του προµηθευτή. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη των ειδών που προέρχεται από την 
συνήθη και ορθή χρήση τους και δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσόν για εργατικά, 
ανταλλακτικά, είδη και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Η εργασία θα πρέπει να είναι 
άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, του βαθµού 
ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριµένο είδος και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του. Σε 
αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια του προµηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα 
τις κάνει ο ∆ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή ή θα γίνουν µε άλλο τρόπο που 
θα αποφασίζεται από την Προϊσταµένη Αρχή. 
 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 
Υπόδειγµα 3 του Παραρτήµατος Γ της παρούσας προκήρυξης. 
 
Άρθρο 19ο: Τιµές προσφοράς – Νόµισµα  
19.1 Η προσφερόµενη τιµή  θα πρέπει να δίνεται σε ευρώ ολογράφως και αριθµητικώς χωρίς το 
ΦΠΑ. Προσφορά σε άλλο νόµισµα ή µε ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (Παραγ. 3, του 
άρθρου 16, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι 
συνταγµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος ∆ και θα 
εµπεριέχει τις τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, 
για παράδοση των ειδών ελευθέρων κάθε δασµού, φόρου, τέλους, δηµοσιονοµικής επιβάρυνσης 
ή άλλης αµοιβής και έτοιµων για λειτουργία. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται µέχρι δεύτερο 
δεκαδικό ψηφίο. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή η προσφορά 
απορρίπτεται ως µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες µε 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
 
20.2 Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: 
ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ: 
Ι. Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιµή µε κρατήσεις και χωρίς 
Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Η εγχώρια προστιθέµενη αξία σε Ευρώ 
και σε ποσοστό επί τοις % επί της προσφερόµενης τιµής. 
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ: 
Ι. Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιµή µε κρατήσεις και χωρίς 
Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για την συγκρότηση των προσφορών.  
 
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά σε 
δύο(2) το πολύ ηµέρες από την ηµέρα κατάθεσης του γραπτού αιτήµατος της επιτροπής. 
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Άρθρο 20ο: Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισµού 
Τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να παραδοθούν εντός 45 ηµερών από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 
προµήθειας  µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27, 
33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 35 
του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η παράδοση θα γίνει στο ∆ήµο Ηρακλείου στο κτήριο Αχτάρικα µετά από συνεννόηση µε την 
αναθέτουσα υπηρεσία. 

  
 
Άρθρο 21ο: Τρόπος πληρωµής 
Ο Ανάδοχος έχει την ευχέρεια να επιλέψει ανάµεσα στους κάτωθι τρόπους πληρωµής: 
21.1 Χορήγηση προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. µε 
κατάθεση ισόποσης εγγύησης προκαταβολής που θα είναι γραµµένη στην Ελληνική γλώσσα. Η 
προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόµενη µε το ύψος επιτοκίου που 
καθορίζεται µε απόφαση του υπουργού οικονοµίας και οικονοµικών βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 84 του Ν. 2362/95 και χορηγείται µε κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 26 και 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
Η αποπληρωµή γίνεται µε την οριστική παραλαβή των ειδών. 
 
21.2 Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την παραλαβή των προσφερόµενων 
ειδών και την κατάθεση των σχετικών παραστατικών. 
 
 
Άρθρο 22°: Πληρωµές 
Η πληρωµή της αξίας στον ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ, µε την εξόφληση του 100% της 
συµβατικής αξίας µε βάση τα πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, µε την 
προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών µέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση 
των σχετικών ενταλµάτων πληρωµής. 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 
36 του ΕΚΠΟΤΑ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Α.1. Τεχνική έκθεση 
Α.2. Τεχνικές Προδιαγραφές 
Α.3. Ενδεικτικό Τιµολόγιο 
Α.4. Συγγραφή Υποχρεώσεων  
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Α.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Το αντικείµενο της ΟΜΑ∆ΑΣ 1: ΕΠΙΠΛΑ, του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α «Προµήθεια επίπλων 
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού», του έργου «∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης µας στο Ηράκλειο», αφορά  στην 
προµήθεια των επίπλων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Γραφείου 
Ενηµέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης του Ηρακλείου, που θα 
λειτουργήσει στο ανακαινισµένο κτήριο της πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου, στο 
ισόγειο του ∆ηµοτικού Κτηρίου ΑΧΤΑΡΙΚΑ, µε κύριο στόχο την ενηµέρωση τόσο 
για την ίδια την πόλη όσο και για την πλούσια ενδοχώρα του Νοµού Ηρακλείου 
(περιοχή παρέµβασης του Προγράµµατος).   
 
Α.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   
Οι απαραίτητες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα απαραίτητα είδη εξοπλισµού, οι 
απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν όλοι 
οι ∆ιαγωνιζόµενοι είναι οι ακόλουθες: 
 

 
 

Όλες οι κατασκευές θα  παραδοθούν  µε  τον αναγκαίο  εξοπλισµό  που  θα τις  καθιστά  
έτοιµες προς  χρήση ,π.χ. χερούλια, µεντεσέδες ,φωτισµός κτλ. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜ)  

1. 

ΕΠΙΠΛΟ  ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ – ΓΚΙΣΕ, αποτελούµενο  από δύο στοιχεία 
(έδαφος & οροφή) σε σχήµα οβάλ,  από επενδυµένη ξυλεία δρυ και  
µεταλλικά  στοιχεία  σύµφωνα  µε  τα σχέδια  της  υπηρεσίας. 
 
Α΄ µέρος. Περιγραφή  χαµηλού  τµήµατος 
Τα  κάθετα  στοιχεία  κατασκευάζονται  από  µοριοσανίδα  πάχους 2 εκ. µε  
χαµηλή εκποµπή φορµαλδεϋδης  κατηγορίας  Ε1  ανθεκτική σε 
εφελκυσµό και κάµψη  σύµφωνα  µε  τις  ευρωπαϊκές προδιαγραφές  
ΕΛΟΤ ΕΝ 312 (2004), µε επένδυση  καπλαµά  δρυ σε  απόχρωση  που  θα  
υποδείξει η επιβλέπουσα  υπηρεσία και λεπτοµέρειες από µασίφ ξυλεία 
δρυ πάχους  8 εκ.. Το  τελικό ύψος  σύµφωνα  µε  τα  σχέδια  
µεταβάλλεται  από  90 έως 120  εκατοστά.  
Τα οριζόντια  στοιχεία  κατασκευάζονται  επίσης από µοριοσανίδα πάχους 
2,5-4εκ. όπως φαίνεται στα συνηµµένα  σχέδια,  µε  τα  παραπάνω  
χαρακτηριστικά και  επένδυση καπλαµά δρυ. Επιπλέον  
συµπεριλαµβάνονται  σε  αυτές  στοιχεία   από µασίφ ξυλεία δρυ πάχους  
8 εκ..Οι  διαστάσεις  κάθε οριζόντιου  στοιχείου   δίδονται  από τα  σχέδια.  
Τα  µεταλλικά  στοιχεία  κατασκευάζονται από διάτρητη γαλβανιζέ  
λαµαρίνα, σε σχέδιο  που θα  επιλέξει  η  επιβλέπουσα  υπηρεσία,  
ελάχιστου  πάχους  1,8 χιλιοστών.  
Εσωτερικά του χώρου  εργασίας  θα κατασκευαστούν τρία ντουλάπια από 
µελαµίνη µε  εσωτερικό ράφι  και πορτάκια µε επενδυµένη ξυλεία δρυ. 
Στο τελείωµα του πάγκου θα υπάρχει ειδικά διαµορφωµένος χώρος 
Α.Μ.Ε.Α. που  θα  διαχωρίζεται  από  τον χώρο εργασίας µε  κρύσταλλο 
πάχους 1 εκατοστού, ύψους 20 εκατοστών. 
Στην  είσοδο  του  χώρου  εργασίας  θα  κατασκευαστεί χαµηλή  δίφυλλη  
πόρτα, µε άνοιγµα  διπλής  κατευθύνσεως από  µασίφ  δρύινο  πλαίσιο  
και  εσωτερικό µεταλλικό διάτρητο στοιχείο ,πάχους 2  χιλιοστών.  
Όπου αναφέρεται  η  φράση    µεταλλικό στοιχείο  πρόκειται  για   
διάτρητη  γαλβανιζέ  λαµαρίνα  βαµµένη  µε  ηλεκτροστατική  βαφή, 

1 
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υφής  µεταλιζέ  µατ  σε  χρώµα  που  θα  επιλέξει  η  επιβλέπουσα  
υπηρεσία. 
 
 
Β.’ µέρος. Περιγραφή  υψηλού  στοιχείου. 
Στην οροφή  κατασκευάζεται κάτω από την  επιφάνεια  της  ψευδοροφής  
αντίστοιχη οριζόντια ξύλινη επιφάνεια  οβάλ  πλάτους  45  εκατοστών µε  
διπλή  µετώπη, ύψους  40 εκατοστών ( εξωτερική & εσωτερική ) που  θα  
πρέπει  να  παρέχει  τη  δυνατότητα  επισκεψιµότητας  στο εσωτερικό της,  
επενδυµένη µε φύλλο δρύινο, λουστραρισµένη  σε  χρωµατισµό  που  θα  
υποδείξει  η  υπηρεσία. 
Συµπληρωµατικά  στο  τµήµα  του  καταστήµατος  µε  το µεγαλύτερο  
ύψος  τοποθετείται  µεταλλικό  στοιχείο ύψους 130  εκατοστών  σε  
απόσταση 10- 15  εκατοστών  περιµετρικά  του  ξύλινου  στοιχείου, από 
γαλβανιζέ  λαµαρίνα  πάχους 2 χιλιοστών, βαµµένη  µε  ηλεκτροστατική  
βαφή  σε  χρώµα  της  αρεσκείας  της  υπηρεσίας , υφής  µεταλιζέ µατ. 
Στην  τιµή  θα  πρέπει  να  συµπεριληφθεί  η  διάτρηση λογότυπου   που  
θα  υποδείξει  η  επιβλέπουσα  υπηρεσία.(π.χ.  info  kiosk) 
Επίσης  συµπεριλαµβάνονται   12  φωτιστικά  χωνευτής  τοποθέτησης, και 
η εργασία τοποθέτησή  τους, στρογγυλά  κινητά  ή σταθερά  µε  
ενδεικτικές  διαστάσεις : εξωτερικής διαµέτρου  8,1 εκατοστών, οπής  7 
εκατοστών  και  βάθους  6 εκατοστών. Ο τύπος  λαπτήρα  να  είναι   
GU10 - 1 x 50 Watt (max) ή Save energy GU10. 

2. 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ  ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ , ενδεικτικών διαστάσεων  43 Χ 60 Χ 60 µε 
τρία συρτάρια και κλειδαριά ασφαλείας. Η κλειδαριά κλειδώνει σε τρία 
σηµεία όλα µαζί τα συρτάρια και είναι τοποθετηµένη στην µετώπη του 
πάνω συρταριού και υλικό κατασκευής από µοριοσανίδα µε επικάλυψη 
laminate µατ διπλής όψεως σε χρώµα επιλογής της  υπηρεσίας, 
αντιθαµβωτικoύ, άκαυστου, µεγάλης αντοχής σε ασθενή οξέα, διαλυτικά 
και καθαριστικά (*ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛ∆ΕΥ∆ΗΣ Ε1).  

Συνολικό πάχος laminate 18mm. Τα συρτάρια να κινούνται πάνω σε 
αθόρυβες γλυσιέρες που θα επιτρέπουν το άνοιγµά τους σε ποσοστό 80%. 

1 

3.  

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, τροχήλατο, περιστρεφόµενο, ανατοµικό, µε 
µηχανισµό συγχρονισµένης ανάκλισης (SYNCHRO), µηχανισµό ρύθµισης 
ύψους και ρύθµιση λόρδωσης πλάτης µε χρήση εντατήρα. To πεντάνευρο 
της βάσης είναι από χυτοπρεσαριστό αλουµίνιο βαµµένο µε πολυεστερική 
ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε χρώµα επιλογής. Μαξιλάρια έδρας και 
πλάτης από καλουπωτή διογκωµένη πολυουρεθάνη µε επένδυση 
υφάσµατος ή δερµατίνη σε χρώµα  επιλογής της  υπηρεσίας . 

1 

4.  

ΣΚΑΜΠΩ,  διαστάσεων 45x45x45 εκατοστών από µοριοσανίδα τµε 
επικάλυψη φύλλου  δρυ, και µαξιλαράκι εγκιβωτισµένο, διογκωµένης  
πολυθυρεθάνης µε επένδυση υφάσµατος ή δερµατίνη σε χρώµα  επιλογής 
της  υπηρεσίας. 

10 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΝΑ καλύπτονται µε διετή (2) εγγύηση  καλής λειτουργίας εντός της 
οποίας περιόδου θα γίνεται δωρεάν αποκατάσταση βλαβών και  service, 
που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισµούς ή κακή µεταχείριση.  
 
Η αποκατάσταση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) εργάσιµων 
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ηµερών από τη στιγµή της αναγγελίας της βλάβης. Υπάρχει η δυνατότηα 
επιµήκυνσης του χρόνου αποκατάστασης εφόσον κριθεί σκόπιµο από την 
επιβλέπουσα υπηρεσία. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Η παράδοση θα γίνει εντός 45 ηµερών, από την υπογραφή της 
σύµβασης, και µετά από συνεργασία µε την επιβλέπουσα υπηρεσία για 
τυχόν επικαιροποίηση σηµειακών αλλαγών στις προδιαγραφές. 

 

 

 

Α.4. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΕΥΡΩ 
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΥΡΩ 

1 
ΕΠΙΠΛΟ  
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ – 
ΓΚΙΣΕ 

1 10.900,00 10.900,00 2.507,00 13.407,00 

2 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ  
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

1 169,92 169,92 39,08 209,00 

3 
ΚΑΘΙΣΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 200,00 200,00 46,00 246,00 

4 ΣΚΑΜΠΩ  10 60,00 600,00 138,00 738,00 

ΣΥΝΟΛΟ  11.869,92 2.730,08 14.600,00 
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Α.5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο της προµήθειας 

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια των ειδών της ΟΜΑ∆Α1 : ΕΠΙΠΛΑ, 

του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α «Προµήθεια επίπλων και ηλεκτρονικού εξοπλισµού», του έργου 

«∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης 

µας στο Ηράκλειο» 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις από: 
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

2. Το N.3463/2006 «∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. 
πρωτ. 2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.  

3. Το Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α) 

4. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 

5. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου 
(Κ.Π.∆.)» 

6. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την 
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για τη  τροποποίηση 
του Παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VΙΙΙ της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί δηµόσιων συµβάσεων και 
τον Κανονισµό 2083 /2005 Της 19Ης ∆εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία 
σύναψης συµβάσεων). 

7. Το Π.∆.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", 
όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
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2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 
2005.  

8. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο –Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις».  

9. Το Ν.2198/94 άρθρο 24, σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κ.λ.π. 
(Φ.Ε.Κ. 43) 

10. Το Ν.2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν.2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ 
(Φ.Ε.Κ. 151/Α) και του Ν.1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 

11. Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-6-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων 
του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009), 
άρθρο 46 «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης»  

12. Την εγκύκλιο 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της 
αρ. 204/2010 γνωµοδότησης του ∆΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.- ∆απάνες δηµοσιεύσεων 
διαγωνισµών ∆ηµοσίων Συµβάσεων ΟΤΑ Α΄ βαθµ.»  

13. Την απόφαση για «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών 
(Ε.Π.Π.) µέχρι 31−12−2014 των προµηθειών που εντάσσονται σε 
Συγχρηµατοδοτούµενα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΣΠΑ) ΦΕΚ 3435/31-12-2013 
Τεύχος Β  

14. Τον Κανονισµό µε αριθµό (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου «Περί γενικών 
διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταµεία». 

15. Το Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α’) Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, 
τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
«Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης 
Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης …» 

16. Το ΦΕΚ 1222/2013 Τεύχος Β«Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων 
νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 
δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου». 

17. Το ΦΕΚ 1393/6-6-2013 Τεύχος Β «Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ’ 
αριθµ.9814/ 17.5.2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄1222/20.5.2013) 
«Καθορισµός ηµερησίων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων 
που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» 

18. Την ΚΥΑ µε αριθ. 401/10.03.2010 (ΦΕΚ 355/Β΄/30.03.2010) για το πλαίσιο 
εφαρµογής του Άξονα 4 "Προσέγγιση LEADER" του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)" 

19. Την αριθµ. 8932/22.9.2008 Υπουργική Απόφαση Θέσπισης Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
και Ελέγχου του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.  

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
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Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε διεθνή ανοιχτό δηµόσιο 

διαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 

προσφορά, µετά από συλλογή προσφορών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93/Β). 

Άρθρο 4ο 

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος  

α) ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού  

β) Συγγραφή υποχρεώσεων  

γ) Στοιχεία Οικονοµικής Προσφοράς του αναδόχου 

δ) Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς του αναδόχου 

Άρθρο 5ο  

Αξιολόγηση προσφορών  

Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της 

προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την 

ανάθεση της προµήθειας θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 46 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

Άρθρο 6ο  

Τόπος παράδοσης  

Η παράδοση των ειδών του εξοπλισµού θα γίνει από τον ανάδοχο, επιτόπου, στο 

ανακαινισµένο  κτήριο του ∆ήµου Ηρακλείου, στα Αχτάρικα, πλ. Ελευθερίου 

Βενιζέλου.  

Άρθρο 7ο  

Παραλαβή 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη και στη σύµβαση. 

Άρθρο 8ο  

Πληµµελής κατασκευή  
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Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των προς προµήθεια ειδών δεν είναι 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τις µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή τότε 

ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύµφωνα µε 

τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

Άρθρο 9ο  

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις  

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, 

τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. 

Η δαπάνη δηµοσίευσης της προκήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στοιχεία Προσφέροντα: 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΤΙΜΕΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩ
ΝΟΝΤΑΙ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ
Σ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η 

α β 
γ= (α x 

β) 
δ 

ε=(γ + 
δ) 

ε 

α/α Περιγραφή  
Ποσότη

τα  

ΤΙΜΗ 
µονάδας 

προσφερό
µενου 

αντικειµέν
ου ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

(€) 

ΣΥΝΟΛ
Ο Α 

απαλλα
γµένο 
από 
την 
άξια 
του 

Φ.Π.Α.  
(€) 

Φ.Π.Α. που 
βαρύνει την 

αξία του 
ΣΥΝΟΛΟΥ Α 
σε ποσοστό 

………..% 
(€) 

ΣΥΝΟΛ
Ο Β 

συνολικ
ή ΤΙΜΗ 

µε 
Φ.Π.Α. 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ Β 
ολογράφως 

(€) 

        

        

        

        

        

Προσφερόµενη τιµή µε Φ.Π.Α (Ολογράφως): 
……………………………………………………………… 
 
Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για 
_________________ηµερολογιακές  µέρες από σήµερα. 
Παράδοση : Η δοθείσα τιµή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και 
εγκατεστηµένων, στο κτήριο της πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ισόγειο του 
∆ηµοτικού Κτηρίου ΑΧΤΑΡΙΚΑ  του ∆ήµου Ηρακλείου,  
Χρόνος Παράδοσης: Τα προσφερόµενα είδη θα παραδοθούν από την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης, σε _____________________________ ηµερολογιακές 
ηµέρες. 
Εγγύηση: _______________________________________________ 
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Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις: Η Εταιρία µας επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες 
επιβαρύνσεις σύµφωνα µε τη διακήρυξη της δηµοπρασίας. 
Λοιπές παρατηρήσεις: 

Ηράκλειο, …………                         Ο προσφέρων  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ   

 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1: ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
Ονοµασία Τράπεζας ……………………… 
Κατάστηµα ………………………… Ηµεροµηνία έκδοσης …………… 
ΕΥΡΩ ……………………………. 
Προς: 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθµόν …………………….. για 
ΕΥΡΩ………………………………… 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……… (και ολογράφως) 
……………………………… υπέρ της Εταιρείας 
………………………….………………………,οδός…………………..…… αριθµός …, ΤΚ…………(ή σε 
περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. , (2) 
………………………………κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης 
προµηθευτών), δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό των 
ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ 1 : ΕΠΙΠΛΑ, του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α «Προµήθεια επίπλων και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού», του έργου «∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης µας στο Ηράκλειο», σύµφωνα µε την 
υπ’ αριθ. ……………………………… ∆ιακήρυξη σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο 
ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε 
µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) 
ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της 
εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ 
της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το 
σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. Βεβαιούται 
υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει 
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το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για 
την Τράπεζά µας. 
 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2: ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   
 
Ονοµασία Τράπεζας ……………………… 
Κατάστηµα ………………………… Ηµεροµηνία έκδοσης …………… 
ΕΥΡΩ ……………………………. 
Προς: 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθµόν.…………..για 
ΕΥΡΩ………………………… 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) 
......……………….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της 
Εταιρείας…………………………………………………, οδός……………..……………., αριθµός……………, 
ΤΚ…………………...(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών 
(1)………………………….,(2) …………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές 
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των 
όρων της σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια των ειδών της 
ΟΜΑ∆ΑΣ 1 : ΕΠΙΠΛΑ, του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α «Προµήθεια επίπλων και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού», του έργου «∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και πληροφόρησης 
των επισκεπτών της πόλης µας στο Ηράκλειο»,  (αριθµός διακήρυξης ……/……) και 
το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……………………. 
ΕΥΡΩ αυτής. 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. 
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την 
επιστροφή της σε εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας 
καµία ισχύ. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν 
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών 
για την Τράπεζά µας. 
 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3: ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 
Ονοµασία Τράπεζας ……………………… 
Κατάστηµα ………………………… 
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX) 
Ηµεροµηνία έκδοσης …………… 
ΕΥΡΩ ……………………………. 
Προς: 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπ’ αριθµόν ……………………., 
για ΕΥΡΩ………………………………… 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) 
......……………….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της 
Εταιρείας …………………………………………………, οδός…………………..……………., αριθµός 
……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 
……………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές 
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), για την καλή λειτουργία των 
παραδοθέντων από αυτή ειδών µε αριθµό σύµβασης ………………………, που 
υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία (ένωση εταιρειών) για την προµήθεια των 
ειδών των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ 1 : ΕΠΙΠΛΑ, του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α «Προµήθεια επίπλων 
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού», του έργου «∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης µας στο Ηράκλειο», (αριθµός 
διακήρυξης ……/……) και το οποίον ποσόν καλύπτει το 3,0% της συµβατικής αξίας 
της προµήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ ……………………………. ΕΥΡΩ αυτής. 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό 
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και 
µας βαρύνει. Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει 
µέχρι την ……………, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας 
καµία ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που 
έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Ηράκλειο .../..../…….. 

Aρ. Πρωτ.: 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  

ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 1: ΕΠΙΠΛΑ  

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ»  

 
ΕΥΡΩ: ………………………… € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α 23%) 

 
 
Στο Ηράκλειο  και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα ……….2015,  ηµέρα 
……… και ώρα ……….. οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 
 
α) Ιωάννης Αναστασάκης, αρµόδιος αντιδήµαρχος, ενεργών στην 
περίπτωση αυτή ως νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου Ηρακλείου, µε ΑΦΜ. 
…………………… και η 
 
β)… Η εταιρεία µε την επωνυµία ……………………….. και τον διακριτικό 
τίτλο ……………………………, που εδρεύει στην ………………………… , οδός 
…… , Τ.Κ. ……., τηλ. ………….., fax:………., έχει Αριθµό Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) …………….., υπάγεται στη ∆.Ο.Υ. ……………….. και 
εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της σύµβασης από τον 
…………………………., κάτοικο …………………, οδός …….., αριθµός 
…………….., µε Α.∆.Τ. ……………………, που ανέλαβε την προµήθεια 
............................... µε την ..................... απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, (στο εξής καλουµένη ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ) 
 
 
έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

2. Το N.3463/2006 «∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. 
πρωτ. 2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.  
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3. Το Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α) 

4. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 

5. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου 
(Κ.Π.∆.)» 

6. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για τη  τροποποίηση του Παραρτήµατος ΧΧ της 
οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VΙΙΙ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί δηµόσιων συµβάσεων και τον Κανονισµό 2083 /2005 Της 
19Ης ∆εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια 
εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων). 

7. Το Π.∆.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε 
µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.  

8. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο –Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις».  

9. Το Ν.2198/94 άρθρο 24, σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κ.λ.π. 
(Φ.Ε.Κ. 43) 

10. Το Ν.2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν.2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ 
(Φ.Ε.Κ. 151/Α) και του Ν.1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 

11. Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-6-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων 
του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009), άρθρο 46 
«Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης»  

12. Την εγκύκλιο 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή 
της αρ. 204/2010 γνωµοδότησης του ∆΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.- ∆απάνες δηµοσιεύσεων 
διαγωνισµών ∆ηµοσίων Συµβάσεων ΟΤΑ Α΄ βαθµ.»  

13. Την απόφαση για «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών 
(Ε.Π.Π.) µέχρι 31−12−2014 των προµηθειών που εντάσσονται σε Συγχρηµατοδοτούµενα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΣΠΑ) ΦΕΚ 3435/31-12-2013 Τεύχος Β  

14. Τον Κανονισµό µε αριθµό (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου «Περί γενικών 
διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταµεία». 

15. Το Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α’) Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, 
τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
«Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης 
Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης …» 
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16. Το ΦΕΚ 1222/2013 Τεύχος Β«Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων 
νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 
δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου». 

17. Το ΦΕΚ 1393/6-6-2013 Τεύχος Β «Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ’ 
αριθµ.9814/ 17.5.2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄1222/20.5.2013) «Καθορισµός 
ηµερησίων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη 
δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» 

18. Την ΚΥΑ µε αριθ. 401/10.03.2010 (ΦΕΚ 355/Β΄/30.03.2010) για το πλαίσιο 
εφαρµογής του Άξονα 4 "Προσέγγιση LEADER" του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)" 

19. Την αριθµ. 8932/22.9.2008 Υπουργική Απόφαση Θέσπισης Συστήµατος 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-
2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.  

20. Την µε αριθµό 199/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου µε θέµα: 
Έγκριση µελέτης µε τίτλο «∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και πληροφόρησης των 
επισκεπτών της πόλης µας στο Ηράκλειο – Προµήθεια επίπλων και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού».   

21. Την µε αριθµό πρωτοκόλλου  17453/17-10-2013 Απόφαση της Οµάδας Τοπικής 
∆ράσης (Ο.Τ.∆.): «Αναπτυξιακής Ηρακλείου Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ», για την ένταξη του 
Έργου στη ∆ράσης L 313-1: «Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής 
πληροφόρησης (γραφεία - περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης)», του Τοπικού 
Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER 

22. Την µε αριθµό  896/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου µε 
θέµα: “Έγκριση αποδοχής χρηµατοδότησης και υλοποίησης της πράξης µε τίτλο 
«∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης µας 
στο Ηράκλειο» τραοποίησης Ετησίου Προγράµµατος ∆ράσης και προϋπολογισµού του 
∆ήµου έτους 2013. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου». 

23. Την µε αριθµό πρωτοκόλλου 212/12-03-2014 Απόφαση της Οµάδας Τοπικής 
∆ράσης (Ο.Τ.∆.): «Αναπτυξιακής Ηρακλείου Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ», για την προέγκριση 
των τευχών ∆ηµοπράτησης του Έργου στη ∆ράσης L 313-1: «Ίδρυση και εκσυγχρονισµός 
τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία - περίπτερα ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης)», του Τοπικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER 

24. Την µε αριθµό 241/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Ηρακλείου µε θέµα: «Έγκριση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού».  

25. Την µε αριθµό 242/2014  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Ηρακλείου µε θέµα: Α.:«Έγκριση Όρων διακήρυξης του έργου και Έγκριση διάθεσης 
πίστωσης».  

26. Την µε αριθµό 328/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Ηρακλείου µε θέµα: Έγκριση 1ου σταδίου Πρακτικού ∆ιαγωνισµού και επαναπροκήρυξη 
στα πλαίσια του έργου: «∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και πληροφόρησης των 
επισκεπτών της πόλης µας στο Ηράκλειο» Ενταγµένου στο Επενδυτικό Σχέδιο του Τ.Π. 
Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013, «Εφαρµογή της προσέγγισης Leader», στην Ενδοχώρα του 
Ν. Ηρακλείου, για την Οµάδα 1 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ΕΠΙΠΛΑ.  

27. Την µε αριθµό 90062/ 06/06/2014 Επαναληπτική ∆ιακήρυξη ∆ηµόσιου Ανοικτού 
∆ιαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
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συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την υλοποίηση της ΟΜΑ∆ΑΣ 1, του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α «Προµήθεια επίπλων και ηλεκτρονικού εξοπλισµού», του έργου 
«∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης µας στο 
Ηράκλειο.  

28. Την µε αριθµό 727/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Ηρακλείου µε θέµα:«Επικύρωση πρακτικού επαναληπτικής άγονης δηµοπρασίας για την 
υλοποίηση του έργου: ∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και πληροφόρησης των 
επισκεπτών της πόλης µας στο Ηράκλειο, Οµάδα 1 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α' – ΕΠΙΠΛΑ – 
ανάθεση µετά  από διαπραγµάτευση µε συλλογή προσφορών και µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 

29. Την υποβληθείσα Προσφορά του Αναδόχου και το περιεχόµενό της 
(δικαιολογητικά συµµετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονοµικής 
προσφοράς) που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης. 

30. Την µε αριθµ. πρωτ. …………………….εισήγηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού προς την Οικονοµική Επιτροπή  

31. Την απόφαση ……… /…………… της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
κατακυρώνει την προµήθεια των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ 1: ΕΠΙΠΛΑ, του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α 
«Προµήθεια επίπλων και ηλεκτρονικού εξοπλισµού», του έργου «∆ηµιουργία γραφείου 
ενηµέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης µας στο Ηράκλειο» 

32. Την …….Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης µε ηµεροµηνία έκδοσης …… ποσού 
………………της Τράπεζας ………………………….. 

33.  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) Η αρ.πρ. 134574/2014 Απόφαση 
περί ορισµού των Αντιδηµάρχων και την εκχώρηση αρµοδιοτήτων σ' αυτούς και η µε 
αριθµό πρωτ. 144547/22-9-2014 απόφαση ∆ηµάρχου περί εκχώρησης αρµοδιότητας 
υπογραφής ∆ιακηρύξεων, περιλήψεων ∆ιακηρύξεων κ.ά. 

 

συµφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, αναθέτει στον Ανάδοχο, για λογαριασµό του ∆ήµου, την 
προµήθεια των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ 1 : ΕΠΙΠΛΑ Του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α «Προµήθεια επίπλων 
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού», του έργου «∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης µας στο Ηράκλειο», σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο πίνακα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΜΟΝΑ∆Α  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΕ  ΜΕ  ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ  
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Η συνολική συµβατική δαπάνη για την παραπάνω προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των 
…………………………… (€…………..), συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων και του 
αναλογούντα Φ.Π.Α (23%). 

Η ανωτέρω τιµή νοείται για παράδοση του ανωτέρω είδους, µε ευθύνη, µέριµνα και 
δαπάνη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ελεύθερου, στο χώρο του ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ που αναφέρεται 
αναλυτικά στη ∆ιακήρυξη και περιλαµβάνει την αξία του µηχανήµατος και τυχόν 
παρελκόµενο εξοπλισµό, τα έξοδα µεταφοράς του, τη συνεργασία µε το ∆ΗΜΟ για τα 
έξοδα ρυθµίσεων, δοκιµών και θέσης σε πλήρη λειτουργία αυτού, την εκπαίδευση του 
προσωπικού (χρήστες) του ∆ΗΜΟΥ, περιλαµβάνει δε, επί πλέον, τις υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, το φόρο εισοδήµατος και τον αναλογούντα Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη 
…........ /…./…./…….. και την προσφορά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παράδοση των ανωτέρω ειδών θα γίνει εντός 45 ηµερολογιακών ηµερών (συµβατικός 
χρόνος παράδοσης) από την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης, σε πλήρη λειτουργία 
στην Αναθέτουσα Αρχή. Κατά συνέπεια, η παράδοση των ανωτέρω ειδών σε πλήρη 
λειτουργία θα γίνει την ………………………………………………………………. (……../……/………..).  

Η παράδοση θα γίνει στο ∆ήµο Ηρακλείου στο κτήριο Αχτάρικα µετά από συνεννόηση µε 
την αναθέτουσα υπηρεσία. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα αναλάβει ο ίδιος τη µεταφορά των υπό 
προµήθεια  ειδών στο χώρο µε βάση την ελληνική νοµοθεσία και τους αντίστοιχους 
κανονισµούς. 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια 
Επιτροπή Παραλαβής του ∆ΗΜΟΥ. 

Ο χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται κατά το ¼ αυτού ύστερα από αίτηµα του 
αναδόχου και απόφαση του ∆ΗΜΟΥ, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του δηµοσίου 
για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρα 26 και 32 του Π.∆. 118/07). 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προµήθεια είδη καινούργια και 
αµεταχείριστα, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν και οι οποίες 
είναι απολύτως σύµφωνες µε την τεχνική προσφορά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και τα prospectus 
του κατασκευαστικού οίκου, καλύπτουν δε και τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο:  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η παρούσα Σύµβαση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του έργου «∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και πληροφόρησης 
των επισκεπτών της πόλης µας στο Ηράκλειο», στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράµµατος 
Προσέγγισης LEADER της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης (Ο.Τ.∆.): «Αναπτυξιακής Ηρακλείου 
Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ», του Άξονα 4 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2007 -2013» - (ΠΑΑ).  

Η συµβατική αµοιβή η οποία προέκυψε από την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου για 
το σύνολο των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ 1 :ΕΠΙΠΛΑ και συνίσταται στο χρηµατικό ποσό των 
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…………………….€ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο προϋπολογισµός 
δηµόσιας δαπάνης (συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη) ανέρχεται στο ποσό των 
……………………. (ήτοι ποσοστό 100% επί του ποσού χωρίς το ΦΠΑ) και αποτελείται : α) 
από την κοινοτική συµµετοχή (η οποία καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ) ύψους …………………. ευρώ και β) την 
εθνική συµµετοχή (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων) ύψους 
……………………….ευρώ.  

 

Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει ως εξής:  

Ο Ανάδοχος έχει την ευχέρεια να επιλέψει ανάµεσα στους κάτωθι τρόπους 
πληρωµής: 

4.1 Χορήγηση προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. µε 
κατάθεση ισόποσης εγγύησης προκαταβολής που θα είναι γραµµένη στην Ελληνική 
γλώσσα. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόµενη µε το ύψος 
επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του υπουργού οικονοµίας και οικονοµικών βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/95 και χορηγείται µε κατάθεση ισόποσης 
εγγύησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 26 και 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Η αποπληρωµή γίνεται µε την οριστική παραλαβή των ειδών. 

4.2 Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την παραλαβή των 
προσφερόµενων ειδών και την κατάθεση των σχετικών παραστατικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ κατέθεσε εγγυητική επιστολή υπ’ αριθ. ……….., ποσού €……………. Της 
Τράπεζας …………………. .. – Κατάστηµα ……………, το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 10% 
της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας, προ Φ.Π.Α., για την καλή εκτέλεση της 
Σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει µέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στον 
ΑΝΑ∆ΟΧΟ µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύµβασης, µε 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών και ύστερα από 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόµενο 
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου 
υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. 

Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύµβασης 
µε εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας 
πρέπει να είναι ποσού ίσου µε το 3% της συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. των υπό 
προµήθεια ειδών, ήτοι ποσού €………………. 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια από την οριστική 
παραλαβή του/των υπό προµήθεια είδους/ειδών. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 
επιστολής καλής λειτουργίας πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά 3 µήνες, κατά συνέπεια η ισχύς της 
εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας θα είναι είκοσι επτά  (27) µηνών. 
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Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνει δωρεάν συντήρηση, πλήρη κάλυψη 
ανταλλακτικών. 

Για το εν λόγω διάστηµα, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να 
ακολουθήσει χωρίς καµία αποζηµίωση ή αµοιβή εκ µέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής : 

α.Την καλή και αποδοτική λειτουργία των υπό προµήθεια ειδών σε όλο το χρονικό 
διάστηµα της εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα µέρη του 
προσφερόµενου εξοπλισµού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή των 
υπό προµήθεια ειδών. 

β. Ο ∆ήµος Ηρακλείου δε θα ευθύνεται για καµιά βλάβη του των υπό προµήθεια ειδών 
προερχόµενη από την συνήθη και ορθή χρήση των και δε θα επιβαρύνεται µε κανένα 
ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά. Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, 
σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, του βαθµού ακρίβειας που 
απαιτεί το συγκεκριµένο εξάρτηµα και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του ενώ και 
τα ανταλλακτικά θα είναι αµεταχείριστα και πιστοποιηµένα από τον 
κατασκευαστικό οίκο. Σε αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια του αναδόχου να κάνει 
τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει ο ∆ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του 
αναδόχου ή θα γίνουν µε άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από την Προϊσταµένη Αρχή. 

γ. Για την εφαρµογή όλων των παραπάνω, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει µόνιµα 
στην Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσον 
κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για τη συντήρηση/επισκευή του συγκεκριµένου υπό 
προµήθεια είδους/ειδών, όσον και δεσµεύεται ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και 
προσκόµιση στο ∆ΗΜΟ όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί, για τα υπό προµήθεια είδη, 
κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράδοση και η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της προµήθειας και µε µέγιστο χρόνο τις 45 ηµέρες από την 
υπογραφή της παρούσας. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης µε υπαιτιότητα του 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

• Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και το/τα υπό 
προµήθεια είδος/είδη δεν παραδοθεί σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, 
τότε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύµφωνα 
µε το άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

• Ο χρόνος υπέρβασης της συµβατικής προθεσµίας υπολογίζεται σε 
ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά προστίµων όπως προβλέπονται στη 
σύµβαση (χωρίς Φ.Π.Α.) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. 

• Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται 
στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών από υπαιτιότητα 
του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 

• Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται µε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και 
θα  παρακρατούνται από την επόµενη πληρωµή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 

• Με την ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για 
τυχόν τµηµατικές προθεσµίες µόνο αν η υλοποίηση της προµήθειας 
περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που 
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επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, αν δεν ανακληθούν, 
βαρύνουν τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής 
προθεσµίας που έχουν επιβληθεί. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ, για την πλήρη συντήρηση-επισκευή των υπό προµήθεια ειδών 
διαθέτει ……………………………. 
 
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εγγυάται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αµεταχείριστων και 
πιστοποιηµένων από τον κατασκευαστικό οίκο ανταλλακτικών και κύρια τη διάθεση 
αυτών καθώς και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για πλήρη λειτουργία και 
απόδοση των υπό προµήθεια ειδών επί δύο (2) συνολικά έτη από τη οριστική 
παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών. Το κόστος των ανταλλακτικών/εξαρτηµάτων, 
της µεταφοράς και της τοποθέτησής των θα βαρύνει το ∆ΗΜΟ µετά από τη λήξη 
της περιόδου καλής λειτουργίας ή διατήρησης.  
 
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση  βλάβης υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός 48 ωρών 
από την έγγραφη ενηµέρωση του  από τις υπηρεσίες του ∆ήµου Ηρακλείου και να 
προχωρήσει σε αποκατάσταση-επιδιόρθωση της  εντός 5 ηµερών. Υπάρχει η 
δυνατότηα επιµήκυνσης του χρόνου αποκατάστασης εφόσον κριθεί σκόπιµο από 
την επιβλέπουσα υπηρεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες 
περιπτώσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πιθανή τροποποίησή της Σύµβασης πρέπει να τύχει 
της προέγκρισης της Ε.∆.Α. Περιφέρειας Κρήτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Η εν λόγω Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, ο ∆ΗΜΟΣ και ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες 
της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, πάντα υπό το πρίσµα της 
προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος. 

Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης, αποκλειστικά αρµόδια είναι 
τα Ελληνικά ∆ικαστήρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για όλα τα λοιπά θέµατα, αναφορικά µε την προµήθεια η οποία πραγµατοποιείται µε την 
παρούσα Σύµβαση, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης ……... /….. και της απόφασης 
κατακύρωσης ……../…..., καθώς και τα αναφερόµενα στον «Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών 
Ο.Τ.Α.» ΦΕΚ. 185 Β /23-3-1993 των οποίων ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ έλαβε γνώση και δέχθηκε 
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αυτούς. ανεπιφύλακτα, σε συνδυασµό προς τους όρους της διακήρυξης …... …./….. και 
την προσφοράς του. 

Η παρούσα σύµβαση, υπό µορφή σχεδίου και αφού συµπληρώθηκε στα κενά της, έτυχε 
της προέγκρισης της Ε.∆.Α. Περιφέρειας Κρήτης  µε το αρ. πρωτ ….…/…….… έγγραφό της. 

Η παρούσα Σύµβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους 
συµβαλλόµενους σε τρία όµοια πρωτότυπα.. 

Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα, το µεν ένα κατατέθηκε στο αρµόδιο γραφείο του 
∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, το δεύτερο παρέλαβε ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ, το δε τρίτο (σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή) αποστέλλεται στην Οµάδα Τοπικής ∆ράσης (Ο.Τ.∆.): «Αναπτυξιακή 
Ηρακλείου Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ».  

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

Ο Αντιδήµαρχος Ηρακλείου  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

…………………….. 

 

 
 


