
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Γούρνες 09-11-2011  

 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                      Αριθµός πρωτ. 31509 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Ο ∆ήµος Χερσονήσου Νοµού Ηρακλείου, προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε 

µειοδοτικό δηµόσιο διαγωνισµό µε ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες 

επί τοις εκατό (%) επί του δηµοπρατούµενου ποσού, για την σύναψη δηµόσιας 

σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο  «Αποκοµιδή απορριµµάτων, και 

καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων των ∆ηµοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων 

του ∆ήµου Χερσονήσου  ». 

Χρονικό διάστηµα από 1-3-2012 έως 31-12-2014. 

 

Συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης παροχής υπηρεσιών : 

8.775.802,35 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.13% ποσού 1.140.854,30 €, 

Γενικό σύνολο 9.916.656,66 €   και θα βαρύνει τους προϋπολογισµούς του 

∆ήµου για τα οικονοµικά έτη 2012, 2013 και 2014, στους οποίους θα 

προβλεφθεί η σχετική πίστωση. 

Ο διαγωνισµός θα γίνει την 27
η
 ∆εκεµβρίου 2011 ηµέρα Τρίτη, και 

ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10.00 και ώρα λήξης παραλαβής 

προσφορών 11:00 στα γραφεία του ∆ήµου Χερσονήσου, στις Γούρνες (πρώην 

Αµερικάνικη Βάση Γουρνών). Οι προσφορές θα παραλαµβάνονται από την 

αρµόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού.  

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό 

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι ανοικτή και ελεύθερη, χωρίς περιορισµό 

στον αριθµό των υποψηφίων αναδόχων και σε όσους πληρούν τις νοµικές, 

οικονοµικές, τεχνικές, ποιοτικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που 

προβλέπονται από τη ∆ιακήρυξη και τη σχετική Νοµοθεσία. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, των κρατών 

– µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονοµικό Χώρο και της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την 

Ελλάδα µε το ν. 2513/97 (ΦΕΚ139/Α), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται 

από την Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ), ή τρίτων χωρών που έχουν 

συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την ΕΕ. 



∆ικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί 

βάσει της νοµοθεσίας κράτους – µέλους της ΕΕ, του ΕΟΧ, της Σ∆Σ ή τρίτης 

χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την 

κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο 

εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρων χωρών και πληρούν τις προϋποθέσεις 

που προβλέπονται από τα άρθρα 14 και 15 της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Κάθε ενδιαφερόµενος δεν µπορεί να συµµετέχει µε περισσότερες από µία 

προσφορές. 

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

 

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 438.800,00 € και βεβαιώνεται µε την 

προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

ή υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή βεβαίωση του 

Τ.Π.∆. για παρακατάθεση σ’  αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στο 

διαγωνισµό ή άλλου που ενεργεί για λογαριασµό του, ή οµολογιών του 

∆ηµοσίου, τράπεζας ή οργανισµού κοινής ωφέλειας που αναγνωρίζονται για 

εγγυοδοσίες.    

Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του ∆ήµου Χερσονήσου τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  Αρµόδιοι υπάλληλοι: Βασιλάκης Νικόλαος, 

Μανδαλάκη Αικατερίνη τηλ. 2813 - 404652, 404654 FAX:  2813 - 404662.  

 

                                                 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  

� Γενική ∆ηµοπρασιών   

� Κέρδος 

3. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου 

� Νέα Κρήτη          (ηµερήσια) 

� Πατρίδα            (ηµερήσια)  

� Πολιτεία       (εβδοµαδιαία) 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 

2. Φ.Β3 

 

 



 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

Βασιλάκης Νικόλαος 


