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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                     Αριθµός πρωτ. 30278 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΉ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

(Π.∆. 28/80) 

 

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου Νοµού 

Ηρακλείου 

 

∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι     ότι, 

 

Εκτίθεται σε Ανοικτό διεθνή µειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισµό, για 

την «µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

του ∆ήµου Χερσονήσου για το σχολικό έτος 2011 – 2012» µε 

σφραγισµένες προσφορές και συµπλήρωση τιµολογίου, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Π∆ 28/80. 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο 

ποσό των 676.392,00 € (µαζί µε το ΦΠΑ 13%) και προέρχεται 

αποκλειστικά από το ειδικό κονδύλιο των ΚΑΠ. 

 

Η δηµοπρασία θα γίνει την 07
η
 ∆εκεµβρίου 2011 ηµέρα Τετάρτη και 

ώρα 11.00 (λήξη προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου Χερσονήσου στην 

πρώην Αµερικάνικη Βάση Γουρνών από την αρµόδια επιτροπή. 

  

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: 

α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, 

β. Ενώσεις εταιρειών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ. Συνεταιρισµοί, µε αντικείµενο δραστηριότητας τη µεταφορά 

προσώπων 

 

Κάθε προσφορά που θα είναι σε ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα 

αποκλείεται, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ 

του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 3% επί της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για το 

σύνολο των δροµολογίων ήτοι 17.957,31 €. 

Η εγγυητική επιστολή δεν γίνεται δεκτή αν δεν έχει χρόνο ισχύος κατ’ 

ελάχιστο το χρόνο ισχύος της προσφοράς προσαυξηµένο κατά τριάντα (30) 

ηµέρες, θα έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από 

πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που έχει κατά νόµο το δικαίωµα 

αυτό και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 



Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης δίνονται 

στα γραφεία του ∆ήµου, Ελευθερίας 50 Λιµάνι Χερσονήσου ΤΚ 70014 

τηλ. 28973 - 40054 (αρµόδιος υπάλληλος Κουρλετάκη Μαρία - Ελένη). 

       

                                                                          Ο Αντιδήµαρχος 

                                                                   Οικονοµικών Υπηρεσιών 

                                                                   Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 

 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

2. Εφηµερίδες Αθηνών – Θεσσαλονίκης 

• ΗΧΩ 

• Πανελλήνια 

3. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου 

• Νέα Κρήτη       (ηµερήσια) 

• Πατρίδα            (Ηµερήσια) 

• Πολιτεία            (εβδοµαδιαία) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Επιµελητήριο Ηρακλείου  

Κορωναίου 9,  71202 Ηράκλειο 

Τηλ, 2810 - 229013 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 

2. Φ.Β3 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

Κ.α.α 

 

 

Κοκκινάκη Αικατερίνη 

 


