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ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου Νομού 

Ηρακλείου 

 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι     ότι, 

 

Εκτίθεται σε Πρόχειρο μειοδοτικό ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΌ διαγωνισμό, 

σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργ. Απόφαση 11389/23-3-1993), η 

«προμήθεια τροφίμων, λαχανικών – φρούτων, κρεάτων, άρτου και 

αρτοσκευασμάτων για τους παιδικού σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου » 

για τη διάρκεια ενός έτους. 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται 

στα 23.854,30 € μαζί με το ΦΠΑ 23%, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 

Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Χερσονήσου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 2α του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, 

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

προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου, στις Γούρνες (πρώην 

Αμερικανική βάση), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. 

Η προμήθεια αφορά δύο ομάδες :  

 Ομάδα Β  :  Φρούτα – Λαχανικά 

 Ομάδα Δ  :  Άρτος και αρτοσκευάσματα 

 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι ά ποιότητας, νόμιμα 

κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα 

τροφίμων και ποτών, τις Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις και τις 

επιμέρους παραγγελίες της υπηρεσίας  

 

Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν 

φτάσει στην υπηρεσία του Δήμου με ευθύνη του προσφέροντος από την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. 

 Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των 

ειδών ή χωριστά για κάθε ομάδα. Σε περίπτωση που υπάρχει προμηθευτής που 

ανταποκρίνεται μόνο στην μία ομάδα μπορεί να συμμετάσχει για να υποβάλλει 

προσφορά μόνο για την ομάδα που ενδιαφέρεται. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό : 
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Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό 

προμήθεια ειδών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από 

τους νόμους της χώρας που είναι εγγεγραμμένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό 

για την Ελλάδα παρέχεται από το εμπορικό επιμελητήριο και για τις άλλες 

χώρες – μέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια του άρθρου 7 παρ. 1 

ήτοι :  

 Φυσικά και νομικά πρόσωπα 

 Συνεταιρισμοί 

 Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης και είναι 1.195 € για το σύνολο 

ή 640,00 € για την ομάδα Β (φρούτα-Λαχανικά)  και 555,00 € για την ομάδα Δ 

(άρτος-αρτοσκευάσματα) και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, ή υπό μορφή 

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής 

διακηρύξεως (όροι διαγωνισμού) από την ιστοσελίδα του Δήμου, μετά από την 

δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού. Πληροφορίες αρμόδιος 

υπάλληλος Κουρμουλάκης Δημήτριος τηλ. 28973 40059 , Αργυράκη Μαρία  

28970 22840.        

                                                                              Ο Αντιδήμαρχος 

           Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

Εμμανουήλ Διαμαντάκης 

                                                               

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

2. Εφημερίδες Νομού Ηρακλείου 

 Νέα Κρήτη  (ημερήσια) 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

2. Φ.Β3 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
        
Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει οτι εκτιθεται σε Προχειρο 
μειοδοτικο επαναληπτικό διαγωνισμο συμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, η Προμήθεια 
τροφίμων, λαχανικών - φρούτων, κρεάτων, άρτου και αρτοσκευασμάτων 
για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου. 
   

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

 
 O διαγωνισμος θα διενεργηθει την 2α Σεπτεμβρίου 2013 ημερα 
Δευτέρα και απο ωρα 10.00 εως 10.30  ενωπιον της αρμοδιας επιτροπης. 

 
Α ρ θ ρ ο 2ο 

Δεκτοι 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 23.854,3 ΕΥΡΩ μαζι με το ΦΠΑ. 
 

Α ρ θ ρ ο 4ο 
Δικαιολογητικα 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) Πιστοποιητικο του Εμπορικού και Βιομηχανικου Επιμελητηριου που να 
φαινεται το επαγγελμα του διαγωνιζομενου και οτι ειναι εγγεγραμμενος σ'αυτο, ή 
εργατικο πτυχιο σε ισχυ συμφωνα με το αρθρο 2. 
 β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 5% του συνολικού 
προυπολογισμού της μελέτης ήτοι ποσό 1.195 ευρώ ή τμηματικά για την ομάδα 
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Β (Φρούτα – λαχανικά) ποσό 640,00 €  και για την ομάδα Δ (άρτος – 
αρτοσκευάσματα) ποσό 555,00 €. 
 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) προσφορές γίνονται δεκτές τμηματικά για την ομάδα Α, για την Β και Γ μαζί 
και και για την Δ ή για το σύνολο των ειδών της μελέτης 
 στ) 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. 
 Κατόπιν αποσφραγίζονται οι φάκελοι με την τεχνική περιγραφή των ειδών της 
μελέτης (προδιαγραφές) . 
 Στη συνέχεια ορίζεται η ημέρα και η ώρα συνεδρίασης της επιτρπής 
διαγωνισμού για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών στην οποία μπορεί 
να παρίστανται και οι διαγωνιζόμενοι που οι προσφορές τους έγιναν δεκτές 
(δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνική περιγραφή). 
 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. 
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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 δοθουν σε ΕΥΡΩ για ελευθερη παραδοση στον 
Δήμο Χερσονήσου  Ο αναδοχος της προμηθειας βαρυνεται με τις νομιμες 
κρατησεις. 
 Ο Φ.Π.Α. βαρυνει τους Ο.Τ.Α. / Ν.Π.Δ.Δ. 
 

Α ρ θ ρ ο 8ο 
Γλωσσα συνταξεως των προσφορων 

 
 Οι προσφορες θα ειναι συνταγμενες εξ ολοκληρου στην Ελληνικη γλωσσα η 
στην Αγγλικη απο τον οικο με μεταφραση στην Ελληνικη. 
 
 

Α ρ θ ρ ο 9ο 
Υποβολη τευχους τεχνικης περιγραφης 

 
 Με την προσφορα οι διαγωνιζομενοι πρεπει να υποβαλλουν ειδικο τευχος 
τεχνικης περιγραφης στο οποιο θα διδεται σαφης περιγραφη για τα προσφερόμενα 
είδη τα οποία θα συνοδεύονται από τις προδιαγραφές που απαιτούνται από την 
μελέτη.  
 Οποια προσφορα δεν συνοδευεται απο το τευχος αυτο η συνοδευεται απο το 
τευχος με ασαφεις η ελλειπεις τεχνικες περιγραφες μπορει να απορριφθει, αναλογα με 
τις ελλειψεις η ασαφειες. 
 Η προσκόμιση δειγμάτων είναι απαραίτητη για την απόδειξη των 
προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να 
αποστείλει προς έλεγχο τα προσφερόμενα δείγματα κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών προδιαγραφών των ειδών αυτών. Η εν λόγω δαάνη θα βαρύνει τον 
προμηθευτή. 
 

Α ρ θ ρ ο 10ο 
Προέλευση των προσφερόμενων υλικών 

 
 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα 
προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν καθώς και το εργοστάσιο 
κατασκευής τους.  
Οταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά μερικά ή ολικά 
σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να υποβάλλουν ΥΔ του νόμιμου εκπροσώπου του 
εργοστασίου στην οποία να αναφέρεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας 
σε περίπτωση κατακύρωσης της. 
 

Α ρ θ ρ ο 11ο 
Ληψη Πληροφοριων - Δημοσιευση 
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 Αντιγραφο της διακηρυξης αυτης θα βρισκεται στα γραφεια του φορέα  και θα 
είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.hersonisos.gr 
 

 
   

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Οικονομικών υπηρεσιών 

 
 

Εμμανουήλ Διαμαντάκης 
    

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

2. Φ.Β3 
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