
 Σελίδα 1 από 9 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ηράκλειο,   16/10/2015    

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                  «Προµήθεια Υλικών θέρµανσης   
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &                            Έργο:  Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων                                            
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                                      A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης.     
 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  
& ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ                 
                                                                    Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 

    
 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ   

    Ο ∆ήµος Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ.71202,  
διακηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
την χαµηλότερη τιµή – προσφορά, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης :30.000 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , µε αντικείµενο την προµήθεια υλικών θέρµανσης  για τις 
ανάγκες διαφόρων σχολικών κτιρίων του ∆ήµου Ηρακλείου µέσα από το έργο αυτεπιστασίας : 
Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων A/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης.  

    Η Μελέτη αποτελείται από την  παρούσα ∆ιακήρυξη, την Τεχνική Εκθεση  , την Ειδικη 
Συγγραφή (Τεχνικές  Προδιαγραφές), την  Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό  
Προϋπολογισµό και τον Προϋπολογισµό Προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ηµεροµηνία  διαγωνισµού  

Οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο ∆ήµο στις  ….. / ….. / 2015 
ηµέρα  ……………… και ώρα 10:30 π.µ. έως 11:00 π.µ.  στη ∆ιεύθυνση, ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
∆ήµου Ηρακλείου, ∆ιονυσίου   13Α , ενώπιον της επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης  του 
∆ιαγωνισµού ή θα σταλούν στη διεύθυνση ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202,  
µε την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού  «Προµήθεια 
υλικών θέρµανσης » για τις ανάγκες διαφόρων σχολικών κτιρίων του ∆ήµου Ηρακλείου µέσα 
από το έργο αυτεπιστασίας :  

Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων A/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης. »,  µέχρι µία ηµέρα πριν από 
την ορισµένη ηµεροµηνία  της διεξαγωγής της δηµοπρασίας. Κατά την ηµέρα αποσφράγισης 
των δικαιολογητικών µπορούν να παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων. 

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), 
ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ίδια µέρα την επόµενη εβδοµάδα δηλαδή την  … / ….. / 
2015  ηµέρα  ……………….  και ώρα.   10: 30 : π. µ. έως 11:00 π.µ.    στον ίδιο χώρο.  

ΑΡΘΡΟ  2ο 

Ισχύουσες  ∆ιατάξεις 

Ο διαγωνισµός θα  διεξαχθεί  σύµφωνα  µε τις διατάξεις του Ν. 2286/95  «Προµήθειες 
του ∆ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»,  
του Π.∆. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµοσίου 
προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο», τους όρους της 11389/93 Υπουργικής  Α Απόφασης ( ΕΚΠΟΤΑ) και 
των συναφών Νόµων , καθώς και των παρ. 4,5 και 6 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και η αριθµ. 
Π17445/22-1-2002 και Π17446/14-1-2002 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και του Ν. 
4281/2014 (άρθρο 157 παρ. 7 και παρ. 1β). 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ    3ο 

Πληροφορίες  
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Πληροφορίες για την µελέτη αυτή µπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι µέχρι 
και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού από  την ∆/νση 
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας ,  Ηράκλειο τηλ. 2813409861,   τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες . 
Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί  σύµφωνα µε όσα  ορίζονται  στην παράγραφο 5 του 
άρθρου 23 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Ηρακλείου. 

ΑΡΘΡΟ    4ο 

Προϋπολογισµός   Μελέτης  
Ο Προϋπολογισµός της µελέτης προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 30.000€ 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), θα καταλογισθεί σε βάρος της  πίστωσης µε : 
Κ.Α. 30-7331.055 µε τίτλο: « Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων A/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης.» 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Ηρακλείου οικονοµικού έτους 2015. 

ΑΡΘΡΟ    5ο 

∆ικαιολογητικά  

 
Όσοι συµµετάσχουν στον διαγωνισµό  πρέπει να υποβάλλουν  µε την προσφορά τους 

επί ποινή αποκλεισµού τα  εξής δικαιολογητικά: 
 
 α) Οι Έλληνες πολίτες: 
 

1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό όπως ορίζεται στο άρθρο 17 της 
παρούσας διακήρυξης  και άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 ποσού  ευρώ  . 

2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά  
την ηµεροµηνία διενέργειες του διαγωνισµού. 

    3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εµπίπτει στους περιορισµούς του  
         άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή  
         αποκλεισµού από τις διαδικασίες προµήθειας του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ και  
         ότι ασκεί νόµιµα την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.   

4 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτή η 
εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελµά  τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από 
αρµόδια ∆ηµόσια  Αρχή που  θα  έχουν  εκδοθεί  το  πολύ  έξι (6)  µήνες πριν από την  
ηµεροµηνία  διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
 β) Οι αλλοδαποί 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό  όπως ορίζεται στο άρθρο 17 της 
παρούσας διακήρυξης ποσού 600 ευρώ  . 

2.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας          διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικά 
µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας . 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής  της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
περιπτώσεις  3)  του παρόντος άρθρου. 

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους 
στα Μητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε          ισοδύναµους επαγγελµατικούς  
καταλόγους. 

 
 
γ)  Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
        
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α) και β) εκτός του αποσπάσµατος  ποινικού  
µητρώου  ή  του  ισοδύναµου  προς  τούτο  εγγράφου. 
 
δ)  Οι συνεταιρισµοί: 
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1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό όπως ορίζεται στο άρθρο 17 και το 
άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 της παρούσας διακήρυξης ποσού …………….. ευρώ  . 

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από  το οποίο να  προκύπτει ότι 

δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 3) και 4) του εδαφίου α) του παρόντος άρθρου. 
 
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
 

1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην ένωση. 

2) Πιστοποιητικά σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών        που 
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς 
αστικούς  συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε σε µη µεταποιητική δραστηριότητα και 
εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50 %. Το Πιστοποιητικό 
αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της  προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες 
από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στα ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά µαζί µε την  προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο 
δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις 
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

 
Όσοι από τους συµµετέχοντες δεν προσκοµίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά 
µπορεί να αποκλεισθούν από τη διαδικασία του διαγωνισµού. 
 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούµενου του γνησίου της  υπογραφής 
του   εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή  συµβολαιογράφου. 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα , ή δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 
προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 
Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, 
αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνησίου της 
υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφου. 
Σηµειωτέο ότι στο διαγωνισµό δικαιούνται συµµετοχής Ενώσεις προµηθευτών που πληρούν τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο  άρθρο 8 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. Η 
προσφορά που υποβάλλεται από αυτές θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε όσα αναφέρονται 
σχετικά στο παραπάνω άρθρο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ     6ο 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές 
τους µε όλα τα απαραίτητα  στοιχεία   ενώπιον της Επιτροπής την ηµέρα και ώρα του 
διαγωνισµού   στη ∆ιεύθυνση, ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ήµου Ηρακλείου, ∆ιονυσίου   13Α ,  µε 
την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού  «Προµήθεια υλικών 
θέρµανσης » για τις ανάγκες διαφόρων σχολικών κτιρίων του ∆ήµου Ηρακλείου µέσα από το 
έργο αυτεπιστασίας : Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων A/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης. »,  µέχρι 
µία ηµέρα πριν από την ορισµένη ηµεροµηνία  της διεξαγωγής της δηµοπρασίας. Οι 
προσφορές µπορεί να σταλούν και ταχυδροµικά στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στην ∆ιεύθυνση 
Αγίου Τίτου 1  ( Τ.Κ. 71202 ) µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του ∆ιαγωνισµού 
δηλαδή  02/ 11 / 2015 και ώρα 15:00 .  
 
ΑΡΘΡΟ    7ο 



 Σελίδα 4 από 9 

Προσφορές 
 
Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο . Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
 α)  Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  µε κεφαλαία γράµµατα. 
 β)  Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την 
      προµήθεια (∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Επιτροπή ∆ιενέργειας και αξιολόγησης   
      του ∆ιαγωνισµού «Προµήθεια υλικών θερµανσης »  για τις ανάγκες διαφόρων  
      σχολικών κτιρίων του ∆ήµου Ηρακλείου µέσα από το έργο  
      αυτεπιστασίας : Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων A/θµιας & Β/θµιας  εκπαίδευσης. ») 
 γ)  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 δ)  Τα στοιχεία του ενδιαφεροµένου. 
 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα ως εξής: 
Στον κύριο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα  δικαιολογητικά  η  
εγγυητική συµµετοχής  και τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς ( θα πρέπει να υπάρχει το  
τεύχος Τεχνικής Περιγραφής - Τεχνικών Προδιαγραφών  στο οποίο θα δίνεται σαφής 
περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές για τα προσφερόµενα υλικά ). 
Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισµένο φάκελο, 
επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη   «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι 
συµµετέχοντες θα πρέπει να συµπληρώσουν, επί ποινή αποκλεισµού, τον προϋπολογισµό 
προσφοράς για όσα είδη (άρθρα) επιθυµούν. Ο φάκελος  της  οικονοµικής προσφοράς θα 
φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, µε την ένδειξη   «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι  δυνατόν λόγω µεγάλου όγκου 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  και τις λοιπές ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στη προσφορά του ρητά αναφέρει τα  σηµεία εκείνα τα 
οποία τυχόν δεν αποδέχεται. 
Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους της 
προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειµένου να 
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή  απόκρουση όρου της διακήρυξης.                  
∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισµού είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. 
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω  λαµβάνονται υπόψη µόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που  ζητήθηκαν. 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ   8ο 
Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές ενενήντα (90) ηµέρες από την 
επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερου του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από 
την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την  
διακήρυξη. 
 
ΑΡΘΡΟ   9ο 
Αντιπροσφορές 
 
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε  περίπτωση  υποβολής τους , 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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ΑΡΘΡΟ     10ο 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 
 
1.   Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της  νοµιµότητας διενέργειας του, ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται  εγγράφως ως εξής 
1.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 
υπηρεσία µέσα σε χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 1.α του ΕΚΠΟΤΑ. Η ένσταση 
εξετάζεται από την ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε 
( 5 ) εργάσιµες ηµέρες πριν την  διενέργεια του διαγωνισµού. 
1.2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ’ 
αυτόν µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της  διαδικασίας του και  για  λόγους  που  ανακύπτουν κατά το 
αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου  σταδίου. Η ένσταση 
αυτή δεν επιφέρει αναβολή η διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή ή οποία υποβάλλει την 
ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή  που αποφαίνεται 
τελικά. 
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιονδήποτε άλλο από τους προαναφερόµενους λόγους προ 
της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
 
ΑΡΘΡΟ    11ο 
Προσφερόµενη τιµή 
 
Οι τιµές θα δίνονται σε ευρώ ( € ), κατ’ άρθρο του προϋπολογισµού της µελέτης  για τα 
προσφερόµενα είδη.  Στις  τιµές θα περιλαµβάνονται και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και 
παράδοση σε χώρους όπου θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ    12ο 
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών 
 
Η αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 
της παρούσας  διακήρυξης. Όταν πλησιάζει η ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών, δηλαδή 
η 10:30 π.µ., η Επιτροπή κηρύσσει µεγαλόφωνα την λήξη του χρόνου παραλαβής και 
παράδοσης των προσφορών και στην συνέχεια προβαίνει στην αποσφράγιση αυτών. 
Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες.  
Η αποσφράγιση γίνεται  µε την παρακάτω διαδικασία : 
 
1.1 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος  της   προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται, 
από την  επιτροπή  όλα τα δικαιολογητικά και τα  στοιχεία της τεχνικής προσφοράς  κατά 
φύλλο. 
 
 1.2  Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και 
σφραγίζεται από την επιτροπή , προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που 
θα  ορίσει η επιτροπή  και  θα κάνει  γνωστό στους  ενδιαφερόµενους    µε  έγγραφο της  . 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή   προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 
υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο 
υπογράφει και σφραγίζει. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 
 
ΑΡΘΡΟ   13ο 
Αξιολόγηση προσφορών 
 
Για την αξιολόγηση των προφορών η  επιτροπή αξιολόγησης του ∆ήµου θα εξετάσει αν οι 
τεχνικές προδιαγραφές των ενδιαφεροµένων είναι σύµφωνες  
κατ’ ελάχιστο µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών, 
ουσιώδεις  αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης 
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απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι 
παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Οι οικονοµικές προσφορές δεν 
αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται και  ανοίγονται την ηµέρα και ώρα που θα ορίσει η 
Επιτροπή αφού πρώτα γίνει ή τεχνική αξιολόγηση των προσφορών .  
Προσφορά που είναι αόριστη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η κατακύρωση γίνεται σε αυτόν που η προσφορά του είναι στον εντός των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης και προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή – προσφορά. 
 
ΑΡΘΡΟ   14ο 
Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού 
 
Η ορισθείσα σύµφωνα µε το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ επιτροπή  αξιολόγησης των προσφορών 
γνωµοδοτεί προς την Οικονοµική Επιτροπή προκειµένου να  αποφασίσει για τα παρακάτω 
θέµατα. 
Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα. 
Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
Χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρµόδια Υπηρεσία για να προβεί στην πραγµατοποίηση της 
προµήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προµήθειας, σύµφωνα µε την περίπτωση 1.1 της   
παραγράφου αυτής. 
Στην περίπτωση που η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών   γνωµοδοτήσει  για: 
Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και απ’ ευθείας ανάθεση προµήθειας του 
υλικού για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής. 
Συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων  προσφορών , χωρίς τροποποίηση 
των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της   διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ   15ο 
Ανακοίνωση κατακύρωσης 
 
Στον προµηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας θα σταλεί σχετική 
ανακοίνωση, στην οποία θα αναφέρονται  όσα ορίζονται στο άρθρο 24 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ.µ 
µετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισµού από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση .  
Με την ανακοίνωση, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα  το δε έγγραφο της σύµβασης που 
ακολουθεί  έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης. 
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει  να υπογράψει την 
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση 
της αρµόδιας επιτροπής, σύµφωνα  µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ    16ο 
Σύµβαση 
 
Τα στοιχεία της Σύµβασης που θα υπογραφεί θα είναι : 
Η παρούσα ∆ιακήρυξη 
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
Ο Προϋπολογισµός προσφοράς 
Τα παραπάνω  στοιχεία  περιέχονται  στην σχετική   µελέτη της ∆/νσης Συντήρησης & 
Αυτεπιστασίας. 
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύµβαση που θα 
υπογραφεί από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
Η σύµβαση θα συνταχθεί µε βάση τους όρους της διακήρυξης, όσα  αναφέρονται στην 
επόµενη παράγραφο και θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον όσα 
ορίζονται στο άρθρο 25   παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ    17ο 
Εγγυήσεις 
 
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
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Η  εγγύηση  για  τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζετε στο  2%  της  συνολικής  

προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς το ΦΠΑ (άρθρο 26, παρ. 1α της 11369/93  Υπουργικής 
Απόφασης και άρθρο 157 παρ. 7 του Ν.4281/2014) ποσού  600 ευρώ . 

 Η εγγύηση συµµετοχής του προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προµήθειας 
επιστρέφεται µετά την κατάθεση των  προβλεπόµενων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και µέσα 
σε πέντε (5) ηµέρες από την  υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών 
προµηθευτών που  έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5)  ηµέρες  
από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
Η εγγυητική συµµετοχής θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα ακόλουθα: 
� Την ηµεροµηνία έκδοσης 
� Τον εκδότη 
� Την Υπηρεσία του ∆ήµου Ηρακλείου προς την οποία απευθύνεται . 
� Τον αριθµό της εγγυητικής 
� Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
� Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση 
� Τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διαγωνισµού 
� Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
� Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ∆ήµου Ηρακλείου και ότι θα 

καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ενηµερωθεί  το βάσιµο ή  µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 
απλή έγγραφη  ειδοποίηση. 

• Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου 

•  Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον για τρεις (3) µήνες µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς πού ζητά η 
διακήρυξη. 

• Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν           
λαµβάνονται υπόψη. 
 
2.    Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προµήθειας την οποία θα προσκοµίσει ο 
προµηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της  συµβατικής αξίας 
(των άρθρων που του κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2α 
της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης και το άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014 και θα 
επιστραφεί µετά την  πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύµβασης.  
Οι  εγγυητικές  κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η κάθε εγγυητική θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: 
� Την ηµεροµηνία έκδοσης 
� Τον εκδότη 
• Την Υπηρεσία του ∆ήµου Ηρακλείου προς την οποία απευθύνεται 
� Τον αριθµό της εγγυητικής 
� Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
• Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση 
• Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως 
• Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ∆ήµου Ηρακλείου, θα καταβληθεί 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από της απλής 
έγγραφης ειδοποίησης 

• Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήµων 

• Θα ισχύει µέχρι να επιστραφεί στην Υπηρεσία από την οποία εκδόθηκε. 
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Η εγγυητική  για την προµήθεια των υαλοπινάκων επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή τους και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 
δύο συµβαλλόµενους και του χρόνου εγγύησης των όρων της σύµβασης.  
Ο χρόνος ισχύος της υπόψη εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) µήνες 
(µεγαλύτερος κατά δύο µήνες από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης των υλικών 
[άρθρο 26, παρ. 2δ(11)] του ΕΚΠΟΤΑ και οι υποχρεώσεις του αναδόχου  κατά το χρόνο αυτό  
αναφέρονται  στο άρθρο  της συγγραφής υποχρεώσεων.  
Σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης θα παρακρατηθεί το 5% της αξίας των 
υαλοπινάκων (χωρίς το Φ.Π.Α) ή θα προσκοµισθεί ισόποση εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης. 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη µέλη της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη  νοµοθεσία  των  
κρατών  µελών  αυτό  το δικαίωµα συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση τους στην 
Ελληνική. 
Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών  οι  εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι ή 
εγγύηση καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των  µελών της ένωσης. 
Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία , 
ως εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι κατάπτωσης της εγγύησης συµµετοχής, γίνεται εκποίηση 
των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της  
εκποίησης τους. 
Η επιστροφή των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου γίνεται µε  παραλαβή τούτων από το 
δικαιούχο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του µε την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού 
παραλαβής. 
 
ΑΡΘΡΟ    18ο 
Χρόνος παράδοσης 
 
Ως συνολικός  χρόνος παράδοσης για όλα τα άρθρα της µελέτης, ορίζεται το χρονικό διάστηµα 
ενός (1) έτους – χρόνου από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης –συµφωνητικού. 
Η παράδοση των υαλοπινάκων θα γίνεται τµηµατικά µετά από έγγραφες εντολές της 
υπηρεσίας σε χώρο που θα υποδειχθεί από αυτήν (την υπηρεσία). 
Ο χρόνος παράδοσης ορισµένης ποσότητας υλικών δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των δέκα 
(15)  ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα της έγγραφης εντολής της υπηρεσίας. 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συµβατικού  χρόνου από υπαιτιότητά 
του και  εφόσον δεν έχει εγκριθεί παράταση  σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα στο άρθρο 18 της 
διακήρυξης , υποχρεούται  να πληρώσει  στον  ∆ήµο  πρόστιµο  που υπολογίζεται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 33 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 
 
ΑΡΘΡΟ     19ο 
Παραλαβή  
 
Η παραλαβή των υλικών θερµανσης  θα γίνει από την επιτροπή  παραλαβής που ορίζεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Κατά την διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής και 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός  έλεγχος. 
Σε περίπτωση ένστασης του προµηθευτή, διαφωνίας µέλους της επιτροπής παραλαβής ή σε 
περίπτωση που τα υλικά παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους όρους της µελέτης και της 
προσφοράς του προµηθευτή αλλά ενδέχεται να χρησιµοποιηθεί, δεν συντάσσεται οριστικό 
πρωτόκολλο αλλά το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο εκτίθενται 
οι λόγοι απόρριψης, οι τυχόν ενστάσεις ή επιφυλάξεις και οι γνωµατεύσεις τίθενται υπόψη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Μετά την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συντάσσεται οριστικό 
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. 
 
ΑΡΘΡΟ    20ο 
Πληρωµή  
 
Οι πληρωµές θα γίνονται τµηµατικά µετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε παράδοσης από τον 
ανάδοχο προµηθευτή, αφού συνταχθεί και υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο από την 
επιτροπή  παραλαβής. 
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Σύµφωνα µε την υπ΄  αρίθµ.  2000/35 Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εξόφληση των 
τιµολογίων θα γίνεται  εντός ενενήντα ( 90 ) ηµερών µετά: 
Α) Την παραλαβή του τιµολογίου ή 
Β) Την παραλαβή των αγαθών ή των υπηρεσιών εάν η ηµεροµηνία παραλαβής του 
τιµολογίου είναι αβέβαιη ή εάν ο οφειλέτης παρέλαβε το τιµολόγιο πριν από την 
ηµεροµηνία παραλαβής των αγαθών ή των υπηρεσιών    ή 
Γ) Την ηµεροµηνία κατά την οποία διενεργείται η αποδοχή ή ο έλεγχος εάν προβλέπεται από 
τις κείµενες διατάξεις ή τη σύµβαση διαδικασίας αποδοχής ή ελέγχου µε την οποία 
επαληθεύεται η αντιστοιχία των αγαθών ή υπηρεσιών µε τα οριζόµενα στη σύµβαση. 
Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που τυχόν χρειαστεί να καταβάλει ο οφειλέτης ισούται µε το 
άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) συν δύο 
(2) ποσοστιαίες µονάδες περιθώριο. 
 
                 Ο Συντάκτης            Ο Αντιδήµαρχος Ηρακλείου  
                                       Τεχνικών Έργων  
                                                                       
 
 
           Σπανουδάκη Παρασκευή 
          Ηλεκτρολογος µηχ/κος ΤΕ                Μαµουλάκης Χάρης                           

                    


