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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Την παράγραφο 5 άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ. 
2. Την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του Ν 2286/1995. 
3. Αρθρο 3 του Ν3548/2007.  
4. Απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου αριθμός πρωτ 8738 της 

23/10/2007με θέμα [χορήγηση εξουσιοδότησης στους ΟΤΑ Α βαθμού για 
διενέργεια διαγωνισμών ]. 

5.  Την υπ αριθμό 18130/11-7-2007{ΦΕΚ 1226/Β/17-7-2007}απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας. 

6.  Την υπ’ αριθμ.151/15 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ. με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της κατωτέρω 
αναφερόμενης προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό, καθορίστηκαν οι όροι 
του διαγωνισμού και έχει ψηφιστεί απαιτούμενη για την προμήθεια 
πίστωση στον προϋπολογισμό του 2015. 

7. Την υπ’ αριθμό 38301/26.3.2015 απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης  (ΑΔΑ: 
ΩΠΩΘ7ΛΚ-ΜΥ) 

8.   Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
(Υπ’.Αποφ.11389/93) και του ν.4281/2014. 
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ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
 
  
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ (Υπ΄.Απόφ.11389/93) και του ν. 4281/2014 με κριτήριο ανάθεσης την 
χαμηλότερη τιμή ανά είδος, εφόσον τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η 
προμήθεια αφορά την αγορά  Κλωβού αλουμινίου σφυροβολίας – δισκοβολίας και 
εξοπλισμού   στίβου ,για την αναβάθμιση του εξοπλισμού των  αθλητικών εγκαταστάσεων 
του Παγκρητίου Σταδίου.  
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : 
Η Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 33.173,10 €   με το 
Φ.Π.Α.. 
 ΑΡΘΡΟ 2ο: 
 Πληροφορίες  
Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από Το τμήμα προμηθειών του 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ  , Τηλ. 2810 300100,2810 300090 , ΦΑΞ: 2810 287600 και από την 
ιστοσελίδα του Δήμου στο διαδίκτυο www.heraklion.gr .  
ΑΡΘΡΟ 3ο: 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού  
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των δικαιολογητικών ,από την αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης, θα γίνει στα γραφεία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Μ.Παπαδόπουλου 4  
την 23 / 04 / 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11: 00 (οπού είναι και η ώρα λήξης επίδοσης 
των προσφορών). Οι προσφορές μπορούν σταλούν ,κατατεθούν , ταχυδρομικά ακόμα και 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών 
μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων . Σε περίπτωση 
αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο 
διαγωνισμός θα διενεργηθεί την επόμενη μέρα δηλαδή την 24 / 04 / 2015 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο .  
ΑΡΘΡΟ 4ο:  
Γλώσσα  
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή 
σ’ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.  
ΑΡΘΡΟ 5ο : 
Δικαιολογητικά συμμετοχής  
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 
τους Και τα εξής δικαιολογητικά:  
Α. Οι Έλληνες πολίτες 
 1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη με το Φ.Π.Α. και είναι 1.658,65 €. 
Σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν. 4281/2014.  
2.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 
σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια 
δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 
 Για αλλοδαπούς τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις 
προμηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 
του ΕΚΠΟΤΑ. 
 ΑΡΘΡΟ 6ο : 
Τρόπος κατάθεσης προσφορών  
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1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές σύμφωνα με το (Έντυπο Τιμολόγιο Προσφοράς του ΔΟΠΑΦΜΑΗ) και χωρίς 
να αλλάξουν την μορφή και την σειρά, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την 
σχετική προκήρυξη.  
1 α . Στο έντυπο τιμολόγιο προσφοράς συμπληρώνετε μόνο στο είδος που προσφέρουμε 
τιμή, χωρίς να διαγράφετε η σειρά σε είδος που δεν προσφέρουμε τιμή. 
 2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον 
διαγωνισμό. 
 3. Από την διακήρυξη προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν 
προσπέκτους- φυλλάδια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις φωτογραφίες των 
προσφερόμενων προϊόντων  μαζί με την προσφορά . 
 4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή την 
ημέρα και ώρα του διαγωνισμού .  
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 
προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων 
παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.  
6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια 
όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που 
καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που 
κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με 
οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.  
7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
 β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου προκήρυξης .  
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 ΑΡΘΡΟ 7ο: 
 Προσφορές  
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα ένα 
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, (εγγυητική ,δικαιολογητικά ,τεχνικές προδιαγραφές) ο 
οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 6 της παρούσης. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως 
εξής:  
1. Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή ανά είδος, στον κυρίως 
φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση 
συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς τοποθετούνται δύο αντίγραφα σε χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως 
φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σύμφωνα με το Έντυπο Τιμολόγιο 
Προσφοράς Δήμου και σε ηλεκτρονική μορφή.  
2. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις 
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιανδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο 
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καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά 
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  
4. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτος όλους τους όρους 
της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία 
εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων να αναφέρει 
στη προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους 
της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν 
γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον 
προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της 
είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με 
τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν.  
ΑΡΘΡΟ 8ο : 
Χρόνος ισχύος των προσφορών 
 1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 1 μήνα από την επομένη 
της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να 
παρατείνουν την προσφορά τους.  
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
ΑΡΘΡΟ 9ο : 
Αντιπροσφορές  
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται, απαράδεκτες.  
ΑΡΘΡΟ 10ο  
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης  
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή 
της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση 
της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ1α. 
 β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ’ αυτόν 
μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 
αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη 
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου.  
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το 
όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην 
Οικονομική επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.  
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους 
γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητα 
τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον Γραμματέα της αποκεντρωμένης Διοίκησης 
κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 
 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 
λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 
4.Η ημερομηνία λήξης υποβολής των ενστάσεων είναι η 24/04/2015 ,ημέρα Παρασκευή 
και ώρα  13:00μμ. 
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 Άρθρο 11ο: 
 Προσφερόμενη τιμή  
1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται με κριτήριο την 
χαμηλότερη τιμή ανά είδος, όπως καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 
από το ΦΠΑ για παράδοση του υλικού στον ΔΟΠΑΦΜΑΗ που προβλέπεται στην 
διακήρυξη.  
2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.  
Άρθρο 12ο : 
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών  
1.Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω 
όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 
 Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο 
την χαμηλότερη τιμή από τεχνικοοικονομική άποψη, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος 
δικαιολογητικών - της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το 
παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά 
φύλλο.  
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και 
σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη 
με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης. 

     2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που 
υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 
διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 

     3. Οι Οικονομικές προσφορές θα ανοιχτούν την ημέρα και ώρα που θα ορίσει η 
Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των δειγμάτων (φυλλάδια-
προσπέκτους) και σε διάστημα δύο ( 2 ) εργάσιμων ημερών και θα το κάνει γνωστό 
στους ενδιαφερόμενους .  
 Άρθρο 13ο  
 Αξιολόγηση προσφορών 
 Η αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προμηθευτή έχει σαν κριτήριο 
την χαμηλότερη τιμή ανά είδος εφόσον τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης .  
Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής μετά από συμφωνία των προσφερόμενων υλικών 
με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ,αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι 
αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στην 
διακήρυξη ουσιώδεις όρους.  
Άρθρο 14ο : 
Δασμοί  
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι ο Οργανισμός απαλλάσσεται της 
καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. 
Άρθρο 15ο : 
Δημοσίευση  
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, 
και στη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion,gr . 
 H περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ»  , πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.  
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ΑΡΘΡΟ 16ο: 
 Δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή 
 Ο ανάδοχος προμηθευτής επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των ειδών, τα έξοδα 
δημοσίευσης και κάθε νόμιμη κράτηση. Το Φ.Π.Α. βαρύνει τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ. 
 ΑΡΘΡΟ 17ο : 
Διακηρύξεις, συμβατικοί όροι δημοπρασίας 
 Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι 
θα λαμβάνουν από την αρμόδιο τμήμα προμηθειών, τηλ. 2810 300100-2810 300090 ή 
και την ιστοσελίδα (www.heraklion.gr) του Δήμου Ηρακλείου. 
 

 
Ο πρόεδρος του ΔΣ 

                                                        του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
 

     ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

http://www.heraklion.gr/

