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Ο ∆ήµαρχος Χερσονήσου Νοµού Ηρακλείου 

 
∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι     ότι, 

 
Εκτίθεται σε Πρόχειρο επαναληπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό, 

σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργ. Απόφαση 11389/23-3-1993), η « 
προµήθεια φωτιστικών και ιστών φωτισµού για το έργο συντήρηση 
∆ηµοτικού Σχολείου Ποταµιών ». 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παραπάνω προµήθειας 
ανέρχεται στα 21.646,00 € µαζί µε το ΦΠΑ 19%, και θα καλυφθεί από 
ΕΣΟ∆Α. 

Ο διαγωνισµός θα γίνει την 17η Αυγούστου του έτους 2009, 
ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα 11 (έναρξη) µέχρι 11.30 (λήξη παράδοσης 
των προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου, Ελευθερίας 50, (αίθουσα 
∆.Σ.), Λιµάνι Χερσονήσου ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. 

Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν 
φτάσει στην υπηρεσία του ∆ήµου µε ευθύνη του προσφέροντος από την 
προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα. 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: 

• Οίκοι κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής των 
ζητουµένων. 

  
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης και είναι 1.083,00 € και 
θα κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων ή του ΤΣΜΕ∆Ε, ή υπό µορφή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισµένης τράπεζας. 

 



Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής 
διακηρύξεως (όροι διαγωνισµού) καθώς και να προµηθευτούν τα έντυπα 
του διαγωνισµού όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µετά από την 
δηµοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισµού, από τα Γραφεία του 
∆ήµου Χερσονήσου (αρµόδιος υπάλληλος κ. Κασωτάκης Σταύρος τηλ. 
28973 - 40040). 
         

                                                                      Ο ∆ήµαρχος 
                                                          Γεώργιος Νικ. ∆ανελάκης 
 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

2. Εφηµερίδες Αθηνών – Θεσσαλονίκης 
• ∆ηµοπρασιακή 
• Οικονοµική Προµηθειών 
3. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου 
• Πατρίδα           (ηµερήσια) 
 
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 
 
 

Βασιλάκης Νικόλαος 


