
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ , 

Προμήθεια υλικών για την συντήρηση δικτύων 
δημοτικού φωτισμού.

Ηράκλειο : 20/11/2013
 Αρ. πρωτ.: 199655.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 712 02, προκηρύσσει πρόχειρο 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον 
τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, για την «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση δικτύων 
δημοτικού φωτισμού », σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93) .
Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  44.999,92 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. 
Τα τεύχη που συνοδεύουν την Προκήρυξη διατίθενται από το Δήμο Ηρακλείου σε έντυπη μορφή στην 
οδό Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος, Τ.Κ. 712 02, πληροφορίες Βασίλης Τζανιδάκης, τηλ 28103409185  τις 
εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες,  ή  σε  ηλεκτρονική  μορφή  από  την  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Ηρακλείου 
www  .  heraklion  .  gr  . 
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 29 / 11 / 2013 ημέρα 
Παρασκευή  και  ώρα  10:00  στη  διεύθυνση,  Δήμος  Ηρακλείου,  Αγίου  Τίτου  1,  ενώπιον  της 
επιτροπής  Διενέργειας  και  αξιολόγησης   του  Διαγωνισμού  ή  θα  σταλούν  στη  διεύθυνση  Δήμος 
Ηρακλείου  Κρήτης  Αγίου  Τίτου  1  ΤΚ   71202,   με  την  ένδειξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  για  την  επιτροπή 
Διενέργειας  του  Διαγωνισμού   «Προμήθεια  υλικών  για  την  συντήρηση  δικτύων  Δημοτικού 
Φωτισμού»,  μέχρι μία ημέρα πριν από την ορισμένη ημερομηνία  της διεξαγωγής της δημοπρασίας. 
Κατά την ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
των διαγωνιζομένων. 

       Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανώτερα βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο 
διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την 06/12/ 2013 
ημέρα  Παρασκευή  και ώρα.10:00  στον ίδιο χώρο. Για τις προσφορές που υποβάλλονται 
ταχυδρομικά θα πρέπει να έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα  
από το πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών ή 
κοινοπραξίες αυτών που μπορούν να προμηθεύσουν τα παραπάνω υλικά 
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (5%) επί του ποσού του προϋπολογισμού 
χωρίς το ΦΠΑ δηλ. 1.829,27 €.  , και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.Κ.Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ 
ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας .
Να δημοσιευτεί μία φορά στην εφημερίδα – ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ – Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις 
προδιαγραφές δημοσίευσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/82452/002/12-11-2008 ενδεικτικά σας 
αναφέρομε ότι η δημοσίευση γίνεται με γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών.
Τα έξοδα της πρώτης και της επαναληπτικής δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΓΑΠΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Η παρούσα Θα αναρτηθεί:
• στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου
• στην Ηλεκτρονική διεύθυνση www  .  heraklion  .  gr    του Δήμου Ηρακλείου και 
• Θα αποσταλεί στο Εμπορικό-βιομηχανικό επιμελητήριο . 

http://www.heraklion.gr/
http://www.heraklion.gr/
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