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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Γούρνες  15-11-2013  

 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                      Αριθµός πρωτ. 32617 

 ∆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, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργ. Απόφαση 11389/23-3-

1993), η «Προµήθεια θεµατικών πινακίδων προσανατολισµού και άλλων 

πληροφοριακών πινακίδων σήµανσης». 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παραπάνω προµήθειας ανέρχεται στο ποσό 

των 54.292,00 € µαζί µε το ΦΠΑ 23% και θα καλυφθεί από το  ΕΠ Κρήτης 

και Νήσων Αιγαίου (ΣΑΕΠ 2013ΕΠ00280018). 
 

Ο διαγωνισµός θα γίνει την 29η του µήνα Νοεµβρίου του έτους  2013, ηµέρα 

Παρασκευή και από ώρα 11.00 (έναρξη) µέχρι 11.30 (λήξη παράδοσης των 

προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου Χερσονήσου, στις Γούρνες (πρώην 

Αµερικανική βάση), 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 

Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές, 

συνεταιρισµοί & ενώσεις προµηθευτών. 

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης και είναι 2.715,00 € και θα 

κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

ή του ΤΣΜΕ∆Ε, ή υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης 

τράπεζας, που έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες τύπους για το 

∆ηµόσιο. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής 

διακηρύξεως (όροι διαγωνισµού) από την ιστοσελίδα του ∆ήµου 

(www.hersonisos.gr), µετά από την δηµοσίευση της προκήρυξης του 

διαγωνισµού.  

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται 

κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από το Γραφείο του ∆ήµου Χερσονήσου, 

Ελευθερίας 50, Λιµάνι Χερσονήσου, αρµόδιος υπάλληλος  ∆ηµοσθένης 

Σπυρλιδάκης, τηλ.:2897340027. 
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                                                                         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 

• Πατρίδα       (ηµερήσια) 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 

2. Φ.Β3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Γούρνες 15-11-2013 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                 Αριθµός πρωτ. 32617 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                              

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  
 
  Ο ∆ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ,(Υπουργ. Απόφαση 
11389/23-3-1993) την "Προµήθεια θεµατικών πινακίδων προσανατολισµού 
και άλλων πληροφοριακών πινακίδων σήµανσης".  
   

Α ρ θ ρ ο 1ο 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού 

 
 O διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 29η του µηνός Νοεµβρίου 2013 ηµέρα 
Παρασκευή και απο ώρα 11.00 (έναρξη) µέχρι 11.30 (λήξη ̟αράδοσης των ̟ροσφορών)  
ενώπιον της αρµόδια επιτροπής. 

 
Α ρ θ ρ ο 2ο 

∆εκτοί στο διαγωνισµό 

 
 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές, 
συνεταιρισµοί, ενώσεις προµηθευτών, οίκοι κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των 
οίκων κατασκευής των ζητουµένων.  

 
Α ρ θ ρ ο 3ο 

Προϋπολογισµός Προµήθειας 
 

 Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την ως άνω προµήθεια έχει 
εκτιµηθεί στο πόσο των 54.292,00 ΕΥΡΩ µαζί µε το ΦΠΑ. 
 

Α ρ θ ρ ο 4ο 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 

 

 Τα φυσικά η νοµικά πρόσωπα που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν 
να προσκοµίσουν κατά τη διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου που να φαίνεται 
το επάγγελµα του διαγωνιζοµένου και ότι είναι εγγεγραµµένος σ' αυτό, ή εργατικό 
πτυχίο σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 2. 
      - Εγγυητική συµµετοχής ίση µε το 5% του συνολικού  προϋπολογισµού της 
µελέτης ήτοι ποσό 2.715,00 ευρώ. η εγγυητική συµµετοχής θα κατατίθεται υπό 
µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του ΤΣΜΕ∆Ε, ή υπό 
µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας, που έχει συνταχθεί σύµφωνα 
µε τους ισχύοντες τύπους για το ∆ηµόσιο. 
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 Εάν δεν προσκοµισθούν όλα τα ανωτέρα δικαιολογητικά η προσφορά 
απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 
 

Α ρ θ ρ ο 5ο 
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού 

 

α) Οι προσφορές θα επιδοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο που θα περιέχει: 
  1.Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό (Αρθρ.5) 
  2.Τις Τεχνικές περιγραφές, σχέδια, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες. 
  3. Σφραγισµένο φάκελο µε την οικονοµική προσφορά. 
  
β) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές απο την αρµοδία επιτροπή απο την 11:00 µέχρι 
την 11:30 ώρα. Μετά το πέρας του ανωτέρω χρόνου, καµία προσφορά δεν γίνεται 
δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την 
ώρα αυτή. 
  
γ) Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών απο τον ίδιο προµηθευτή επιτρέπεται. 
  
δ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
  
ε) Οταν η οριζόµενη ανωτέρω ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παραδόσεως 
των προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η επιτροπή συνεχίζει να 
συνεδριάζει δηµόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών 
κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
που βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά έτσι ώστε να τ' ακούν όλοι οι 
ενδιαφερόµενοι. 
  
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς παραµένει σφραγισµένος και γράφεται επ' 
αυτού ο αυτός µε κείνον του εξωτερικού φακέλου αύξοντας αριθµός. 
 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι 
παριστάµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται 
µυστική. 
 Η επιτροπή στη συνέχεια 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. 
 Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονοµικών 
προσφορών εκείνων που έγιναν δεκτές στο διαγωνισµό και ανακοινώνονται οι τιµές 
µεγαλόφωνα. 
 Οσες 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. 
 Κατόπιν ακολουθείται η νόµιµος διαδικασία για την έγκριση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 
 

Α ρ θ ρ ο 6ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
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 Προ της υπογραφής της συµβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο επτά (7) της γενικής συγγραφής 
υποχρεώσεως της µελέτης. 
 

Α ρ θ ρ ο 7ο 
Τιµές προµήθειας - Κρατήσεις 

 
 Οι τιµές της προµήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση στον 
∆ήµο Χερσονήσου  Ο ανάδοχος της προµήθειας βαρύνεται µε τις νόµιµες 
κρατήσεις. 
  
 

Α ρ θ ρ ο 8ο 
Γλώσσα συντάξεως των προσφορών 

 
 Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα η 
στην Αγγλική απο τον οίκο ή τον προµηθευτή µε µετάφραση στην Ελληνική. 
 

Α ρ θ ρ ο 9ο 
Χρόνος εγγυήσεως 

 
 Ο χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργιάς, των υπό προµήθεια ειδών, θα 
καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζοµένων. Ο χρόνος αυτός αρχίζει απο την 
ηµεροµηνία προσωρινής παραλαβής απο 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 λόγω κακής 
ποιότητας η κακής συναρµολογήσεως και να επισκευάσει κάθε βλάβη απο όµοια αιτία. 
 Ο χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργιάς δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 
ενός έτους. 
 Σε περίπτωση που ο προµηθευτής παραλείψει ή αµελήσει να προβεί στις 
ανωτέρω ενέργειες, τότε κάνει τούτο ο ∆ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του 
προµηθευτή. 

 
Α ρ θ ρ ο 10ο 

Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής 
 

 Με την προσφορά οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος 
τεχνικής περιγραφής στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για το προσφερόµενο και 
προσπεκτους τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής. 
 Οποια προσφορά δεν συνοδεύεται απο το τεύχος αυτό η συνοδεύεται απο το 
τεύχος µε ασαφείς η ελλιπείς τεχνικές περιγραφές µπορεί να απορριφθεί, ανάλογα µε 
τις ελλείψεις η ασάφειες. 
 

Α ρ θ ρ ο 11ο 
Λήψη Πληροφοριών - ∆ηµοσίευση 

 
 Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής θα βρίσκεται στα γραφεία του φορέα και θα 
βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ενώ 
θα είναι αναρτηµένο και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.hersonisos.gr. 
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Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                      Οικονοµικών υπηρεσιών 

 

 

       Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 

    

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

3. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 

4. Φ.Β3 

 

 

 


