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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 
 

 
Γούρνες 5-6-2014   

                   Αρίθµ. Πρωτ.15303 

   
 

ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΛΛΛΗΗΗΠΠΠΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΕΕΕΠΠΠΑΑΑΝΝΝΑΑΑΛΛΛΗΗΗΠΠΠΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΡΡΡΥΥΥΞΞΞΗΗΗ   ∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ      

(((ΠΠΠ...∆∆∆...   222888///888000)))   

   

   
 Ο ∆ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό µειοδοτικό 
επαναληπτικό διαγωνισµό για την Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων / 
µηχανηµάτων/δικύκλων έτους 2014 µε σφραγισµένες προσφορές και 
συµπλήρωση τιµολογίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 28/80 και του ∆.Κ.Κ. 
 Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της Παροχής Υπηρεσίας είναι 69.097,00  ΕΥΡΩ 
(χωρίς ΦΠΑ) και προέρχεται από Εσοδα 
 ∆ιατιθέµενη πίστωση 2014 85.000,00 ΕΥΡΩ 
 Η ∆ηµοπρασία θα γίνει την 23η Ιουνίου 2014 ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα 
10.00 έως 10.30 (λήξη προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου Χερσονήσου στις 
Γούρνες (πρώην αµερικανική βάση Γουρνών) από αρµόδια Επιτροπή. 
 Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί ανεγνωρισµένοι προµηθευτές του 
δηµοπρατούµενου είδους εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατική 
οργάνωση. 
 Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.700,00  Ευρώ, µε 
Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων και θα απευθύνεται προς τον ∆ήµο Χερσονήσου 
 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα 
γραφεία ∆/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής ή στο ∆ήµο Χερσονήσου 
                                                                                       M.E.∆. 

              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 

• Οικονοµική Προµηθειών 
3. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου 
• Νέα Κρήτη            (ηµερήσια) 
• Άποψη του Νότου     (εβδοµαδιαία) 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. ∆/νση Περιβάλλοντος 
2. Φ.Β3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γούρνες  5-6-2014   

NOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                     Αριθμός  Πρωτ.  15303 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                             

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

Διακήρυξη Ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού για την εργασία 

΄΄ Συντήρηση & επισκευή οχημάτων/μηχανημάτων/δικύκλων έτους 2014΄΄ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις: 

1) του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 

2) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την 

παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του 

άρθρου 22 του Ν.3536/07 

3) του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 

 

B) Την 97/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 

της εργασίας με ανοικτό διαγωνισμό 

 

Γ) Την 80/2014 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι 

του διαγωνισμού και διετέθη η απαιτούμενη πίστωση για την εργασία.  

 

Δ) την 172/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα 

πρακτικά του διαγωνισμού ο οποίος απέβη άγονος 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης την μειοδοτική με προσφορά ποσοστού έκπτωσης από τον μειοδότη σε 

ακέραιες μονάδες επί τις εκατό άνευ ορίου, επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 

μελέτης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την εκτέλεση υπηρεσιών του παρακάτω 

πίνακα: 

 

Περιγραφή εργασίας 

Ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής 
οχηµάτων / µηχανηµάτων/δικύκλων έτους 
2014 του ∆ήµου Χερσονήσου 

Προϋπολογισθείσα ∆απάνη 85.000€ 
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Συγκεκριμένα οι εργασίες και τα ανταλλακτικά επισκευής αναφέρονται αναλυτικά 

στην τεχνική περιγραφή της υπ΄αριθμού ΔΠ1/2014 μελέτης της Υπηρεσίας   που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και αφορούν τα παρακάτω : 

 

 

 

 

ΟΧΗΜΑΤΑ   

α/α αριθµός 

κυκλοφορίας 

είδος 

αυτοκινήτου 

εργοστάσιο 

κατασκευής 

Υπηρεσία Φ.Ι. Ετος 1
ης

 

κυκλοφορίας 

1 KHI 5527 Φορτηγό VOLVO Τεχν. Έργ. 73  30/3/2004 

2 KHI 9311 Φορτηγό 4χ4 MITSUBISHI Τεχν. Έργ. 17 23/1/2007 

3 KHH 4074 Φορτηγό ISUZU Τεχν. Έργ. 18 22/9/2010 

4 ΚΗΙ 2102 Φορτηγό MAN Τεχν. Έργ. 72 14/9/2001 

5 ΚΗΟ 7494 Φορτηγό MAZDA Τεχν. Έργ. 17 28/4/1999 

6 KHO 7400 Φορτηγό DAF Τεχν. Έργ.  21/9/1994 

7 KHI 2075 Επιβατικό HYUNDAI Τεχν. Έργ  8/3/2001 

8 ΚΗΥ 9644 Επιβατικό SUZUKI Τεχ. Εργ  1/3/2000 

9 KHH 5761 Φορτηγό 

FORD 

RANGER Τεχ. Εργ  28/12/2013 

10 KHI 2153 Φορτηγό NISSAN Τεχν. Έργ. 18  12/7/2002 

11 KHH 3159 Φορτηγό FORD Τεχν. Έργ. 18  10/12/2003 

12 KHH 3177 Φορτηγό MITSUBISHI Τεχν. Έργ. 18  18/4/2003 

13 ΚΗΙ 9301 Φορτηγό 4X4 MAZDA Τεχν. Έργ. 17 28/7/2006 

14 ΚΗΙ 5587 Φορτηγό 4x4 TOYOTA Τεχν. Έργ. 17 29/3/2006 

15 ΚΗΙ 9309 Απορ/µατοφόρο MERCEDES Καθαριοτ  22/7/1989 

16 ΚΗY 9643 Επιβατικό SUZUKI 

∆ηµ. 

Αστυν 9  1/3/2000 

17 KHH 3183 Επιβατικό TERIOS 

∆ηµ. 

Αστυν 11  10/9/2008 

18 KHI 2136 Λεωφορείο IVECO ∆ιοίκηση 35  26/4/2002 

19 KHI 2137 Λεωφορείο IVECO ∆ιοίκηση 35  27/4/2002 

20 KHI 3761 Λεωφορείο MAN ∆ιοίκηση 41 2/1/2004 

21 ΚΗΙ 2188 Επιβατικό FORD ∆ιοίκηση 10 24/6/2003 

22 ΚΗΙ 2079 Λεωφορείο IVECO ∆ιοίκηση 35 7/5/2001 

23 ΚΗΙ 2080 Λεωφορείο IVECO ∆ιοίκηση 35 7/5/2001 

24 ΚΗΙ 3765 Λεωφορείο MERCEDES ∆ιοίκηση 20 23/1/2004 

25 ΚΗΗ 4080  Επιβατικό  HONDA  ∆ιοίκηση 9  5/10/2011 

26 KHI 2187 Επιβατικό  HYUNDAI  ∆ιοίκηση 11 13/6/2003 

27 KΗΙ 2165  Επιβατικό  HYUNDAI  ∆ιοίκηση  11  13/6/2003 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

α/α αριθµός 

κυκλοφορίας 

είδος 

αυτοκινήτου 

εργοστάσιο 

κατασκευής 

Υπηρεσία Φ.Ι. Ετος 1
ης

 

κυκλοφορίας 

1 ΜΕ 62943 Φορτωτής CASE   90 5/7/2001 
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2 ΜΕ 58724 Φορτωτής FOREDIL Τεχν. Έργ. 113 5/7/2001 

3 58040079 

Μηχάνηµα 

Παραλίας PRINOTH Τεχν. Έργ. 77 

24/11/2008 

4 ΜΕ 62945 

∆ιαµορφωτής 

Γαιών KOMATSU Τεχν. Έργ. 140 

9/7/2001 

5 ΜΕ 117583 Καταβρεκτήρας VOLVO Τεχν. Έργ. 102 13/05/2010 

6 ΜΕ 102939 Μπετονιέρα ΤΕΡΕΧ Τεχν. Έργ. 85 7/4/2008 

7 ΜΕ 102940 

Οδοστρωτήρας 

(κυλινδρος) VIBROMAX Τεχν. Έργ. 80 

7/4/2008 

8 ΜΕ 62946 Φορτωτής CASE 580SLE Τεχν. Έργ. 90 9/7/2001 

9 ΜΕ 83989 

Φορτωτής 

(µικρός) CASE 95XT Τεχν. Έργ. 81 

4/5/2005 

10 ΜΕ 123147 Φορτωτής CASE 621D Τεχν. Έργ.   

11 ΜΕ 68638 Καλαθοφόρο NISSAN 

ΗΛΕΚΤΡΟΦ

ΩΤΙΣΜΟΥ. 106 

13/9/2002 

12 ME 99353 Καλαθοφόρο NISSAN 

ΗΛΕΚΤΡΟΦ

ΩΤΙΣΜΟΥ. 120 

31/7/2007 

13 ME 91755 

Σάρωθρο(Σκού

πα) RLM BOXER 

ΗΛΕΚΤΡΟΦ

ΩΤΙΣΜΟΥ. 13 29/8/2006 

 

14 ΜΕ 108079 

Σάρωθρο(Σκού

πα) DULEVO 

ΗΛΕΚΤΡΟΦ

ΩΤΙΣΜΟΥ.   15/4/2010 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΥΚΛΑ 

α/α αριθµός 

κυκλοφορίας 

είδος 

αυτοκινήτου 

εργοστάσιο 

κατασκευής 

Υπηρεσία Φ.Ι. Ετος 1
ης

 

κυκλοφορίας 

1 ΑΤΥ 0563 ∆ίκυκλο HONDA ∆ηµ. 

Αστυν 

3  9/10/2005 

2 ATY 0562 ∆ίκυκλο SUZUKI ∆ηµ. 

Αστυν 

3  9/10/2005 

3 ΗΡΙ 361 ∆ίκυκλο HONDA ∆ηµ. 

Αστυν 

2 22/5/1992 

4 ΗΚΑ 384 ∆ίκυκλο BMW ∆ηµ. 

Αστυν 

8 21/2/2000 

5 ΗΚΡ 351 ∆ίκυκλο SUZUKI ∆ηµ. 

Αστυν 

8 6/5/2003 

6 ΗΚΤ 281 ∆ίκυκλο PIAGGIO ∆ηµ. 

Αστυν 

3 22/7/2003 

7 ΗΗΙ 489 ∆ίκυκλο SUZUKI ∆ιοίκηση 2 2/2/2009 

8 ΗΗΑ 208 ∆ίκυκλο  ∆ιοίκηση 2 12/3/2008 

 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα (Ν.3463/06) και του ΠΔ 28/1980 « Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» 
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Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: 

 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ζ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1) Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23
η
 Ιουνίου 2014 στο Δημοτικό κατάστημα που 

βρίσκεται στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών ενώπιον της Οικονομικής 

επιτροπής. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού: 10.00 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών:10.30 

 

2) Τεύχη Δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά 

ισχύος είναι: 

α) η παρούσα διακήρυξη 

β) η τεχνική έκθεση  

γ)η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

δ) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

ε) η τεχνική περιγραφή 

 

3) Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

1) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που 

έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της εργασίας συντήρησης και επισκευής 

οχημάτων όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη  

Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και 

υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα 

διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την 

πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία. 

2) Μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης και αν 

πρόκειται για είδος που εισάγεται από το εξωτερικό, αποδεικτικά έγγραφα των 

αντιπροσωπευόμενων εργοστασίων της αλλοδαπής.  

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.  

4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της συγγραφής 
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υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η 

συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου. 

6. ΥΔ στην οποία θα αναφέρεται ότι τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά θα είναι γνήσια και 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ααναφέρονται για το κάθε όχημα/μηχάνημα/δίκυκλο. 

 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

1. Οι διαγωνιζόμενοι παραδίδουν την προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο 

αναγράφεται:  

α) ο τίτλος της δημοπρατούμενης υπηρεσίας 

β) η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ"  

γ) η επωνυμία αυτού 

Ο φάκελος αυτός τοποθετείται µέσα σε άλλο φάκελο που είναι ανοικτός, στον 
οποίο τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που ορίζονται στη 
διακήρυξη.  

2. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή τους 
νόµιµους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι 
υπογεγραµµένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες 
από τους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

3. Σε όλες τις δημοπρασίες οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται μόνον αυτοπροσώπως.  

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή 

από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες 

εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα µέλη αυτών, 
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται µε συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο.  

Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια 

εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος διοικητικού 

συμβουλίου συμμετέχουσας εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε 

μια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν 

αποσυρθούν από τους ενδιαφερόμενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην μίας.  

∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, 
υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται 
από αυτή µε µισθό ή µε κάποιον άλλον τρόπο.  

4. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά συστηµένη επιστολή στην 
εξής διεύθυνση: Γούρνες, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών 

2) Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της 

δαπάνης της εργασίας.  

Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.  

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.  

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του 

διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής 
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εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού ποσού.  

Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.  

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.  

 

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1) Παραλαβή προσφορών 

1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή της 
δηµοπρασίας επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρας λήξης αποδοχής 
προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη.  

2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο 

οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή 

της, εάν δε συνοδεύεται από το πτυχίο ή το πιστοποιητικό ταυτότητας.  

3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η 
λήξη της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. 
Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση 
του χρόνου αυτού, µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η 
εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την 
παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.  

2) Έλεγχος δικαιολογητικών 

1. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δημόσια συνεδρίαση και 

αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά 

επίδοσης τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά 

περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους 

της διακήρυξης.  

2. Ο φάκελος που περιέχει την « ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται μέσα στον ανοικτό φάκελο, 

παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός με αυτόν που 

αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο.  

3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, όσοι παρίστανται 

στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται μυστική. Η επιτροπή 

συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και 

αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν.  

4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δημόσια της συνεδρίας και ο πρόεδρος της 

επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δημοπρασία, καθώς και τους 

λόγους αποκλεισμού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους μαζί με 

την σφραγισμένη προσφορά τους.   

 

3) Αποσφράγιση των Προσφορών 

1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δημοπρασία, αποσφραγίζονται κατά 

σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια. 

 

2. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους 

όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται.  

 

4) Ανακήρυξη αναδόχου 

1. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε  περίπτωση που 

περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ 
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αυτών. 

2. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της 

δημοπρασίας. Εάν αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται έκπτωτος με 

αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 

 

5) Ενστάσεις 

1. Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε τη 

δημοπρασία ή στο δήμο, μέχρι την επόμενη από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμη 

ημέρα. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται 

αυθημερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη δημοπρασίας. 

2. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή. 

 

Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

1) Κατακύρωση 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την οικονομική επιτροπή, μέσα σε δέκα 

ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων.  

Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, για 

έγκριση, είναι δε αμέσως εκτελεστή. 

 

2) Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι το συνεργείο του αναδόχου ή εξαιρετικά ο χώρος 

στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου όταν είναι αδύνατη η μεταφορά του οχήματος και 

το επιτρέπει η περίπτωση.  

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι 12 μήνες. 

 

3) Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον 

οποίο βαρύνεται ο Δήμος. 

 

4) Τρόπος Πληρωμής 

 

Ο ανάδοχος θα πληρώνεται μετά την παραλαβή της εργασίας η των ανταλλακτικών και 

μετά την έκδοση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή και μετά την 

έκδοση και θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 

ανάδοχου  εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας 

πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το 

νόμο.  

 

 

ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Κίνησης του Δήμου , τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες , Λ. Χερσονήσου, Ελευθερίας 50 , Τηλέφωνο 2897340054, 
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2897340064 . 

 

Η παρούσα διακήρυξη θα είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου 

dimos@hersonisos.gr και αντίγραφα της θα διατίθενται από το Γραφείο κίνησης του 

Δήμου.  

 

Ζ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορεί να προσφέρουν για το σύνολο των οχημάτων / μηχανημάτων / 

δικύκλων και για το σύνολο των εργασιών ή ανταλλακτικών η για κάθε 

όχημα/μηχάνημα/δίκυκλο χωριστά. 

 

 

Η) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στις  εφημερίδες 

Πανελλήνια των Αθηνών, Πατρίδα ημερήσια εφημερίδα Ν. Ηρακλείου και Άποψη του 

Νότου εβδομαδιαία εφημερίδα του Ν. Ηρακλείου. 

 

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο. Οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής 

προσκομίζονται από αυτόν κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Μ.Ε.∆.  
       Ο Αντιδήµαρχος  

        Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 
 

        ∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
1. ∆/νση Περιβάλλοντος 
2. Φ. Β3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


