
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

  
 
 
ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου  

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
(ΑΔΡΑΝΗ-ΥΛΙΚΑΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)-(ΠΑΚΙΔΙΩΝ- 
ΜΑΡΜΑΡΩΝ)-ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ) 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ΄΄ 

 
                              

 

 Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά ΟΜΑΔΑ  για την προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  (ΑΔΡΑΝΗ-ΥΛΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)- (ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ- 
ΜΑΡΜΑΡΩΝ)- (ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ  ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ΄΄ και Προϋπολογισμού 32.597,12 ΕΥΡΩ, μαζί με το ΦΠΑ, 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με  
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117 
β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006,  

γ) την υπ’ αριθ. 44/2018 (23-01-2018)(ΑΔΑ ΩΩΞ6Ω0Ο-Β3Σ)& ΠΑΥ Α-328/19-01-2018 

απόφαση Δ.Σ. ή Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η πίστωση, αποφασίστηκε η 
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και  
δ) τους όρους του παρόντος τεύχους  
 
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 

αναδόχου της ως άνω προμήθειας.  
Μαζί με την προσφορά τους, οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν 
δείγματα ή prospectus για κάθε ένα από τα είδη που απαιτούνται και για τα οποία είναι 
υποψήφιοι, τα οποία χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
   
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Ισχύουσες Διατάξεις - Αποφάσεις 

Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με: 
 
Α Τις ισχύουσες διατάξεις: 
1. Του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)" (Α’ 147) και ιδίως των άρθρων 116 και 117 
2. Tο άρθρο 107 του ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

3. Του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'). 
4. Του Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') και 
ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 
3536/2007 και της παρ. 9 του άρθρου 209, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 

4412/2016 

5. Του Ν.4250/2014 "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις" (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
6. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) "Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". 
 
 



7. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων… " 
8. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις". 
9. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 
καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, 
ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού 
πλαισίου της. 
 

Β. Τις αποφάσεις: 
1. Την 58120/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής 
στους Αντιδημάρχους 

2. Την με αριθμ.312/2018 απόφαση Δ.Σ. ή Οικονομικής Επιτροπής με την οποία: 
α) Εγκρίνεται η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  (ΑΔΡΑΝΗ-ΥΛΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)- 
(ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ-ΜΑΡΜΑΡΩΝ)- (ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ  ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ΄΄ και η διάθεση πίστωσης ποσού 
32.597,12 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) σε βάρος των παρακάτω πιστώσεων από τον 
εκτελούμενο προϋπολογισμό του Δήμου ΚΑ 30-7331-076 
β) Εγκρίνεται η εκτέλεσή της με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά ΟΜΑΔΑ 
γ) Εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  (ΑΔΡΑΝΗ-ΥΛΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)- (ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ-
ΜΑΡΜΑΡΩΝ)- (ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ  ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ΄΄  
 δ) Καθορίζονται οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
 
Στοιχεία Αναθέτουσα Αρχής και υλοποίησης της σύμβασης 
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηρακλείου 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Διονυσίου 13α - 71601 - Ν. Αλικαρνασσός 

Τηλέφωνα: 2813 409817 
Fax: 2813 409860 
e-mail: axladianaki-s@heraklion.gr 
Πληροφορίες: Δ/νση Συντήρησης & Αυτεπιστασίας ,τμήμα Δημοτικών & Σχολικών κτιρίων 
Κωδικός NUTS: _________ 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ. 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 
1.Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 
για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
 

α)  Η με αρ.__________ προκήρυξη 

β)  Η παρούσα Διακήρυξη, 
γ) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 ν 4412/2016 
δ)  Η Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
ε) Το έντυπο Οικονομικής προσφοράς, 
στ) Η Τεχνική περιγραφή 
ζ)  Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός 



2) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και  διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 
αρχή επί όλων των ανωτέρω 
 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

μέσω της ιστοσελίδας που τηρεί ο Δήμος [www.heraklion.gr] 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών 
με δαπάνες και φροντίδα τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

Αντικείμενο του διαγωνισμού 
1. Ο διαγωνισμός αφορά την Προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
(ΑΔΡΑΝΗ-ΥΛΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)- (ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ-ΜΑΡΜΑΡΩΝ)- (ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ  
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ΄΄ 

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
2. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή για οποιοδήποτε είδος της προμήθειας. 

3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να 
μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 
132 του Ν.4412/2016.  
Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Προϋπολογισμός της σύμβασης 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 32.597,12  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 24%) και κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να καταθέσει προσφορά στο σύνολο της 
προμήθειας ή σε οποιοδήποτε ομαδα επιθυμεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

 
1. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από , και βαραίνει τους ΚΑ 30-7331-076 του προϋπολογισμού του 
Δήμου. 
2. Η σύμβαση υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της 
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 

3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 
 
4. Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου. 
Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 

αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/2016. 
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου 
γ) Τιμολόγιο του Προμηθευτή 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά ομαδα 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Τόπος - Χρόνος διεξαγωγής διαγωνισμού – κατάθεση προσφορών 
 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί όπου εδρεύει ο Δήμος στις 28/06/2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 
10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10:00 
και θα λήξει στις 11:00. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται  στην   υπηρεσία  
στην  ανωτέρω  Δ/νση  και ταχυδρομικώς  ή  με  άλλο τρόπο και  να  παραλαμβάνονται με  



 

 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 




