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ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

   Ο Δήμοσ Χερςονήςου Νομοφ Ηρακλείου, προκθρφςςει ότι εκτίκεται ςε Ηλεκτρονικό Διεθνή Δημόςιο Ανοικτό 
Μειοδοτικό Διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ προςφορά,  
με  ποςοςτό ζκπτωςθσ ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τοισ εκατό *%+ επί του δθμοπραττοφμενου ποςοφ, για τθν ςφναψθ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν με τίτλο  «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαριςμόσ κοινοχρήςτων 
χώρων των Δημοτικών - Σοπικών κοινοτήτων  του Δήμου Χερςονήςου», για το χρονικό διάςτημα από 01.04.2015 
ζωσ και 31.03.2018, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΠΔ 28/80, του Π.Δ. 60/2007 και του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).  
     υνολικόσ προχπολογιςμόσ τησ ςφμβαςησ παροχήσ υπηρεςιών: 9.311.584,20€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 
13%  και κα βαρφνει τουσ προχπολογιςμοφσ του Διμου Χερςονιςου για τα οικονομικά ζτθ 2015, 2016, 2017 και  
2018 για τα οποία ζχουν δεςμευκεί οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ.  
    Διατιθζμενη πίςτωςη για το ζτοσ 2015: 2.533.942,51 €  ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 13% 
    Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί θλεκτρονικά ςτθ Διαδικτυακι πφλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..  
Ημερομθνία ανάρτθςθσ ςτθ Διαδικτυακή πφλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 10.02.2015 
Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν: Πζμπτη, 12 Μαρτίου 2015 και ώρα 7:00 π.μ..  
Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν: Σετάρτη 18 Μαρτίου 2015 και ώρα 15:00. 
    Η ηλεκτρονική αποςφράγιςη των προςφορών γίνεται  τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, και ώρα 15.00μ.μ. 
    Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 
ςτο Σφςτθμα. 
    Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3  του 
άρκρου 6 του Ν.4155/13 και το άρκρο 6 τθσ ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ 
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
  Στο διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μζροσ αναγνωριςμζνα φυςικά και νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά, 
ςυνεταιριςμοί και ενϊςεισ, κοινοπραξίεσ που υποβάλλουν κοινι προςφορά, με ιδία παρουςία ι με 
εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο, που αςκοφν το επάγγελμα τθσ περιγραφόμενθσ εργαςίασ (Διαχείριςθ απορριμμάτων 
και γενικζσ εργαςίεσ κακαριότθτασ) και αποδεδειγμζνα λειτουργοφν νόμιμα, διακζτουν τον απαιτοφμενο 
εξοπλιςμό αλλά και τθν τεχνογνωςία για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.  
    Οι ανωτζρω απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ 
ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr )ακολουκϊντασ τθ ςχετικι διαδικαςία εγγραφισ. 
   Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ορίηεται ςτο ποςό των 164.806,80€ (ήτοι 2% επί του ποςοφ του προχπολογιςμοφ προ 
ΦΠΑ) και βεβαιϊνεται με τθν προςκόμιςθ ιςόποςου γραμματίου του Τ.Π.Δ. ι εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ 
Τράπεηασ ι βεβαίωςθ του Τ.Π.Δ. για παρακατάκεςθ ς’ αυτόν που επικυμεί να λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό ι άλλου 
που ενεργεί για λογαριαςμό του, ι ομολογιϊν δθμοςίου, τράπεηασ ι οργανιςμοφ κοινισ ωφζλειασ, που 
αναγνωρίηονται για εγγυοδοςίεσ. 
Επίςθσ το ςφνολο των τευχϊν του διαγωνιςμοφ κα βρίςκονται αναρτθμζνα ςτο www.hersonisos.gr, όπου 
παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ από τθν θμερομθνία αποςτολισ ςτθν Εφθμερίδα των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 
Η Προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Χερςονιςου,  ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ www.hersonisos.gr και ςτθν διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 Λεπτομζρειεσ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των τευχϊν του διαγωνιςμοφ δίνονται από τθν αρμόδια υπθρεςία του 
Διμου, ιτοι από το Γραφείο Προμθκειϊν ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα του Διμου Χερςονιςου, Γοφρνεσ (Πρϊθν 
Αμερικάνικθ Βάςθ Γουρνϊν) Τ.Κ. 70014 και οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ενθμερϊνονται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
και ϊρεσ. Αρμόδιοι υπάλλθλοι: Ταςιοφδθ Καλλιρόθ τθλ. 2813404614 και Καλακάκθσ Κωνςταντίνοσ 2813404635 , 
FAX : 2813404608 
  Περιλθπτικι διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί ςτθν Υπθρεςία Επίςθμων Εκδόςεων Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, ςτο 
Φ.Ε.Κ./Τεφχοσ Δ.Δ.Σ και ςτον τφπο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3548/07 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του 
Π.Δ. 28/80.  Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ (περίπου 1.000,00 €-1.500,00€) κα βαρφνουν τον ανάδοχο. 
    Η ςχετικι προκιρυξθ Σφμβαςθσ απεςτάλθ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Εφθμερίδων 
ςτισ  06.02.2015.    
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