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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Γούρνες  7-8-2013  

 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                      Αριθµός πρωτ.  22019 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου 

Νοµού Ηρακλείου 

 

∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι     ότι, 

 

Εκτίθεται σε Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τον 

ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργ. Απόφαση 11389/23-3-1993), η « προµήθεια και 

τοποθέτηση ABS οχηµάτων ». 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παραπάνω προµήθειας 

ανέρχεται στα 36.900,00 € µαζί µε το ΦΠΑ 23%, και θα καλυφθεί από 

ΕΣΟ∆Α. 

 

Ο διαγωνισµός θα γίνει την 16
η
 του µήνα Αυγούστου  του έτους 

2013, ηµέρα Παρασκευή και από ώρα 10 (έναρξη) µέχρι 10.30 (λήξη 

παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου Χερσονήσου, στις 

Γούρνες (πρώην Αµερικανική βάση), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής 

ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Η παρούσα προµήθεια αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση 

συστηµάτων αντιεµπλοκής κατά την πέδηση ΣΑΠ (ABS) σε ορισµένα 

οχήµατα του ∆ήµου. 

 

Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν 

φτάσει στην υπηρεσία του ∆ήµου µε ευθύνη του προσφέροντος από την 

προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα. 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: 

Οίκοι κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής των 

ζητουµένων. Στο διαγωνισµο, επίσης, γινονται δεκτες προσφορες που 

αφορουν σε µηχανηµατα αλλοδαπης προελευσεως γνωστων εργοστασιων 

η εγχωριας κατασκευής, αποδεδειγµενης καλης λειτουργικοτητας. Θα 

τηρηθουν οι ισχυουσες διαταξεις περι προστασιας της εγχωριας 

βιοµηχανιας. 
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Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του 

προϋπολογισµού της µελέτης και είναι 1.845,00 € 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, µετά 

από την δηµοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισµού. Πληροφορίες 

αρµόδιος υπάλληλος Κουρµουλάκης ∆ηµήτριος τηλ. 28973 40059. 

       

                                                                         Ο Αντιδήµαρχος 

           Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 

                                                               

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

2. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου 

• Νέα Κρήτη       (ηµερήσια) 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 

2. Φ.Β3 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

Βασιλάκης Νικόλαος 


