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Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 3Α, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΔΑΣ 8mm»  ,
στα πλαίσια  του έργου αυτεπιστασίας «Διανοίξεις – Αποκαταστάσεις δρόμων».  Η χρηματοδότηση της
προμήθειας είναι από ιδίους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

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

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό  Διεθνή  Ανοικτό  Δημόσιο  Διαγωνισμό,  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο
κατακύρωσης  την χαμηλότερη τιμή  για την  υλοποίηση της : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 3Α, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΔΑΣ 8mm»  ,
στα πλαίσια  του έργου αυτεπιστασίας «Διανοίξεις – Αποκαταστάσεις δρόμων».  Η χρηματοδότηση της
προμήθειας είναι από ιδιούς πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ
ΧΙΛΙΑΔΩΝ  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ  ΟΓΔΟΝΤΑ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ  ΕΥΡΩ  ΚΑΙ  ΕΞΗΝΤΑ  ΤΡΙΩΝ  ΛΕΠΤΩΝ

(393.584,63 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Ο Διαγωνισμός  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
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος 
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Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.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 Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ.60/07.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Δικαίωμα 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.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική
διαδικασία εγγραφής. 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων -Παροχή Διευκρινήσεων
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.
Διευκρινίσεις 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
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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
Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.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 Δήμο Ηρακλείου, κ. Βαλύρη Δέσποινα, 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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 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. 

Δημοσίευση:  Περίληψη  της  παρούσας  διακήρυξης  θα  δημοσιευθεί  α)  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) στο Τεύχος Διακηρύξεων  Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
(Φ.Ε.Κ.),   γ)  σε  δύο  ημερήσιες  οικονομικές  εφημερίδες  (ΓΕΝΙΚΗ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  &
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 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
Δήμου Ηρακλείου, στην ιστοσελίδα του Δήμου 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  Διακήρυξη  και  τα  ΤΕΥΧΗ  που
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

  Ο Αντιδήμαρχος

Μαμουλάκης Χάρης
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 ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: 

ΕΙΔΟΣ  1 : ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 3Α   ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΕΙΔΟΣ  2: ΣΚΥΡΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΕΙΔΟΣ  3 ΨΗΦΙΔΑΣ 8mm ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΥΣ

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

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ CPV

ΕΙΔΟΣ  1 ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 3Α   
ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

14212200-2

ΕΙΔΟΣ  2 ΣΚΥΡΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 14212200-2

ΕΙΔΟΣ  3 ΨΗΦΙΔΑΣ 8mm ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 14212200-2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΜΟΝΑΔΑ

Ο εξοπλισμός κατατάσσεται σε διακριτά επί μέρους , ως ακολούθως :

ΕΙΔΟΣ  1. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 3Α   ΜΕ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – 24.000,00 ΤΟΝ

ΕΙΔΟΣ  2. ΣΚΥΡΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ – 2.300,00 ΤΟΝ

ΕΙΔΟΣ  3 ΨΗΦΙΔΑΣ 8mm ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑΒ - 230,00 ΤΟΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ΜΕ  23%Φ.Π.Α)

€  393.584,63 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΕΙ

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 2015  ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:  30-7323.612

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2% ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ
(xωρίς ΦΠΑ)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 319.987,50 € 6.399,75 €

ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 ΜΕΧΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
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ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Άρθρο 1ο Αναθέτουσα Αρχή

Άρθρο 2ο Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Άρθρο 3ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Άρθρο 4ο Ορισμοί

Άρθρο 5ο Νομικό, Κανονιστικό και Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού - Ισχύουσες Διατάξεις

Άρθρο 6ο Τρόπος λήψης των εγγράφων διαγωνισμού – Πληροφορίες

                 Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού

Άρθρο 7ο Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

Άρθρο 8ο Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

Άρθρο 9ο Χρόνος ισχύος προσφορών

Άρθρο 10ο Δικαιολογητικά συμμετοχής - Περιεχόμενο προσφορών

Άρθρο 11ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – Διαδικασία Αποσφράγισης προσφορών

Άρθρο 12ο Κατακύρωση Διαγωνισμού

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 Δήμος Ηρακλείου. 
Ταχ. Διεύθυνση:Δήμος Ηρακλείου 
Δ/νση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας 
Τμήμα Οδοποιίας
Αγ. Τίτου   Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο                                     
Αρμόδιος υπάλληλος: Δέσποινα Βαλύρη 
Τηλ. Επικοινωνίας: (+30) 2813409834
Fax: (+30) 2813409860
E-mail: baliri@heraklion.gr
Ιστοσελίδα: http://www.heraklion.gr

Άρθρο 2ο: Αντικείμενο του Διαγωνισμού 
Συνοπτικά, αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου 3 Α,  προμήθεια
σκύρου οδοστρωσίας και προμήθεια ψηφίδας 8mm.

Αναλυτικά το αντικείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιγράφεται στο   «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ,
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 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  393.584,63  €
συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  ΦΠΑ,  σύμφωνα  με  την  εγκεκριμένη  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ,
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας. Η απαιτούμενη πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικ. Έτους
2015 με Κ.Α :30-7323.612.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Ηρακλείου

Άρθρο 4ο: Ορισμοί
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες
που τους αποδίδονται στη συνέχεια :
Δημοπρατούσα  Αρχή/  Αναθέτουσα  Αρχή (Α.Α.):  Ο ΔΗΜΟΣ 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 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Φορέας της προμήθειας: Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Διευθύνουσα  Υπηρεσία/  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  της  προμήθειας: Η  Δ/ΝΣΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Προϊσταμένη Αρχή:  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Δήμου 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  Διενέργειας  Διαγωνισμού:  Το  ΤΜΗΜΑ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  ,  Δ/ΝΣΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Αρμόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών: Η κα Δέσποινα Βαλύρη, υπάλληλος του Δήμου 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 
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Πράξη:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΘΡΑΥΣΤΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ  3Α,  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΚΥΡΟΥ
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  και  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΨΗΦΙΔΑΣ  8mm»  ,  στα  πλαίσια  του  έργου  αυτεπιστασίας
«Διανοίξεις – Αποκαταστάσεις δρόμων»
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  Διαγωνισμού  του  Δήμου:  Το  αρμόδιο  για  την  αποσφράγιση
ηλεκτρονικών  προσφορών  όργανο  του  Δήμου  Ηρακλείου  το  οποίο  συγκροτήθηκε  με   την  αρ .  871/2014
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, μετά από κλήρωση, που από τώρα και στο εξής θα καλείται
«Επιτροπή Αποσφράγισης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» .
Επιτροπή  Αξιολόγησης  Διαγωνισμού:  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 Δήμου Ηρακλείου, μετά από κλήρωση, που από τώρα και στο εξής θα καλείται «Επιτροπή
Αξιολόγησης Διαγωνισμού » ή «Επιτροπή».
Επιτροπή  Παραλαβής του ΕΚΠΟΤΑ του Δήμου: Το αρμόδιο όργανο, το οποίο θα συγκροτηθεί με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και το οποίο  έχει  την ευθύνη για την παραλαβή των προς προμήθεια
ειδών.
Προσφέρων ή Συμμετέχων ή Διαγωνιζόμενος: 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.ΔΗ.Σ.  -  Διαδικτυακή  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 Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών
της Γενικής Διεύθυνσης 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  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προμηθειών  της  Γενικής  Διεύθυνσης
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
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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.
Ανοικτός  ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός  ή  Ανοικτή  Διαδικασία:  Η  διαδικασία  ανάθεσης  μιας  δημόσιας
σύμβασης προμήθειας στην οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος (άρθρο 2 §11α Π.Δ.
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 Διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με την Προκήρυξη, για την συμμετοχή του
στη διαδικασία του Διαγωνισμού.
Ανάδοχος:  Ο  προσφέρων  που  θα  επιλεγεί  και  θα  συνάψει  Σύμβαση  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή  για  την
υλοποίηση ΟΜΑΔΑΣ /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 Δήλωση: 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
Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες και θα υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα.

Άρθρο 5ο: Νομικό, Κανονιστικό & Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού - Ισχύουσες Διατάξεις
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  Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).

2. Το N. 3463/2006 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-
2007) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.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 Δεκεμβρίου 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.Δ.  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)-  Δικαστική  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 Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
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6. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α) 

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 Διαύγεια-
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 Δημοσίου 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  Δ΄  Τμήματος  του  Ν.Σ.Κ.-  Δαπάνες  δημοσιεύσεων  διαγωνισμών  Δημοσίων
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  «Διαχείριση,  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 Διευκόλυνσης …»

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

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
Δημοσίου»

19. Το  Ν.  4146/2013  (ΦΕΚ  1393/6-6-2013  Τεύχος  Β)  «Διαμόρφωση  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  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  άλλες
Διατάξεις»

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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

23. Το  Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –  Τροποποίηση  Διατάξεων  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  Δημοτικού  Συμβουλίου  Ηρακλείου  με  θέμα:  «Έγκριση
μελέτης «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ με αυτεπιστασία», 

27. Την με αριθμό  397και 398  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου με θέμα:
«ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της  προμήθειας  ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 3 Α,
ΣΚΥΡΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ και  ΨΗΦΙΔΑΣ 8mm  για  το  έργο  αυτεπιστασίας  «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ –
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ»,- 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.  144547/22-09-2014  απόφαση  Δημάρχου  περί
εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής Διακηρύξεων, περιλήψεων Διακηρύξεων 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.Δ.  60/07,  έχει  αποσταλεί  για
δημοσίευση: 

1. Στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.)
3.  Στον  Ελληνικό  τύπο  θα  δημοσιευτεί  σε  α) δύο  ημερήσιες  οικονομικές  εφημερίδες  (ΓΕΝΙΚΗ  ΤΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 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 Δήμου Ηρακλείου, ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στο Εμπορικό - Βιομηχανικό
και Τεχνικό επιμελητήριο. 
Η  παρούσα  Διακήρυξη  και  τα  συνημμένα  παραρτήματα  αυτής  παρέχεται  μέσω  διαδικτύου  στην  επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου http://www.heraklion.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.
Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 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.ΔΗ.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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
στο Π.Δ.60/07.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Προθεσμία Παροχής  Διευκρινήσεων
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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.
Διευκρινίσεις 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 Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.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 Δήμο Ηρακλείου, κ. Δέσποινα 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  ΕΣΗΔΗΣ  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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 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: Δικαιούμενοι 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.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική
διαδικασία εγγραφής

7.2 Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό: 
(α) Όσοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του
Δημόσιου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ.
(β)Όσοι  αποκλείστηκαν  από  διαγωνισμούς  για  προμήθειες  του  Ελληνικού  Δημοσίου  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 ΠΔ 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1).
(ii)  Δωροδοκία,  κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της  26ης  Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ
L 358 της 31.12.1997, σελ.2).
(iii)  Aπάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  για  την  προστασία  των  οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48).
(iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK
του  Συμβουλίου,  για  την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).
(v) Για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους (άρθρο 43 παρ. 2(γ)  του Π.Δ. 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
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χρονικό διάστημα.  Οι  προσφέροντες  οφείλουν να απαντήσουν  σχετικά μέσα σε  πέντε (5)  ημέρες  και  σε
περίπτωση  που  αποδέχονται  την  αιτούμενη  παράταση,  οφείλουν  να  ανανεώσουν  και  τις  Εγγυήσεις
Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται
την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την
λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  ματαιώνονται  τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού,  εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει  αιτιολογημένα ότι  η συνέχιση του
διαγωνισμού  εξυπηρετεί  το δημόσιο συμφέρον.  Η ανακοίνωση της  κατακύρωσης  του Διαγωνισμού 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°: Δικαιολογητικά συμμετοχής – Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος*
με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 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 «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 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  Δικαιολογητικά 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 Δήμο 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
Διευθύνων 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) Διαχειριστές Ε.Π.Ε.
3) Πρόεδρος και Διευθύνων 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
Διευθύνων 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 Διοικητής 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) Δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  έναν  ή  περισσότερους  από  τους  λόγους  της
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/07 (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/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1).
(ii)  Δωροδοκία,  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 ΠΔ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α). 
β) Δεν 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.Δ.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 Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
- ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων 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) Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
κατ' εφαρμογή του Π.Δ. 60/07 ή των διατάξεων του παρόντος διαγωνισμού ή όταν δεν έχουν παράσχει
τις πληροφορίες αυτές (εδάφιο ζ άρθρου 43§2 του Π.Δ. 60/07).
δ)  Δεν 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) Δεν 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.Δ.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 Δήλωση 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 Δήλωση 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  «Δικαιολογητικά  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  προσφερόμενο  προϊόν  και  τον  τόπο  εγκατάστασής  της.  Επίσης,  στην
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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.Δηλώσεις 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 Δήμου 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 Δήμου.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τα ανωτέρω στοιχεία «Δικαιολογητικά 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). Υπεύθυνες 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 Διαγωνισμού.
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

Δεν 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 – Διαδικασία 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  Διαγωνισμού  του  Δήμου  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 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των
οικονομικών  προσφορών  αποσφραγίζονται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  Επιτροπή  Αποσφράγισης
ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δήμου 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  «Δικαιολογητικά  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 Διαγωνισμού.  

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 & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί «η χαμηλότερη προσφορά», με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι
τεχνικές προδιαγραφές («ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»)) 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  Διενέργειας  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.
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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,

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,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 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 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 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.
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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
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’) «Δικαστική προστασία κατά το
στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων 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,
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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  από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση
συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του
αναδόχου που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, 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  Διακήρυξη.  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. 
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα παράτασης αυτής, μετά από σχετική αίτηση της βάση του
άρθρου 9 της παρούσας Διακήρυξης 

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
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 Δημοσίου, 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 Δήμος 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 Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη
αιτία κατά την εκτέλεση της παράδοσης της προμήθειας. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει υποχρέωση καταβολής
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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.

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.Δ. 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 ΕΙΔΩΝ.
iv. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ,
v. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ,
vi.  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αξίας  4% επί  του καθαρού ποσού (δηλαδή
χωρίς Φ.Π.Α.).
vii. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.
VIII.ΑΠΟΔΕΙΞΗ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΟΛΩΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ  ΠΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ  ΤΗΝ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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 Δικαστήρια, σύμφωνα
με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.

Ο Αντιδήμαρχος

Μαμουλάκης Χάρης
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