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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι     ότι,

1. Εκτίθεται  σε  Ανοικτό  μειοδοτικό  διαγωνισμό,  με  σφραγισμένες 
προσφορές,  σύμφωνα  με  τον  ΕΚΠΟΤΑ  α)  καυσίμων  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 Δ/νσης Εμπορίου του Νομού και β)λιπαντικών με κριτήριο 
την χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία  για την  «προμήθεια καυσίμων 
και  λιπαντικών  για  την  κίνηση  όλων  των  αυτοκινήτων  και 
μηχανημάτων  του  Δήμου  Χερσονήσου  ».  Η  προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη της προμήθειας είναι 148.749,00 € με ΦΠΑ 21% και προέρχεται 
από έσοδα.

2. Ο  διαγωνισμός θα γίνει  την  25η του μήνα Μαϊου του έτους  2010, 
ημέρα  Τρίτη και από ώρα 11 (έναρξη) μέχρι 11.30 (λήξη παράδοσης 
των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου, Ελευθερίας 
50,  (αίθουσα  Δ.Σ.),  Λιμάνι  Χερσονήσου  ενώπιον  της  αρμόδιας 
Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.

3. Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν,  όλα  τα  φυσικά  και 
νομικά  πρόσωπα,  συνεταιρισμοί  και  ενώσεις  προμηθευτών  (που 
υποβάλλουν  κοινή  προσφορά),  που  ασκούν  νόμιμα  δραστηριότητα 
σχετικά  με  το  αντικείμενο  του  διαγωνισμού  στην  Ελλάδα  ή  στην 
αλλοδαπή  με  ιδία  παρουσία  ή  με  εκπρόσωπό  τους  ή  με  την  καθ’ 
οιοδήποτε  τρόπο  έγκαιρη  αποστολή  της  προσφοράς.  Στην  τελευταία 
περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την υπηρεσία την 
προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά που 
θα  είναι  σε  ελληνική  γλώσσα  διαφορετικά  θα  αποκλείεται,  θα 
συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  εγγύηση  συμμετοχής  υπέρ  του 
συμμετέχοντος  για  ποσό  που  θα  καλύπτει  το  5%  της  συνολικής 
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  χωρίς  το  ΦΠΑ  ήτοι  785,00  €  για  την 
προμήθεια λιπαντικών και 5.356,00 για την προμήθεια καυσίμων. 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.

4. Χρόνος  παράδοσης  της  προμήθειας  ορίζεται  σε  ένα  έτος  από  την 
υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης δύο 
επιπλέον μηνών αλλά με τους ίδιους όρους και ο τρόπος παράδοσης θα 
είναι ή η μάντρα του Δήμου ή πρατήριο εντός της ευρύτερης περιοχής 
της έδρας του Δήμου Χερσονήσου.

5. Πληροφορίες  και  τεύχος  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διακήρυξης 
δίνονται στα γραφεία του Δήμου, Ελευθερίας 50 Λιμάνι Χερσονήσου 
ΤΚ  70014  τηλ.  28973  –  40041  (αρμόδιος  υπάλληλος  Κασωτάκης 
Σταύρος).

                                                                          Ο Δήμαρχος
                                                                 Γεώργιος Νικ. Δανελάκης

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
2. Εφημερίδες Αθηνών – Θεσσαλονίκης
• Οικονομική προμηθειών
• ΕΞΠΡΕΣ
3. Εφημερίδες Νομού Ηρακλείου
• Νέα Κρήτη       (ημερήσια)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  :  
Επιμελητήριο Ηρακλείου 

Κορωναίου 9,  71202 Ηράκλειο
Τηλ, 2810 - 229013

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
2. Φ.Β3

Μ.Ε.Δ.
Ακριβές αντίγραφο

Ο Δ/ντής Διοικητικών Υπηρεσιών

Βασιλάκης Νικόλαος
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