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∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.∆. 28/80 
 

ΤΜΗΜΑ Ι : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
∆ήµος Χερσονήσου 

∆ιεύθυνση :Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών 

ΤΚ 74100 

Πληροφορίες :Κουρλετάκη Μαρία Ελένη 

Τηλ. 28973 40054 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ο τίτλος του έργου είναι : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  Α΄ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013. 

Συγκεκριµένα η παρούσα υπηρεσία αφορά τις µεταφορές µαθητών Α/θµιας, 

Β/θµιας και ειδικών σχολείων για το σχολικό έτος 2012-2013 µε συνολικό 

προϋπολογισµό 835.543,19 ευρώ και µε διάρκεια σύµβασης 12 µήνες. 

Η οικονοµική προσφορά µπορεί να υποβληθεί είτε για το σύνολο των 

δροµολογίων ή για µέρος αυτών. 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: 
Α . ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
1. Απαιτούµενες εγγυήσεις 
Εγγύηση συµµετοχής 
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π∆ 28/80 απαιτείται από τους 

διαγωνιζόµενους να καταθέσουν εγγύηση συµµετοχής σε ποσοστό 3% επί 

της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ για το σύνολο των δροµολογίων ή για το µέρος των δροµολογίων 

που αφορά η προσφορά τους. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π∆ 28/80 απαιτείται εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης η οποία κατατίθεται πριν την υπογραφή 

της σύµβασης, και ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού της 

προσφοράς  χωρίς το ΦΠΑ , για το σύνολο των δροµολογίων ή για το 

µέρος των δροµολογίων που αφορά η προσφορά. 

2. Χρηµατοδότηση και πληρωµή 
Η χρηµατοδότηση της σύµβασης γίνεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους της Α΄θµιας Αυτοδιοίκησης. 



Η πληρωµή των αναδόχων θα γίνεται τµηµατικά σε διαστήµατα όχι 

µικρότερα το 1 µήνα µε την πρόοδο εκτέλεσης της υπηρεσίας (άρθρο 53, 
54 του Π∆ 28/80). Προκαταβολή δεν θα δοθεί. 

3. Η εκτέλεση της σύµβασης υπόκεινται στις διατάξεις που αναφέρονται 

στο Π∆ 28/80, στο Π∆ 60/07. 

Β. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων 
αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: 

α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, 

β. Ενώσεις εταιρειών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ. Συνεταιρισµοί,  

µε αντικείµενο δραστηριότητας τη µεταφορά προσώπων 

ΤΜΗΜΑ ΙV:  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Ο διαγωνισµός θα ανατεθεί µε ανοιχτή δηµοπρασία και µε κριτήριο 

κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά. 

Τα τεύχη του διαγωνισµού θα είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του 

∆ήµου www.hersonisos.gr ή όποιος ενδιαφέρεται µπορεί να τα αναζητήσει 

στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου  Ελευθερίας 50 Λιµάνι 

Χερσονήσου ΤΚ 70014 τηλ. 28973 - 40054 (αρµόδιος υπάλληλος 

Κουρλετάκη Μαρία - Ελένη). 

Προθεσµία υποβολής προσφορών ορίζεται η 5η Σεπτεµβρίου 2012 ηµέρα 

Τετάρτη ώρα 11:00 πµ κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές 

ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού. Τα έντυπα της προσφοράς πρέπει να 

είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα και η ισχύς των προσφορών να 

είναι τουλάχιστον για 9 µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής τους. 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται µε αίτηση στο γραφείο 

πρωτοκόλλου του ∆ήµου. 

 

Σηµείωση : Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί στην 

Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων της ΕΕ στις 24/07/2012 µε ID 2012-

103064 

                                                                          Ο Αντιδήµαρχος 
                                                                   Οικονοµικών Υπηρεσιών 
                                                                   Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

2. Εφηµερίδες Αθηνών – Θεσσαλονίκης 

• Γενική ∆ηµοπρασιών 

• Κέρδος 

3. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου 

• Νέα Κρήτη       (ηµερήσια) 

• Πατρίδα            (Ηµερήσια) 

• Άποψη του Νότου  (εβδοµαδιαία) 



 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Επιµελητήριο Ηρακλείου  

Κορωναίου 9,  71202 Ηράκλειο 

Τηλ, 2810 - 229013 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 

2. Φ.Β3 

 

 

 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

Καα 

 

 

Κοκκινάκη Αικατερίνη 

 


