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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Γούρνες  17-7-2013    

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                     Αριθµός πρωτ. 18980  

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ∆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 επαναληπτικό διαγωνισµό, µε 

σφραγισµένες προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  ΕΚΠΟΤΑ και τις 

διατάξεις του άρθρου 4 της 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 

(ΦΕΚ τεύχος Α΄240) που κυρώθηκε µε το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013, η 

«Προµήθεια καυσίµων για τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου Χερσονήσου» 
µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, σε ποσοστά έκπτωσης επί 

τοις εκατό (%) επί της µέσης λιανικής τιµής του είδους κατά την ηµέρα 

παράδοσης η οποία διαπιστώνεται από τα ισχύοντα δελτία πιστοποίησης τιµών 

της ∆/νσης Εµπορίου του Νοµού. 

Η προµήθεια απαρτίζεται από  δύο οµάδες :  

• Οµάδα Α  : προβλέπεται η προµήθεια καυσίµων  για την κίνηση των 

οχηµάτων / µηχανηµάτων της ∆ηµοτικής Επιχείρησης ύδρευσης 

αποχέτευσης Χερσονήσου (∆ΕΥΑΧ), µε τον  ενδεικτικό 

προϋπολογισµό της µελέτης να ανέρχεται στο ποσό των 57.441,00 ευρώ 

µε το ΦΠΑ.  

• Οµάδα Β προβλέπεται η προµήθεια καυσίµων και πετρελαίου 

θέρµανσης για το ΝΠ∆∆ κοινωνικής προστασίας & Αλληλεγγύης του 

∆ήµου, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό το ποσό των 10.240,00 ευρώ µε 

το ΦΠΑ. 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός της παραπάνω προµήθειας 

ανέρχεται στο ποσό των 67.681,00 € µαζί µε το ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τους 

προϋπολογισµούς των Νοµικών Προσώπων. 
 

Ο διαγωνισµός θα γίνει την 26η του µήνα Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 

Παρασκευή και από ώρα 10.00 (έναρξη) µέχρι 10.30 (λήξη παράδοσης των 

προσφορών) στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στις Γούρνες, πρώην Αµερικανική 

Βάση Γουρνών, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν, όλα τα φυσικά και νοµικά 

πρόσωπα, µε ιδία παρουσία ή µε εκπρόσωπό τους ή µε την καθ’ οιοδήποτε 

τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η 
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προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την υπηρεσία την προηγούµενη της 

ηµεροµηνίας του διαγωνισµού. Κάθε προσφορά, θα είναι σε ελληνική γλώσσα 

διαφορετικά θα αποκλείεται, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 

συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% του 

συνολικού προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 3.385,00 € ή τµηµατικά για την 

οµάδα Α ποσό 2.873,00 € και για την οµάδα Β ποσό 512,00 €. Η εγγύηση 

αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από 

την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, θα συνταχθεί στην 

Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό 

πρόσωπο που έχει κατά νόµο το δικαίωµα αυτό και λειτουργεί νόµιµα στην 

Ελλάδα. 

 

Χρόνος παράδοσης της προµήθειας ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή 

της σύµβασης, µε δυνατότητα παράτασης µετά από σχετική απόφαση. 

 

Τόπος και τρόπος παράδοσης : 1. Όσο αφορά τα καύσιµα για την οµάδα 

Α το πρατήριο του προµηθευτή θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της 

∆ηµοτικής Ενότητας Μαλίων ή της ∆ηµοτικής Ενότητας Χερσονήσου διότι τα 

οχήµατα και µηχανήµατα της επιχείρησης βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της 

πρώην ∆ΕΥΑΜ (θέση Λούτρες Μαλίων) και πρώην ∆ΕΥΑΧ (βιολογικός 

Χερσονήσου).  

Η παραλαβή καυσίµων για τη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

για τα οποία υπάρχει προσβασιµότητα από βυτιοφόρο όχηµα και για ελάχιστη 

ποσότητα 300 Lit  θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των Η/Ζ οι οποίες βρίσκονται 

εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Χερσονήσου µε ευθύνη και δαπάνη 

του προµηθευτή. Για τα Η/Ζ στα οποία δεν υπάρχει προσβασιµότητα ή έχουν 

αποθηκευτική ικανότητα µικρότερη των 300 Lit η παραλαβή των καυσίµων θα 

γίνεται σε δοχεία από το πρατήριο του προµηθευτή. 

2. Όσο αφορά τα καύσιµα της οµάδας Β το πρατήριο του προµηθευτή θα 

πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του ∆ήµου Χερσονήσου. Το πετρέλαιο 

θέρµανσης πρέπει να παραδίδεται στο κτίριο για το οποίο απευθύνεται. 

 

Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης θα είναι 

αναρτηµένες στο site του ∆ήµου (http://www.hersonisos.gr) και στα γραφεία 

του ∆ήµου, Ελευθερίας 50 Λιµάνι Χερσονήσου ΤΚ 70014 τηλ. 28973 - 40000 

(αρµόδιοι υπάλληλοι Κουρµουλάκης ∆ηµήτριος, Κουρλετάκη Μαρία - Ελένη). 

    

                                                                          Ο Αντιδήµαρχος 

                                                                   Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

                                                                   Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 
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ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

2. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου 

• Νέα Κρήτη       (ηµερήσια) 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 

2. Φ.Β3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Γούρνες 17-7-2013 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                 Αριθµός πρωτ. 18980 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                              

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

     
  Ο ∆ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει οτι 
εκτιθεται σε Προχειρο µειοδοτικο επαναληπτικό  διαγωνισµο συµφωνα µε 
τον ΕΚΠΟΤΑ, η Προµήθεια καυσίµων για τα ΝΠ του ∆ήµου Χερσονήσου. 
   

Α ρ θ ρ ο 1ο 
Τοπος και χρονος διεξαγωγης του διαγωνισµου 

 
 O διαγωνισµος θα διενεργηθει την 26η Ιουλίου 2013 ηµερα Παρασκευή 
και απο ωρα 10.00 εως 10.30 ενωπιον της αρµοδιας επιτροπης. 

 
Α ρ θ ρ ο 2ο 

∆εκτοι στο διαγωνισµο 
 

 Στο διαγωνισµο γινονται δεκτοι οικοι κατασκευαστες και αντιπροσωποι 
των οικων κατασκευης των ζητουµενων. Στο διαγωνισµο, επίσης, γινονται 
δεκτες προσφορες που αφορουν σε µηχανηµατα αλλοδαπης προελευσεως 
γνωστων εργοστασιων η εγχωριας κατασκευής, αποδεδειγµενης καλης 
λειτουργικοτητας. Θα τηρηθουν οι ισχυουσες διαταξεις περι προστασιας της 
εγχωριας βιοµηχανιας. 
 

Α ρ θ ρ ο 3ο 
Προυπολογισµος Προµηθειας 

 
 Η προυπολογισθεισα ενδεικτικη δαπανη για την ως ανω προµηθεια εχει 
εκτιµηθει στο ποσο των 67.681,00 ΕΥΡΩ µαζι µε το ΦΠΑ. 
 

Α ρ θ ρ ο 4ο 
∆ικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο 

 
 Τα φυσικα η νοµικα προσωπα που θα λαβουν µερος στο διαγωνισµο 
οφειλουν να προσκοµισουν κατα τη διενεργεια αυτου τα ακολουθα 
δικαιολογητικα: 
 α)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή 
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βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής 
αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα 
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 
συµφωνα µε το αρθρο 2. 
 β) Εγγυητική συµµετοχής ιση µε το 5% του συνολικού προυπολογισµού 
της µελέτης ήτοι ποσό 3.385,00 ευρώ ή τµηµατικά για την οµάδα Α ποσό 
2.873,00 ευρώ και για την οµάδα Β 512,00 ευρώ . 
 Εαν δεν προσκοµισθουν ολα τα ανωτερα δικαιολογητικα η προσφορα 
απορριπτεται σαν απαραδεκτη. 
 

    Α ρ θ ρ ο 5ο 
Τροπος διενεργειας του διαγωνισµου 

 
 α) Οι προσφορες θα επιδοθουν µεσα σε σφραγισµενο φακελλο που θα 
περιεχει: 
  1.Τα δικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο (Αρθρ.5) 
  2.Τις Τεχνικες περιγραφες,σχεδια,λοιπα στοιχεια και πληροφοριες. 
  3.Σφραγισµενο φακελλο µε την οικονοµικη προσφορα. 
 β) Οι προσφορες θα γινονται δεκτες απο την αρµοδια επιτροπη απο την 
10.00 µεχρι την 10.30 ακριβως ωρα. Μετα το περας του ανωτερω χρονου, 
καµµια προσφορα δεν γινεται δεκτη εκτος εαν η επιδοση των προσφορων 
συνεχιζεται χωρις διακοπη και µετα την ωρα αυτη. 
 γ) Η επιδοση εναλλακτικων προσφορων απο τον ιδιο προµηθευτη 
επιτρεπεται. 
 δ) Αντιπροσφορες δεν γινονται δεκτες. 
 ε) Οταν η οριζοµενη ανωτερω ωρα παρελθει, ανακοινωνεται η ληξη της 
παραδοσεως των προσφορων και γραφεται τουτο στα πρακτικα. Η επιτροπη 
συνεχιζει να συνεδριαζει δηµοσια και αρχιζει την αποσφραγιση των φακελλων 
των προσφορων κατα σειρα επιδοσεως και αναγραφονται στο πρακτικο τα 
εγγραφα και δικαιολογητικα που βρισκονται σε καθε φακελλο περιληπτικα ετσι 
ωστε να τ'ακουν ολοι οι ενδιαφεροµενοι. 
 Ο φακελλος της οικονοµικης προσφορας παραµενει σφραγισµενος και 
γραφεται επ'αυτου ο αυτος µε κεινον του εξωτερικου φακελλου αυξοντας 
αριθµος. 
 Μετα την καταγραφη των δικαιολογητικων ολων των προσφορων οι 
παρισταµενοι στην αιθουσα του διαγωνισµου εξερχονται και η συνεδριαση 
συνεχιζεται µυστικη. 
 Η επιτροπη στη συνεχεια και σε µυστικη συνεδριαση ελεγχει τα 
δικαιολογητικα συµµετοχης και αποφασιζει ποιες προσφορες γινονται δεκτες 
και ποιες απορριπτονται. 
 Κατοπιν η συνεδριαση γινεται δηµοσια και ο προεδρος ανακοινωνει ποιοι 
αποκλειονται και για ποιους λογους και τους καλει να παραλαβουν τα σχετικα 
εγγραφα της προσφορας τους µε τον σφραγισµενο φακελλο της οικονοµικης 
προσφορας. 
 Στη συνεχεια αποσφραγιζονται κατα σειρα οι φακελλοι των οικονοµικων 
προσφορων εκεινων που εγιναν δεκτες στο διαγωνισµο και ανακοινωνονται οι 
τιµες µεγαλοφωνα. 
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 Οσες προσφορες δεν φερουν την υπογραφη του διαγωνιζοµενου η δεν 
ειναι συµφωνες µε τους ορους της διακηρυξης απορριπτονται. 
 Επισης απορριπτονται οι προσφορες που ειναι αοριστες και δεν µπορουν 
να εκτιµηθουν η σε καποιο σηµειο δεν ειναι συµφωνες προς τους ορους της 
διακηρυξης. 
 Οι προσφορες και τα απαιτουµενα δικαιολογητικα συµµετοχης στο 
διαγωνισµο µονογραφονται κατα την διενεργεια αυτου από ολα τα µελη της 
επιτροπης. 
 Κατοπιν ακολουθειται η νοµιµος διαδικασια για την εγκριση του 
αποτελεσµατος του διαγωνισµου. 
 

Α ρ θ ρ ο 6ο 
Εγγυηση καλης εκτελεσης 

 
 Προ της υπογραφης της συµβασεως ο αναδοχος οφειλει να καταθεσει 
εγγυηση καλης εκτελεσης συµφωνα µε το αρθρο επτα (7) της γενικης 
συγγραφης υποχρεωσεως της µελετης. 
 

Α ρ θ ρ ο 7ο 
Τιµες προµηθειας - Κρατησεις 

 
 Οι τιµες της προµηθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση 
στον ∆ήµο Χερσονήσου  Ο ανάδοχος της προµήθειας βαρύνεται µε τις 
νόµιµες κρατήσεις. 
 Ο Φ.Π.Α. βαρυνει τους Ο.Τ.Α. / Ν.Π.∆.∆. 
 

Α ρ θ ρ ο 8ο 
Γλωσσα συνταξεως των προσφορων - ισχύς των προσφορών 

 
 Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες εξ ολόκληρου στην Ελληνική 
γλώσσα . 
Οι προσφορές θα έχουν ισχύ τουλάχιστον 60 ηµερών. 
 
 

Α ρ θ ρ ο 9ο 
Υποβολη τευχους τεχνικης περιγραφης 

 
 Με την προσφορα οι διαγωνιζοµενοι πρεπει να υποβαλλουν ειδικο 
τευχος τεχνικών προδιαγραφών όπως ορίζεται από το άρθρο 5 και από την 
µελέτη της υπηρεσίας. 
 Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτο θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Όσες συνοδεύονται  από το τεύχος µε ασαφείς η ελλείπεις 
τεχνικές περιγραφές µπορεί να απορριφθούν , ανάλογα µε τις ελλείψεις η 
ασάφειες. 
 
 

Α ρ θ ρ ο 10ο 
Ληψη Πληροφοριων - ∆ηµοσιευση 
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 Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής θα βρίσκεται αναρτηµένο στην 
ιστοσεσίδα του ∆ήµου www.hersonisos.gr και στα γραφεία του φορέα και θα 
βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφεροµενων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες. 

 
   

   

Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
Οικονοµικών 
υπηρεσιών 

 
 
 

Εµµανουήλ 
∆ιαµαντάκης 

    
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 

2. Φ.Β3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


