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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 
 

Ηλεκτρονικού ∆ιεθνή Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για τη  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΥ C12/15 KAI TYΠΟY C16/20» , στα πλαίσια του έργου αυτεπιστασίας «Τσιµεντοστρώσεις 
αγροτικών δρόµων ∆ήµου Ηρακλείου».  Η χρηµατοδότηση της προµήθειας είναι από ιδιούς πόρους του 
∆ήµου Ηρακλείου. 
 
 

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Έχοντας υπόψη την ισχύουσα νοµοθεσία και τις Αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας 
προκήρυξης, όπως αυτές ισχύουν 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Ηλεκτρονικό ∆ιεθνή Ανοικτό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την υλοποίηση της : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΥ C12/15 KAI TYPOY C16/20» , στα πλαίσια του έργου αυτεπιστασίας «Τσιµεντοστρώσεις 
αγροτικών δρόµων ∆ήµου Ηρακλείου». ».  Η χρηµατοδότηση της προµήθειας είναι από ιδιούς πόρους 
του ∆ήµου Ηρακλείου. 
 
  
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΤΕΚΑ 

ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (311.805,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ.  
 
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσµία τουλάχιστον 45 ηµερών από την ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.).  
 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆.60/07. 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Ταχ.Διεύθυνση:  Αγίου Τίτου 1 
Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης 
Πληροφορίες: Βαλύρη Δέσποινα 

Τηλέφωνο:  2813409834 
Fax: 2813409860 

 
Ηράκλειο,    

 
Αρ.πρ Προκ.94696/21-7-2015 
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/08/2015 και ώρα 00:00 
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/09/2015 και ώρα 15:00  
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα.  
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 
του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό 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 ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 
σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύµβασης. Η κατάθεση της κοινής προσφοράς στο σύστηµα θα γίνει από τον εκπρόσωπο της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας ο οποίος θα πρέπει να έχει εξουσιοδοτηθεί από τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας µε 
συµβολαιογραφική πράξη για τον σκοπό αυτό.  
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική 
διαδικασία εγγραφής.  
 
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων -Παροχή  ∆ιευκρινήσεων 
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
σχετικά µε την Προκήρυξη µέχρι και την όγδοη (8η) ηµέρα πριν από την λήξη της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας δεν γίνεται δεκτή καµία διευκρίνιση όρου 
Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Γραπτές Απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιούνται σε όλους 
τους ενδιαφεροµένους µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι 
Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της παρούσας δίδονται από την αρµόδια υπηρεσία.  
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, 
σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας 
άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ'  αυτόν (άρθρο 15 παρ. 1 περ. α της Υ.Α 11389/93), αυτές παρέχονται το 
αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας.  
 Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ.1 
περ. α της Υ.Α 11389/93. 
 
Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της 
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, 
δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
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ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο 
σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 
 
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, κ. Βαλύρη ∆έσποινα, τηλ. 2813409834, e-mail: baliri@heraklion.gr. 
 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες 
διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για 
το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι  πρέπει  να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα ζητούµενα είδη, όπως αυτά 
περιγράφονται   «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσης.  
 
Απόρριψη ενός είδους επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου.  
 
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε την ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία, µε κριτήριο ανάθεσης της 
σύµβασης εκείνο της χαµηλότερης τιµής.  
       
∆ηµοσίευση: Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί α) στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων  ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 
(Φ.Ε.Κ.),  γ) σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες (ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ), δ) σε δύο τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου (ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, ΠΑΤΡΙΣ) και ε)  µια εβδοµαδιαία (ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ). 
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του 
∆ήµου Ηρακλείου, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου www.heraklion.gr  ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα 
αποσταλεί στο Εµπορικό - Βιοµηχανικό και Τεχνικό επιµελητήριο.  
 
 
Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν  τον ανάδοχο. 
 
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη και τα TEYXH  που 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 
 
 

 
  Ο Αντιδήµαρχος 

 
 
 

Μαµουλάκης Χάρης 
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 ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ:  

ΕΙ∆ΟΣ 1 : ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΤΥΠΟΥ C 12/15    

ΕΙ∆ΟΣ  2:  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΤΥΠΟΥ C 16/20 
  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΙ∆ΟΥΣ 

Ταξινόµηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις) σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό (ΕΚ) 213/08 : 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ  CPV 

ΕΙ∆ΟΣ  1  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΤΥΠΟΥ C 12/15    44114000-2 

ΕΙ∆ΟΣ  2 ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΤΥΠΟΥ C 16/20 44114000-2  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΜΟΝΑ∆Α 

Ο εξοπλισµός κατατάσσεται σε διακριτά επί µέρους , ως ακολούθως : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ  

ΕΙ∆ΟΣ  1.  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΤΥΠΟΥ C 12/15   -   3.500,00 Μ3 

ΕΙ∆ΟΣ  2.  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΤΥΠΟΥ C 16/20   -     500,00 Μ3  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ  

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
(ΜΕ  23%Φ.Π.Α) 

€  311.805,00  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 

 
Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ 2015  ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:  30-7323.610 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2% ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ  

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ 
(xωρίς ΦΠΑ) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 253.500,00 € 5.070,00 € 

 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

 ΜΕΧΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   

 
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
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Άρθρο 1ο Αναθέτουσα Αρχή 

Άρθρο 2ο Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

Άρθρο 3ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

Άρθρο 4ο Ορισµοί 

Άρθρο 5ο Νοµικό, Κανονιστικό και Θεσµικό Πλαίσιο ∆ιαγωνισµού - Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

Άρθρο 6ο Τρόπος λήψης των εγγράφων διαγωνισµού – Πληροφορίες 

                 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 - Περιεχόµενο προσφορών 

Άρθρο 11ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού – ∆ιαδικασία Αποσφράγισης προσφορών 

Άρθρο 12ο Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού 

Άρθρο 13ο Ενστάσεις – Προσφυγές προ της υπογραφής της Σύµβασης 

 Άρθρο 14ο Υπογραφή της Σύµβασης  

Άρθρο 15ο Εγγυήσεις  

Άρθρο 16ο: Τιµές προσφορών - Νόµισµα  

Άρθρο 17ο Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισµού 

Άρθρο 18ο Τρόπος πληρωµής 
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Άρθρο 1ο: Αναθέτουσα Αρχή  
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Ηρακλείου.  
Ταχ. ∆ιεύθυνση:∆ήµος Ηρακλείου  
∆/νση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας  
Τµήµα Οδοποιίας 
Αγ. Τίτου   Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο                                      
Αρµόδιος υπάλληλος: ∆έσποινα Βαλύρη  
Τηλ. Επικοινωνίας: (+30) 2813409834 
Fax: (+30) 2813409860 
E-mail: baliri@heraklion.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.heraklion.gr 
 
 
Άρθρο 2ο: Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού  
Συνοπτικά, αντικείµενο του διαγωνισµού αποτελεί η προµήθεια σκυροδέµατος τύπου C12/15 και τύπου C 16/20 
 
Αναλυτικά το αντικείµενο και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α   
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ,  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.  
Επισηµαίνεται ότι όπου γίνεται αναφορά σε εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή τύπους ή αναφορές 
ορισµένης καταγωγής ή παραγωγής, εννοείται και οποιοδήποτε ισοδύναµο έγγραφο.   

 
 

Άρθρο 3ο: Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
Η δαπάνη για την εν λόγω προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 311.805,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»  η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας. Η απαιτούµενη πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικ. Έτους 
2015 µε Κ.Α :30-7323.610. 
 
 
Το έργο χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους του ∆ήµου Ηρακλείου 
 
Άρθρο 4ο: Ορισµοί 
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες 
που τους αποδίδονται στη συνέχεια : 
∆ηµοπρατούσα Αρχή/ Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): Ο ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ο οποίος προκηρύσσει τον 
διαγωνισµό αυτό, στο οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές και το οποίο 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 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Προϊσταµένη Αρχή: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ∆ήµου Ηρακλείου. Η Προϊσταµένη Αρχή είναι ο 
αρµόδιος φορέας που αποφαίνεται δικαιολογηµένα έναντι τυχόν προ-δικαστικών προσφυγών που δυνατόν να 
ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόµενο για παράνοµη πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής στα πλαίσια 
του παρόντος διαγωνισµού. 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: Το ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ , ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
Αρµόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών: Η κα ∆έσποινα Βαλύρη, υπάλληλος του ∆ήµου Ηρακλείου,  
η οποία παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 
επικοινωνίας: +30 2813409834, fax : +30 2813409860, e-mail : baliri@heraklion.gr  
Πράξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ στα πλαίσια του έργου αυτεπιστασίας του ∆ήµου Ηρακλείου 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  
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Προκήρυξη: Το παρόν έγγραφο µε τα παραρτήµατά του που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους 
διαγωνιζόµενους/συµµετέχοντες/προσφέροντες από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του 
αντικειµένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισµός και κάθε 
πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιµη από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Επιτροπή Αποσφράγισης Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου: Το αρµόδιο για την αποσφράγιση 
ηλεκτρονικών προσφορών όργανο του ∆ήµου Ηρακλείου το οποίο συγκροτήθηκε µε  την αρ. 871/2014    σε  
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, µετά από κλήρωση, που από τώρα και στο εξής θα καλείται 
«Επιτροπή Αποσφράγισης Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού» . 
Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού: Το αρµόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την 
αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση ενστάσεων του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ και προσφυγών του 
άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 ,το οποίο συγκροτήθηκε µε  την αρ. 871/2014   απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου, µετά από κλήρωση, που από τώρα και στο εξής θα καλείται «Επιτροπή 
Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού » ή «Επιτροπή». 
Επιτροπή  Παραλαβής του ΕΚΠΟΤΑ του ∆ήµου: Το αρµόδιο όργανο, το οποίο θα συγκροτηθεί µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου και το οποίο  έχει  την ευθύνη για την παραλαβή των προς προµήθεια 
ειδών. 
Προσφέρων ή Συµµετέχων ή ∆ιαγωνιζόµενος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων 
(οικονοµικός φορέας) συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε 
την Αναθέτουσα Αρχή. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του 
συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους 
χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής: 
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε 
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα 
TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που 
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Κρατικών Προµηθειών. 
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται στην αρµόδια 
υπηρεσία της  ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις 
δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 
60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού 
φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, 
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) 
στην αρµόδια υπηρεσία της  ΓΓΕ. 
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την 
εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει 
σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασµού του. 
Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόµενου): Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει ηλεκτρονικά 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, και φέρει ψηφιακή υπογραφή  ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο 
εξουσιοδοτηµένο από τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
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Ανοικτός ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός ή Ανοικτή ∆ιαδικασία: Η διαδικασία ανάθεσης µιας δηµόσιας 
σύµβασης προµήθειας στην οποία µπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόµενος (άρθρο 2 §11α Π.∆. 
60/07), ο οποίος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. 
Φάκελος Προσφοράς/ Προσφορά: Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά 
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 ΟΜΑ∆ΑΣ /ΩΝ 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 προµήθεια του Έργου και η οποία κοινοποιείται στον υποψήφιο ανάδοχο. 
Σύµβαση: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την υλοποίηση της 
προµήθειας του Έργου η οποία καταρτίζεται µετά την κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης. 
Προϋπολογισµός 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 προµήθεια  του Έργου 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 Προκήρυξη 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 
προέλευσης του ( βάσει του άρθρου 8 της παρούσας ) . Οι ζητούµενες από την Προκήρυξη Υπεύθυνες 
∆ηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες και θα υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα 
 
Άρθρο 5ο: Νοµικό, Κανονιστικό & Θεσµικό Πλαίσιο ∆ιαγωνισµού - Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τα κάτωθι και τις τυχόν 
τροποποιήσεις τους: 

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. 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). 

4. 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.  

5. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.09.2010)- ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 
συµβάσεων -Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395)και την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335). 

6. Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α)  
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7. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 

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.λπ. (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΄ βαθµό.»  

13. Το Ν. 4314/14  άρθρο 28 παρ. 13 για «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών 
(Ε.Π.Π.) µέχρι 28-2-2015.»  

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

15. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03.12.2007), όπως ισχύει. 

16. 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 …» 

17. Τη µε αριθµ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 
(ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης και την µε αριθµ. πρωτ. 
28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης. 

18. Το ΦΕΚ 1893/11-7-2014 Τεύχος Β «Καθορισµός ηµερησίων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και 
τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου» 

19. Το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 1393/6-6-2013 Τεύχος Β) «∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού  
περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», άρθρο 73 
«Ρυθµίσεις για τον έλεγχο δηµοσίων συµβάσεων» Του Ν 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις»  

20. Το Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
∆ιατάξεις» 

21. Το Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, 
παρ.4β). 

22. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

23. Το  Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις. 

24. Τις ισχύουσες διατάξεις του N.4281/2014 (Φ.Ε.Κ 160/τ. Α΄/ 08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις». 
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25. Τις διατάξεις του άρθρου 37  του Ν.4320/2015 (Φ.Ε.Κ ) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για 
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 
οργάνων και λοιπές διατάξεις» 

26. Την µε αριθµό 793/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου µε θέµα: «Έγκριση 
µελέτης «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»,  

27. Την µε αριθµό 399/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου µε θέµα: 
«ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της προµήθειας ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ  για το έργο  
αυυτεπιστασίας «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»,- 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης». 

28. Την 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. 

 
Άρθρο 6ο: Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισµού – Πληροφορίες  
                   Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισµού  
 
Η προκήρυξη του διαγωνισµού όπως ορίζεται από το άρθρο 29 του Π.∆. 60/07, έχει αποσταλεί για 
δηµοσίευση:  
1. Στην επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2. Στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) 
3. Στον Ελληνικό τύπο θα δηµοσιευτεί σε α) δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες (ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ), β) σε δύο τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες 
της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, ΠΑΤΡΙΣ) και µια εβδοµαδιαία (ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ 
ΜΕΣΑΡΑΣ). Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήµατος του ∆ήµου Ηρακλείου, ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στο Εµπορικό - Βιοµηχανικό 
και Τεχνικό επιµελητήριο.  
Η παρούσα ∆ιακήρυξη και τα συνηµµένα παραρτήµατα αυτής παρέχεται µέσω διαδικτύου στην επίσηµη 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου http://www.heraklion.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισµού. 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 
στο Π.∆.60/07. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/08/2015 και ώρα 00:00 
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/09/2015 και ώρα 15:00  
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα.  
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 
του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Προθεσµία Παροχής  ∆ιευκρινήσεων 
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Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά 
µε την Προκήρυξη µέχρι και την όγδοη (8η) ηµέρα πριν από την λήξη της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας δεν γίνεται δεκτή καµία διευκρίνιση όρου 
Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Γραπτές Απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιούνται σε όλους τους 
ενδιαφεροµένους µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι Υποψήφιοι δεν 
δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις ή διευκρινίσεις προφορικές της Αναθέτουσας Αρχής. 
∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της παρούσας δίδονται από την αρµόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση που 
ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του 
διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης κατά της 
διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σ'  αυτόν 
(άρθρο 15 παρ. 1 περ. α της Υ.Α 11389/93), αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής 
της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως 
άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 
παρ.1 περ. α της Υ.Α 11389/93. 
Τα σχετικά ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω 
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, 
δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο 
σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 
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, κ. ∆έσποινα Βαλύρη, τηλ. 2813409834, e-mail: baliri@heraklion.gr. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηµα για εκπαίδευση µέσω του πεδίου «επικοινωνία» του 
συστήµατος της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ συµπληρώνοντας την επισυναπτόµενη στο 
διαγωνισµό σχετική φόρµα εκπαίδευσης και επισυνάπτοντας την στο αίτηµά τους στο σύστηµα.  Οι 
εκπαιδεύσεις προγραµµατίζονται από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου (ΓΓΕ) και γίνονται ανά διαγωνισµό 
στην Αθήνα σε ηµέρα-ώρα-τρόπο που ορίζεται από τη ΓΓΕ ή µέσω skype για τις εταιρείες εκτός Αθηνών. 
Επισηµαίνεται ότι τα αιτήµατα για εκπαίδευση τα διαχειρίζεται η Αναθέτουσα Αρχή. Η ΓΓΕ επικοινωνεί 
µόνο µε τις Αναθέτουσες Αρχές και όχι µε τους οικονοµικούς φορείς 
 
Οι ενδιαφερόµενοι  πρέπει  να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα ζητούµενα είδη, όπως αυτά 
περιγράφονται   «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσης.  
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών µιας οµάδας επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς 
ολόκληρου του πακέτου.  
 
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε την ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία, µε κριτήριο ανάθεσης της 
σύµβασης εκείνο της χαµηλότερης προσφοράς.  
 
 
Άρθρο 7: ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής  
7.1 Στο 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. Η κατάθεση της κοινής προσφοράς στο σύστηµα θα γίνει από τον εκπρόσωπο της 
ένωσης ή της κοινοπραξίας ο οποίος θα πρέπει να έχει εξουσιοδοτηθεί από τα µέλη της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας µε συµβολαιογραφική πράξη για τον σκοπό αυτό. 
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Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική 
διαδικασία εγγραφής 
 
7.2 ∆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 ισχύ. 
(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 Ευρωπαϊκής 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) A πάτη, 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). 

 
 
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 
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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 – Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* 
µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* µε την 
ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».  

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα  

 

10.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 
εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 
καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται :  
 

10.1.2  ∆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 ηλεκτρονικά, στοιχεία και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την φερεγγυότητα, 
την επαγγελµατική τους αξιοπιστία, την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση, καθώς και τις 
τεχνικές τους δυνατότητες. 
 
10.1.2.1. 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.Tο ποσό της εγγύησης συµµετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της 
προϋπολογισθείσας από το ∆ήµο δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. . Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, 
η διάρκεια της, τα ιδρύµατα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 15 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.  
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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. 
 
10.1.2.2. 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. 
 
10.1.2.3 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 
δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
γ. Νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για 
διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 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. 
δ. 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. 
 
10.1.2.4 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 3.1 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.) 
 
10.1.2.5 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.  
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δ. Συµβολαιογραφική πράξη  µε την οποία θα ορίζεται από τα µέλη της ο εκπρόσωπος της ένωσης ή 
κοινοπραξίας  ο οποίος θα καταθέσει την κοινή προσφορά  στο σύστηµα. 
 
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. 
 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν 
προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, 
βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο.   
 
10.1.2.6 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, υπογραµένες µε  
ψηφιακή υπογραφή :  
 
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) Απάτη, 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). 
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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 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. Το προφίλ της επιχείρησης του διαγωνιζόµενου, ήτοι την επιχειρηµατική δοµή, τους τοµείς 
δραστηριότητας και τα παραγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες. 
 
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
 
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να 
υπογράφονται ψηφιακά .  
 
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. 
 
 
10.1.3  Τεχνική Προσφορά 
Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα 
κάτωθι :  
 
Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά 
ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
Μαζί µε την ηλεκτρονικά υποβαλόµενη τεχνική προσφορά οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να καταθέσουν 
υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, σε µορφή PDF τα παρακάτω δικαιολογητικά και υπεύθυνες 
δηλώσεις:  
 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 
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προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να 
επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα 
γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα 
κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει 
αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας (να κατατεθεί απαραίτητα η 
σχετική δήλωση του κατασκευαστή), σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου 
έγινε η αποδοχή.  

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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 επιβάλλονται οι προβλεπόµενες ποινές.  
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. Προσκοµίζοντας 
όµως όλες τις σχετικές Υπ.∆ηλώσεις καθώς και κάθε άλλο εγγραφο που απαιτείται στην παρούσα διακήρυξη 
σχετικό µε την επιχειρηµατική µονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος. 
 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. 
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 10 ηµερών. Στις περιπτώσεις που για την επιδιόρθωση της βλάβης απαιτείται η προµήθεια/ 
αντικατάσταση εξαρτηµάτων το παραπάνω διάστηµα των 10 ηµερών µπορεί να παραταθεί σε συνεννόηση 
πάντα µε τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες του ∆ήµου. 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Τα ανωτέρω στοιχεία «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά» του προσφέροντος υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός πέντε 
(5) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Υπέυθυνες δηλώσεις και δικαιολογητικά που  υπογράφονται από τον ίδιο το 
διαγωνιζόµενο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή δεν προσκοµίζονται .  
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά δικαιολογητικά, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον 
κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 
υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία 
ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Τεχνικά 
φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισής τους εντός της προθεσµίας των  πέντε εργασίµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να 
απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκοµίσει το σύνολο ή µέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει 
ηλεκτρονικά και ο συµµετέχοντας θα πρέπει να τα προσκοµίσει εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία ειδοποίησης.  
 
10.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 
προσφέροντα. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει 
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σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η 
οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, 
ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνεται η αξία των προσφερόµενων υλικών, η µεταφορά και η παράδοση αυτών. 
Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας επιβαρύνεται µε όλα τα έξοδα 
µέχρι την παράδοση της προµήθειας, καθώς και όλους τους σχετικούς φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν 
κατά την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
Η προσφερόµενη τιµή αναγράφεται αριθµητικά µε δύο δεκαδικά. 
Ο προσφέρων, µε την υποβολή της προσφοράς του, θεωρείται αυτοµάτως ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης 

∆εν παρέχεται η δυνατότητα στους προµηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για µέρος των ζητουµένων 
υλικών των οµάδων, παρά µόνο για το σύνολο των υλικών κάθε οµάδας, της προµήθειας. 

Οι τιµές προσφοράς θα δοθούν υποχρεωτικά σε €, θα ισχύουν έως τη λήξη της σύµβασης και δεν θα 
επιδέχονται ουδεµία προσαύξηση για τη διάρκειά της. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Φορέα. 

Από την οικονοµική προσφορά του προµηθευτή, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
σύνταξη της προσφοράς του, πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει, 
ανεξάρτητα από το αν προκύψουν παράγοντες τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Η Υπηρεσία δεν 
υποχρεούται σε καµία συµπληρωµατική δαπάνη αφού η προσφερόµενη τεχνική λύση είναι εξ ορισµού 
της επιλογής του προµηθευτή.  

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.  

 

Άρθρο 11ο: Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού – ∆ιαδικασία Αποσφράγισης προσφορών  

Α. Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις  16/09/2015 και ώρα 10:00 π.µ., από 
την Επιτροπή Αποσφράγισης ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής -Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω της Επιτροπή Αποσφράγισης 
ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των 
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – 
Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
(υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

B.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών µέσω της Επιτροπής Αξιολόγησης διαγωνισµού  εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων 
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 
Αναθέτουσας Αρχής.  

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:  
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• Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαγωνισµού, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των 
κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών.  

• Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  

• Η Aναθέτουσα Aρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών.  

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 
τους.  

• Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 
του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για 
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς 
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

Για την επιλογή της  χαµηλότερης τιµής αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως 
τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

Μετά την εκδίκαση των τυχών ενστάσεων κατά της αξιολόγησης από την Αρµόδια επιτροπή, ή την 
άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας για την υποβολή τους, επαναφέρονται οι προσφορές που κρίθηκαν 
αποδεκτές στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.   

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υποψηφίους, για όσες προσφορές κρίθηκαν από την 
επιτροπή Αξιολόγησης µη αποδεκτές, επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 
διαγωνισµού. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. (άρθρο 20 παρ.3 ΕΚΠΟΤΑ) 

 

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί «η χαµηλότερη προσφορά», µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 
τεχνικές προδιαγραφές («ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α) και τα κριτήρια συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε 
τους παρόντες όρους διακήρυξης και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, 
προµηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε, ως η πλέον συµφέρουσα. 

Η Επιτροπή κατά την διαδικασία της αξιολόγησης συντάσσει, συµπληρώνει και υπογράφει το σχετικό 
πρακτικό. 

Τα πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης του διαγωνισµού µαζί µε την γνωµοδότηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης διαβιβάζονται στην Οικονοµική Επιτροπή που σε κάθε περίπτωση είναι 
αρµόδια για να αποφασίσει  για την  κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και της 
ανάθεσης της προµήθειας στον ανάδοχο.  

   

Άρθρο 12ο: Κατακύρωση του διαγωνισµού  

12.1 Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης διαγωνισµού. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζηµίως για αυτήν να 
µαταιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως: 

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας, 

β) εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση έργο, 
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γ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόµισε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά της παραγράφου Α 
της παρούσας. 

δ) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων 
και των τεχνικών προδιαγραφών. 

ε) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης,  όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 

ζ) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, συµφώνα µε τις διατάξεις του αρθρου 21 του 
ΕΚΠΟΤΑ 

η) Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: 

i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής 
ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό.  

ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση 

 

12.2 Η κατακύρωση της προµήθειας, , µε κριτήριο την  πλέον ΧΑΜΗΛΌΤΕΡΗ προσφορά εφόσον 
κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές, από την αρµόδια επιτροπή. 

 

12.3 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή, η δε σχετική 
απόφαση υποβάλλεται για έλεγχο νοµιµότητας.  Κατά της κατακυρωτικής απόφασης µπορεί να 
υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 150 – 152 του Ν.3463/06 και 
άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 

 

 12.4 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. 

 Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.: 

α. Το προς προµήθεια είδος. 

β. Την ποσότητα. 

γ. Την τιµή. 

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 

ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και µε το 
σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 

στ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

 

Άρθρο 13ο: Ενστάσεις – Προσφυγές προ της υπογραφής της Σύµβασης 
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως 
και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής 
προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή 
λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο 
προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά βάσει του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ, ως εξής: 
 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ηλεκρονικά µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για 
τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης 
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και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την οικονοµική επιτροπή και η 
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 
. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 

2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, ηλεκτρονικά, που αφορούν την συµµετοχή 
οποιουδήποτε προµηθευτή στο διαγωνισµό ή τη διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και 
εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού 
φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο την Οικονοµική 
Επιτροπή και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής 
προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) 
ηµερών από της υποβολής της. 
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται 
δεκτές. 
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της 
Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του 
σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους. 
5. Οι Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το 
άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’) «∆ικαστική προστασία κατά το 
στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών 
σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ» όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51) µέσω του 
συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή.  
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 
πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει 
του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» 
ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.  
 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω 
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων 
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας 
Αρχής. 
 
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 14ο :Υπογραφή Σύµβασης  
 
14.1 Ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούνται εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία 
της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την 
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
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.  
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 και 35 της Υ.Α. 11389/1993. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης 
υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση το κείµενο της οποίας επισυνάφθηκε στη 
διακήρυξη. 
 
14.2 Η σύµβαση καταρτίζεται σύµφωνα µε το Σχέδιο του Παραρτήµατος Γ, από την υπηρεσία και 
υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των 
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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. 
 
14.3 Η σύµβαση τροποποιείται µόνο οι τροποποιήσεις ή αλλαγές δεν αλλοιώνουν το φυσικό και οικονοµικό 
αντικείµενο (είδος, ποσότητα, ύψος σύµβασης) και 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.).  
 
14.4 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :  
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της   
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 15ο: 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. 
 
15.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που 
θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την οποία υποβάλλεται προσφορά, εκτός 
ΦΠΑ.  
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.  
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες 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 τις ισχύουσες διατάξεις  του άρθρου 26  
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα παράτασης αυτής, µετά από σχετική αίτηση της βάση του 
άρθρου 9 της παρούσας ∆ιακήρυξης  
 
15.2 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 5% της συνολικής συµβατικής αξίας 
των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν θα έχει διάρκεια λήξης και θα αναφέρει ότι:  «Η 
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παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωση σας ότι µπορούµε 
να θεωρήσουµε τον οργανισµό µας (Τράπεζα ή άλλο νοµικό πρόσωπο) απαλλαγµένο από κάθε σχετική 
υποχρέωση». 

 
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  Β της παρούσας προκήρυξης. 
 
 
Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής των το οφειλόµενο ποσό ισχύει και στην 
περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. Οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του ∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του Νόµου 4281/2014. 
 
 

Άρθρο 16ο: Τιµές προσφοράς – Νόµισµα  
Στον (υπό)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 
προσφέροντα.  
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά».  
 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος σε ευρώ. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 

Άρθρο 17ο: Χρόνος και τόπος παράδοσης των υλικών 
Χρόνος παράδοσης των υλικών 
Η ποσότητα θα παραδίδεται τµηµατικά ή όπως διαφορετικά επιθυµεί ο ∆ήµος Ηρακλείου και σύµφωνα 
µε τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της Υπηρεσίας. Η εντολή θα δίδεται στον προµηθευτή στην 
διεύθυνση που θα αναγράφει µε δήλωση του στην προσφορά του. 
Η διάρκεια της προµήθειας, ορίζεται έως την εξάντληση των υπό προµήθεια ειδών-υλικών, 
ανεξαρτήτως του χρόνου. 
 
Εάν κατά την παραλαβή των υλικών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι της µελέτης και της 
σύµβασης, ή εµφανίζονται ελαττώµατα ή κακοτεχνίες τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Ο ∆ήµος Ηρακλείου απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη 
αιτία κατά την εκτέλεση της παράδοσης της προµήθειας. Ο ∆ήµος Ηρακλείου δεν έχει υποχρέωση καταβολής 
αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του προµηθευτή ή 
τρίτων. 
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. 
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Άρθρο 18ο: Τρόπος πληρωµής 
Η πληρωµή της αξίας κάθε παράδοσης (ποσότητας ), στον προµηθευτή, θα γίνετε  µετά την οριστική 
παραλαβή του, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής  και θα συνοδεύεται από τα νόµιµα 
δικαιολογητικά. 
Η οριστική παραλαβή του συνόλου της προµήθειας  πραγµατοποιείται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 
παραλαβής του προς προµήθεια είδους  . 
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) 
ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην 
Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές", καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. 
Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως 
του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωµή είναι τα εξής: 
i. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ . 
iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ. 
iv. ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ, 
v. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, 
vi. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ∆ΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ αξίας 4% επί του καθαρού ποσού (δηλαδή 
χωρίς Φ.Π.Α.). 
vii. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ. 
VIII. ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   
ΤΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει τα άρθρα 36 και 37 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 19ο: Επίλυση διαφορών 
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση 
των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της 
ισχύος της σύµβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρµόδια ∆ικαστήρια, σύµφωνα 
µε το ελληνικό ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο. 
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Μαµουλάκης Χάρης 


