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∆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 Ανοικτό διεθνή δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε 

σφραγισµένες προσφορές, σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ η προµήθεια 

«φωτιστικών Led αστικού – οδικού φωτισµού» µε κριτήριο 

κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά, προϋπολογισµού 673.001,00 

€. 

Η χρηµατοδότηση της προµήθειας θα καλυφθεί από το Πράσινο 

Ταµείο, χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Αστική ανάπλαση 2012 – 2015». 

Ο διαγωνισµός θα γίνει την 05η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 

2012, ηµέρα Τετάρτη και από ώρα 11 (έναρξη) µέχρι 12.00 (λήξη 

παράδοσης των προσφορών) στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στις Γούρνες 

ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν, όλα τα φυσικά και 

νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 8 του ΈΚΠΟΤΑ και  συνεταιρισµοί . 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού 

και την συµµετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του  

προϋπολογισµού της µελέτης και είναι 67.300,10 € και θα κατατίθεται 

υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του 

ΤΣΜΕ∆Ε, ή υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης 

τράπεζας. 

H προµήθεια και η τοποθέτηση των φωτιστικών από τον ανάδοχο θα 

γίνει σε συγκεκριµένες οδούς εντός των ορίων του ∆ήµου µας σε 

επιλεγµένες θέσεις και πάντα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Τεχνικής 

Υπηρεσίας µας  

Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης 

δίνονται στα γραφεία του ∆ήµου,  Ελευθερίας 50 Λιµάνι Χερσονήσου 



ΤΚ 70014 τηλ. 28973 - 40000 (αρµόδιος υπάλληλος Κουρµουλάκης 

∆ηµήτριος). 

Με την παρούσα ανακαλείται η αρίθµ. Πρωτ. 28472/11-10-2012 

διακήρυξη που αφορά την ίδια προµήθεια. 

       

                                                                          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 

• Οικονοµική προµηθειών 

• ΕΞΠΡΕΣ 

3. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου 

• Νέα Κρήτη       (ηµερήσια) 

• Πατρίδα            (ηµερήσια) 

• Άποψη του Νότου (εβδοµαδιαία) 
 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου 

2. Φ.Β3 

 

 

 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

Βασιλάκης Νικόλαος 

 


