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      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    

 
Ο Αντιδήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι την 18/08/2015 ηµέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως και  

10:30 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διεξαγωγής δηµοπρασιών του ∆ήµου Ηρακλείου στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα Ηρακλείου, οδός ∆ιονυσίου 13Α Νέα Αλικαρνασσό , θα διεξαχθεί Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός µε 

σφραγισµένες προσφορές για την: «Προµήθεια πλακών µαρµάρου» για το έργο αυτεπιστασίας  

«Συντήρηση ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων», προϋπολογισµού 18.400,80 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

23%. 

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ) ο 

διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ίδια µέρα την επόµενη εβδοµάδα δηλαδή την 25/08/2015 ηµέρα Τρίτη και 

από ώρα 10:00 έως και  10:30 π.µ. στον ίδιο χώρο. 

    Η υπόψη προµήθεια, όπως και όλο το έργο αυτεπιστασίας «Συντήρηση ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων»  

χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους, σε βάρος της πίστωσης µε Κ.Α. 45-7336.008 για το οικονοµικό έτος 

2015, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ., 188/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου.  

    Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2286/95, του Π.∆.370/95, της 

υπ’αρίθµ.11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 

και Κοινοτήτων». 

    Η επιλογή του αναδόχου προµηθευτή θα γίνει σύµφωνα µε την χαµηλότερη τιµή – προσφορά µετά από 

αξιολόγηση της προσφοράς του, από το αρµόδιο όργανο. 

    ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασκούν 

δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού. 

    Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται στο ποσό των 300,00 € (ήτοι 2% του συνολικού προϋπολογισµού της 

µελέτης χωρίς ΦΠΑ) και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας. 

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους όρους και τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 

καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ∆/νση 

Συντήρησης & Αυτεπιστασίας  του ∆ήµου Ηρακλείου – Τµήµα Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων, οδός 

∆ιονυσίου 13Α Νέα Αλικαρνασσό  1ος όροφος, καθηµερινά κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες  (αρµόδιος κ. 

Κοκκινάκη Καλ. τηλ. 2813-409818). 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Ηρακλείου και να δηµοσιευθεί στην 

εφηµερίδα ΠΑΤΡΙ∆Α. 

 
Ο  Αντιδήµαρχος 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


