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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Γούρνες  7-8-2013   

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                     Αριθµός πρωτ: 22017 

∆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 Ανοικτό διαγωνισµό σε τµήµατα µε σφραγισµένες 

προσφορές, µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε τον 

ΕΚΠΟΤΑ για την «Προµήθεια εφαρµογών Γεωγραφικού Συστήµατος 

Πληροφοριών (GIS) και ανάπτυξης γεωχωρικής βάσης δεδοµένων 
και προµήθεια Σηµείων Ενηµέρωσης Κοινού (Infokiosks)», 

προϋπολογισµού 120.699,90 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ . 

 

Η χρηµατοδότηση της προµήθειας θα καλυφθεί από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου". 

Η προµήθεια απαρτίζεται από δύο τµήµατα : 

• Τµήµα 1: Εφαρµογές Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών 
(GIS) και ανάπτυξης γεωχωρικής βάσης δεδοµένων, η 

ενδεικτική συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι ογδόντα µία 

χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

(81.339,90€).  

• Τµήµα 2: Σηµεία Ενηµέρωσης Κοινού (Infokiosks), η 

ενδεικτική συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι τριάντα 

εννέα χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ (39.360,00€).  

 

Ο διαγωνισµός θα γίνει την 04
η
 Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη 

και από ώρα 10.00 (έναρξη) µέχρι 11.00 (λήξη παράδοσης των 
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προσφορών) στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στις Γούρνες ενώπιον της 

αρµόδιας Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. 

Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν 

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

προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα. 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό 

προµήθεια είδη, εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. 

Γίνονται δεκτές εταιρείες ελληνικές ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού 

και την συµµετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του  

προϋπολογισµού της µελέτης και είναι 9.813,00 € για το σύνολο της 

προµήθειας ή 6.613,00 € για το τµήµα 1 και 3.200,00 € για το τµήµα 2 

και θα κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων ή του ΤΣΜΕ∆Ε, ή υπό µορφή εγγυητικής επιστολής 

αναγνωρισµένης τράπεζας. 

Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης 

δίνονται στα γραφεία του ∆ήµου,  Ελευθερίας 50 Λιµάνι Χερσονήσου 

ΤΚ 70014 τηλ. 28973 - 40000 (αρµόδιοι υπάλληλοι Σακκούδης 

Αθανάσιος, Τζοµπανάκης Εµµανουήλ, Κουρµουλάκης ∆ηµήτριος). 

 

 Ο Αντιδήµαρχος 

 Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 
 

 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

2. Εφηµερίδες Αθηνών – Θεσσαλονίκης 

• ∆ηµοπρασιών και πλειστηριασµών 

• Πανελλήνια 

3. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου 

• Νέα Κρήτη       (ηµερήσια) 

• Πατρίδα            (ηµερήσια) 

• Άποψη του Νότου (εβδοµαδιαία) 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου 

2. Φ.Β3 

 

 

 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

Βασιλάκης Νικόλαος 

 

       


