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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Γούρνες  16-2-2015  

 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                      Αριθμός πρωτ. 2913 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου 

Νομού Ηρακλείου 

 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι     ότι, 

 

Εκτίθεται σε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργ. Απόφαση 11389/23-3-1993), η  

«προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την Δ.Ε. Γουβών». 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας 

ανέρχεται στα 72.877,50 € μαζί με το ΦΠΑ 23%, και θα καλυφθεί από 

ΕΣΟΔΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 27
η
 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 

2015, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11.00 (έναρξη) μέχρι 11.30 (λήξη 

παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου, στις 

Γούρνες (πρώην Αμερικανική βάση), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 

ΕΚΠΟΤΑ. 

Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν 

φτάσει στην υπηρεσία του Δήμου με ευθύνη του προσφέροντος από την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 

 Οίκοι κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής των 

ζητουμένων. Θα τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας 

της εγχώριας βιομηχανίας. 

 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης και είναι 1.185,00 € 

(άρθρο 157 παρ. 1
α
 του Ν. 4281/2014) και θα κατατίθεται υπό μορφή 

γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, 

ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής 

διακηρύξεως (όροι διαγωνισμού) από την ιστοσελίδα του Δήμου, μετά 
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από την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού. Πληροφορίες 

αρμόδιος υπάλληλος Καλαθάκης Κων/νος. 

         

                                                                      Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

                                                                 Εμμανουήλ Πλευράκης 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

2. Εφημερίδες Νομού Ηρακλείου 

 Νέα Κρήτη        (ημερήσια) 

  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 

2. Φ.Β3 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Γούρνες 16-2-2015 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                           Αριθμός πρωτ:  2913 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                              

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

     
Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο 

μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τον τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ,  η «Προμήθεια 

φωτιστικών για τη Δ.Ε. Γουβών» 

   

Α ρ θ ρ ο 1ο 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

O διαγωνισμός θα διενεργηθεί  την 27η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή  

και από ώρα 11.00 έως 11.30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.  
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Α ρ θ ρ ο 2ο 

Δεκτοί στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι, κατασκευαστές και προμηθευτές των 

ζητουμένων. Θα τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας της εγχώριας 

βιομηχανίας. 

 

Α ρ θ ρ ο 3ο 

Προϋπολογισμός Προμήθεια 

Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την ως άνω προμήθεια έχει εκτιμηθεί 

στο ποσό των   72.877,50 ΕΥΡΩ μαζί με το ΦΠΑ. 

 

Α ρ θ ρ ο 4ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Τα φυσικά η νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να 

προσκομίσουν κατά τη διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Α. Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που να 

φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζομένου και ότι είναι εγγεγραμμένος σ' 

αυτό. 

Β. Εγγυητική συμμετοχής ίση με το 2% του συνολικού προϋπολογισμού της 

μελέτης ήτοι ποσό 1.185 € . (άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014) 

Γ. Φάκελο τεχνικών προδιαγραφών.  

Εάν δεν προσκομισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά 

απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

 

Α ρ θ ρ ο 5ο 

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού 

Α.  Υποβολή προσφορών 

1) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη 

διεύθυνση: 

ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  

ΟΔΟΣ: ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ, ΓΟΥΡΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Τ.Κ: 70014 

 

2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από την 11.00  έως 11.30 ώρα, μετά το 

πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας 

στην επιτροπή διαγωνισμού από 11.00 ώρα μέχρι την 11.30 ώρα. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088356#1
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3) Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Καμιά 

προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται 

χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 

 

Β.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

α) Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει: 

  1.Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό (Άρθρο 4) 

  2.Τις Τεχνικές περιγραφές, σχέδια, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες. 

  3.Σφραγισμενο φάκελο με την οικονομική προσφορά. 

 

β) Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προμηθευτή δεν  

επιτρέπεται. 

 

γ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 

δ) Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών της μελέτης 

 

ζ) Όταν η οριζόμενη ανωτέρω ώρα παρέλκει, ανακοινώνεται η λήξη της 

παραδόσεως των προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η επιτροπή 

συνεχίζει να συνεδριάζει δημόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φάκελων των 

προσφορών κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά έτσι ώστε να ακούν 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 

  

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει σφραγισμένος και γράφεται επ' 

αυτού ο αυτός με εκείνον του εξωτερικού φάκελου αύξοντα αριθμός. Μετά την 

καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάμενοι στην αίθουσα 

του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. 

  

Η επιτροπή στη συνεχεία και σε μυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες 

απορρίπτονται. Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δημόσια και ο πρόεδρος ανακοινώνει 

ποιοι αποκλείονται και για ποιους λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά 

έγγραφα της προσφοράς τους με τον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής 

προσφοράς. 

  

Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζομένου η δεν είναι 

σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται οι 

προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν η σε κάποιο σημείο 

δεν είναι σύμφωνες προς τους όρους της διακήρυξης. Οι προσφορές και τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογράφονται κατά την 

διενέργεια αυτού από όλα τα μέλη της επιτροπής. Στη συνέχεια ελέγχεται ο 
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φάκελος των τεχνικών προδιαγραφών, ο οποίος μπορεί να διαβιβαστεί στην Τεχνική 

Υπηρεσία για αξιολόγηση αν η επιτροπή κρίνει.   

 

Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών κατά την οποία δύναται 

να παρίστανται όσοι μειοδότες έχουν γίνει δεχτεί, θα οριστεί από την επιτροπή 

διαγωνισμού και θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους. Κατόπιν ακολουθείται η 

νόμιμος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

 

Α ρ θ ρ ο 6ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Προ της υπογραφής της συμβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης (Το ύψος της καθορίζεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να 

υπολογίζεται ο ΦΠΑ. (άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014), συμφώνα με το άρθρο επτά 

(7) της γενικής συγγραφής υποχρεώσεως της μελέτης. 

 

Α ρ θ ρ ο 7ο 

Τιμές προμηθείας - Κρατήσεις 

Οι τιμές της προμηθείας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση στον Δήμο 

Χερσονήσου  Ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους Ο.Τ.Α. / Ν.Π.Δ.Δ. 

 

Α ρ θ ρ ο 8ο 

Γλώσσα συντάξεως των προσφορών 

Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα η στην 

Αγγλική από τον οίκο με μετάφραση στην Ελληνική. 

 

Α ρ θ ρ ο 9ο 

Χρόνος εγγυήσεως 

Ο χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα έτος (1) 

και σε συνάρτηση με το αντίστοιχο άρθρο της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Ο 

χρόνος αυτός αρχίζει από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής από την αρμόδια 

προς τούτο επιτροπή. Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο προμηθευτής υποχρεώνεται με 

δική του δαπάνη να αντικαταστήσει κάθε ανταλλακτικό που θα παρουσιάσει βλάβη η 

φθορά λογά κακής ποιότητας η κακής συναρμολογήσεως και να επισκευάσει κάθε 

βλάβη από όμοια αίτια. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραλείψει ή αμελήσει να προβεί στις ανωτέρω 

ενέργειες, τότε κάνει τούτο ο Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή. 

 

Α ρ θ ρ ο 10ο 

Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής 

Με την πρόσφορα οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής 

περιγραφής στο όποιο θα δίνεται σαφής περιγραφή για το προσφερόμενο και 

προπετούς τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088356#1
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Όποια πρόσφορα δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό η συνοδεύεται από το τεύχος 

με ασαφείς η ελλείπεις τεχνικές περιγραφές μπορεί να απορριφτεί, ανάλογα με τις 

ελλείψεις η ασάφειες. 

 

Α ρ θ ρ ο 11ο 

Λήψη Πληροφοριών – Δημοσίευση 

Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής και των τευχών που την συνοδεύουν θα είναι 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου www.hersonisos.gr, αρμόδιος υπάλληλος 

Καλαθάκης Κων/νος τηλέφωνο: 2813404635. 

 

           
Ο Aντιδήμαρχος 

 Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

Εμμανουήλ Πλευράκης   

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Τμήμα  Προμηθειών 

2. Φ. Β3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hersonisos.gr/

