
                                                                   

                                                                

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό 
Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής με αντικείμενο την υπηρεσία με τίτλο : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022», 
προϋπολογισμού: 91.884,00 €, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 και του 
Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006). 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997579272 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης1  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ 

Πόλη ΓΟΥΡΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 70014 

Χώρα2 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS3 EL43 

Τηλέφωνο 2813404635 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) n.manousaki@hersonisos.gr.  

Αρμόδιος για πληροφορίες διαγωνιστικής διαδικασίας. ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ (ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
2813404635) 

Αρμόδιος για πληροφορίες τεχνικής φύσεως ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
2897340021) 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.hersonisos.gr 

 

Η διαδικασία της ανάρτησης του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 28/06/2022 
 
Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού 163166 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 28/06/2022 και ώρα 17:00   
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών: 13/07/2022 και ώρα 17:00 
 

                                                 
1
  Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 

2
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

3 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
 

Γούρνες:  28/06/2022 
Αρ Πρωτ:  12500 
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 14/07/2022 και ώρα 09:00 πμ. 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 3  του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή 
αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με ιδία 
παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, που ασκούν το επάγγελμα της περιγραφόμενης 
εργασίας και αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα, διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και 
την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της εργασίας.  
 
Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. 
 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.2.1 της αναλυτικής διακήρυξης. 
 
Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.hersonisos.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού δίνονται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Δήμου, ήτοι από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής και από το 
Τμήμα  Προμηθειών και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Αρμόδιοι υπάλληλοι: για θέματα διαγωνιστικής διαδικασίας Ελένη Μανουσάκη τηλ. 
2813404635, για πληροφορίες Τεχνικών Θεμάτων Γεώργιος Χρονάκης  τηλ. 2897340021 
 
Η Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016. Τα έξοδα 
δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

  Ο Δήμαρχος 
 
 
Ιωάννης Σέγκος  

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 

2. Φ.Β3. 
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