
ΑΔΑ: 70ΜΑΩΗΜ-ΥΝ0 

 ΑΔΑΜ: 16PROC005414372 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 
 

 

Γούρνες 18.-11-2016  

Αριθμός πρωτ. 23177 

  

 

Ορθή επανάληψη 

 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 

Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε 

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες 

προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά όπως αναλύεται στην οικεία διακήρυξη, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 

προμηθειών με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017», σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).  

 

Συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης προμήθειας: 164.309,92€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  και θα χρηματοδοτηθεί ως εξής:  

1. Από τακτικούς πόρους του Δήμου Χερσονήσου συνολικού ύψους 134.341,60 € 

(καύσιμα) και 16.918,56 € (λιπαντικά) για τα έτη 2016 και 2017 και 

συγκεκριμένα: 

1.1 από τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2016 ποσό 33.985,00€ 

1.2 από τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 ποσό 100.356,60€ 

2. Από πόρους του ΝΠΔΔ ΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ συνολικού ύψους 

13.049,76€ και συγκεκριμένα: 

2.1 από τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2016 ποσό 6.623,84€ 

2.2 από τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 ποσό 6.425,92€ 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

      ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

      Α.Φ.Μ.:     997579272 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου   

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γούρνες Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης 

ΤΚ: 70014 

     ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2813404635 

      ΦΑΞ: 2813404608 

      e-mail: dimos@hersonisos.gr, promithies@hersonisos.gr 

 

4.2 Στοιχεία εργοδότη: 

      4.2.1 ομάδες ειδών Α & Γ: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

     Α.Φ.Μ.:     997579272 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου   

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γούρνες Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης 

ΤΚ: 70014 

     ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2813404635 

      ΦΑΞ: 2813404608 

      e-mail: dimos@hersonisos.gr, promithies@hersonisos.gr 

4.2.2 ομάδα ειδών Β: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

           Α.Φ.Μ: 997580180 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γούρνες Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης 

ΤΚ: 70014 

     ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 28973 40052, 28970 22840 

      ΦΑΞ: 28973 40052 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..  

 

Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 20.11.2016 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 

2016 και ώρα 15.00.  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12 

Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 23:59. 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 16 

Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00. 

 

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω 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 στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-
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2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά και νομικά πρόσωπα 

ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, με ιδία παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, που ασκούν το 

επάγγελμα της περιγραφόμενης προμήθειας και αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα, 

διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση 

της προμήθειας.  

 

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. 

 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται για το σύνολο της προμήθειας στο ποσό των 

2.648,00 € το οποίο αναλύεται στη διακήρυξη και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 

ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 

βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σ’ αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στο 

διαγωνισμό ή άλλου που ενεργεί για λογαριασμό του, ή ομολογιών δημοσίου, 

τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες. 

 

Τα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Χερσονήσου www.hersonisos.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, δωρεάν, άμεση και 

πλήρης πρόσβαση. 

 

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού είναι αναρτημένη 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. 

 

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Χερσονήσου που βρίσκεται στο Δημοτικό κατάστημα του 

Δήμου Χερσονήσου, Γούρνες Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης, Τ.Κ. 70014, Αρμόδιος 

υπάλληλος: Καλαθάκης Κωνσταντίνος, τηλ. 2813404635, FAX : 2813404608 κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Η περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος Δ.Δ.Σ και στον 

τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του  

Ν.4412/2016. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
Μ.Ε.Δ. 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
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ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

   
 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

2. Εφημερίδες Αθηνών – Θεσσαλονίκης 

 Ναυτεμπορική 

 Ημερήσια 

3. Εφημερίδες Νομού Ηρακλείου 

 Νέα Κρήτη        (ημερήσια) 

 Πατρίδα   (ημερήσια) 

 Άποψη του νότου  (εβδομαδιαία)  

  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 

2. Φ.Β3 

 

 

 

 


