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Ηλεκτρονικού ∆ιεθνή Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για τη  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΥ C12/15 KAI TYΠΟY C16/20» , στα πλαίσια του έργου αυτεπιστασίας «Τσιµεντοστρώσεις 
αγροτικών δρόµων ∆ήµου Ηρακλείου».  Η χρηµατοδότηση της προµήθειας είναι από ιδιούς πόρους του 
∆ήµου Ηρακλείου. 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη την ισχύουσα νοµοθεσία και τις Αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας 
προκήρυξης, όπως αυτές ισχύουν 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Ηλεκτρονικό ∆ιεθνή Ανοικτό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά για την υλοποίηση της : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΥ C12/15 KAI TYPOY C16/20» , στα πλαίσια του έργου αυτεπιστασίας «Τσιµεντοστρώσεις 
αγροτικών δρόµων ∆ήµου Ηρακλείου». ».  Η χρηµατοδότηση της προµήθειας είναι από ιδιούς πόρους 
του ∆ήµου Ηρακλείου. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΤΕΚΑ 

ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (311.805,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ.  
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσµία τουλάχιστον 45 ηµερών από την ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.).  
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆.60/07. 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24/08/2015  και ώρα 00:00 
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/09/2015 και ώρα 15:00  
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα.  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Ταχ.Διεύθυνση:  Αγίου Τίτου 1 
Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης 
Πληροφορίες: Βαλύρη Δέσποινα 

Τηλέφωνο:  2813409834 
Fax: 2813409860 
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∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : 
i. Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες 
ii. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
iii. Συνεταιρισµοί 
iv. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)  
 
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που 
θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την οποία υποβάλλεται προσφορά, εκτός 
ΦΠΑ.   
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τις 10.00 π.µ. και έως τις 13.00 µ.µ. µε τον Αρµόδιο Επικοινωνίας του Έργου 
για το ∆ήµο Ηρακλείου, κ. Βαλύρη ∆έσποινα, τηλ. 2813409834, e-mail: baliri@heraklion.gr. 
Οι ενδιαφερόµενοι  πρέπει  να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα ζητούµενα είδη, όπως αυτά 
περιγράφονται   «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της ∆ιακήρυξης.  
Απόρριψη ενός είδους επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου.  
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε την ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία, µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης 
εκείνο της χαµηλότερης τιµής.  
∆ηµοσίευση: Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί α) στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, β) στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων  ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.),  γ) 
σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες (ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ), δ) σε δύο τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 
(ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, ΠΑΤΡΙΣ) και ε)  µια εβδοµαδιαία (ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ). Περίληψη της 
διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου 
Ηρακλείου, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου www.heraklion.gr  ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα 
αποσταλεί στο Εµπορικό - Βιοµηχανικό και Τεχνικό επιµελητήριο.  
Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν  τον ανάδοχο. 
 
 
 

 
  Ο Αντιδήµαρχος 

 
 
 

Μαµουλάκης Χάρης 
 
 
 
 
 
 
  


