
       
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Γούρνες, 09-04-2012 
Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       Αρ. Πρωτ.:  199 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ           
∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ          

 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου , Νοµού Ηρακλείου 

 

∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  ό τ ι , 

 

Εκτίθεται σε  Πρόχειρο µειοδοτικό επαναληπτικό 

διαγωνισµό, σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργ. Απόφαση 

11389/23-3-1993), η « προµήθεια µεταφορικού µέσου για τις 

ανάγκες του ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 

∆ήµου Χερσονήσου » . 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παραπάνω προµήθειας 

ανέρχεται στα 15.000,00 € µαζί µε τον ΦΠΑ 23% , και θα 

καλυφθεί από ΕΣΟ∆Α. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 20  του µήνα Απριλίου 

του έτους 2012 , ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00 ( έναρξη ) 

µέχρι 11.30 (λήξη παράδοσης προσφορών) στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού Χερσονήσου 

(Ελευθερίας 50) στην Χερσόνησο , ενώπιον της αρµόδιας 

Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ . 



Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να 

έχουν φτάσει στην υπηρεσία του Ν.Π.∆.∆. µε ευθύνη του 

προσφέροντος από την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν :  

   

• Οίκοι , κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των 

οίκων κατασκευής των ζητουµένων. 

 

Η εγγύηση συµµετοχής  ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης και είναι 750,00 € 

και θα κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του ΤΣΜΕ∆Ε , ή υπό µορφή 

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας. 

 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο της 

αναλυτικής διακηρύξεως ( όροι διαγωνισµού ) από την ιστοσελίδα 

του ∆ήµου Χερσονήσου ( www.hersonisos.gr) , µετά από την 

δηµοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισµού . Πληροφορίες 

αρµόδιος υπάλληλος Μπορµπουδάκη Παρασκευή τηλ. 2897340052 

 

 

                                                                     Ο Πρόεδρος ∆.Σ. 

 

                                                             Βασιλάκης Μιχάλης 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

  

1. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου  

• Νέα Κρήτη (ηµερήσια) 

• Πατρίδα (ηµερήσια) 

2. Πίνακας Ανακοινώσεων ∆ηµοτικών Ενοτήτων   

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Επιµελητήριο Ηρακλείου 

Κορωναίου 9, 71202 

Τηλ. 2810 229013 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

 

1. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 

 

 

 

 

 

                                                     


