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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

∆ΗΜΟΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚ.  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            Αρ. Πρωτ. 79222 

    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                      Ηράκλειο  22/05/2014 
      

                   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
                  -------------------------- 

    Ο  ∆ήµος Ηρακλείου  προκηρύσσει  ανοιχτό   διαγωνισµό  µε  σφραγισµένες  
προσφορές  για  την επιλογή αναδόχου εταιρείας, για την «ασφάλιση των οχηµάτων 
και µηχανηµάτων» του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης. Η δηµοπρασία  θα γίνει στα 
Γραφεία του ∆ήµου  Αγίου Τίτου 1, αίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου στις 20/06/2014  
Ηµέρα  Παρασκευή   και ώρα 12:00 (λήξη επίδοσης προσφορών)  σύµφωνα  µε  Π∆ 
28/80. 
   Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισµός  της  δαπάνης   είναι  100.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 23%   
    Η  προσφορά  θα  γίνει  αποκλειστικά  σε  Ευρώ. 
   Για την έγκυρη συµµετοχή , στον διαγωνισµό κατατίθεται από τους 
διαγωνιζόµενους, κατά τους όρους του άρθρου 15 του π.δ. 28/1980, εγγύηση 
συµµετοχής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή  γραµµάτιο  του  ΤΣΜΕ∆Ε  ή  του    
Ταµείου  Παρακαταθηκών και  ∆ανείων, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης δηλαδή ποσού: 2.000,00 € 
Αν η εγγύηση συµµετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούµενου ποσού, 
η προσφορά δεν γίνεται δεκτή. 
   Οι  προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία  κατατίθενται  την ηµέρα  και ώρα  
του  διαγωνισµού  απ΄ ευθείας στην  Επιτροπή  διενέργειας  του διαγωνισµού από 
τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή από τους νόµιµους εκπροσώπους τους. Σε 
περίπτωση αναβολής του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη 
κλπ), ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ίδια µέρα την επόµενη εβδοµάδα δηλαδή την  
27/06/2014  ηµέρα Παρασκευή και ώρα.  12:00 (λήξη επίδοσης προσφορών)στον ίδιο 
χώρο.  
   Τη µελέτη του ανοιχτού διαγωνισµού  µπορούν να ζητήσουν  οι ενδιαφερόµενοι 
από τη ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου Ηρακλείου  τις εργάσιµες 
µέρες και ώρες. Τηλέφωνα επικοινωνίας  2813-409628 υπεύθυνος κ. Γαλεράκης 
Σπύρος ή από  το  site του  ∆ήµου  στη ηλεκτρονική  διεύθυνση  www.heraklion.gr   
Τα έξοδα  δηµοσίευσης  βαρύνουν τον  ανάδοχο .  
        

Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
 

          Να δηµοσιευτεί µία φορά µε  στην εφηµερίδα    -  ΗΧΩ ΤΩΝ   ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - ΠΑΤΡΙΣ – ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ   - ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ  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  
                      � 


