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 1. Ο ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης, δια της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε διεύθυνση Ανδρόγεω 2 fax 
2810.229207 Τ.Κ. 71202 Προκηρύσσει Επαναληπτικό Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές 
για την προµήθεια & εγκατάσταση  «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ» που θα εγκατασταθεί στο ∆ηµοτικό πρατήριο στο Αµαξοστάσιο του ∆ήµου Ηρακλείου και 
συγκεκριµένα σε τέσσερις (4)  δεξαµενές (καυσίµων) και δύο (2) αντλίες µε τέσσερα (4) ακροφύσια για την 
µέτρηση και έλεγχο της εισροής και εκροής καυσίµων σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Κριτήριο 
ανάδειξης αναδόχου η χαµηλότερη προσφορά ανά οµάδα, εφόσον τηρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές µε 
τους όρους της ∆ιακήρυξης, και λαµβάνοντας υπόψη µας: 
1.Τις διατάξεις της υπ΄ αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) και τις σχετικές 

ερµηνευτικές εγκυκλίους. 

2.Τα άρθρα 199 (παρ. 2ζ), 157  & 201 του Ν. 4281/2014 ,ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014. 

3.Το άρθρο 37 ,παρ. 1 του Ν.4320/2015 ,ΦΕΚ 29Α /19-3-2015. 

4.Τον Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/8-6-2006) περί κυρώσεως του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

5.Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (∆ιαύγεια) 

6.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 

7.Τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 (έξοδα ∆ηµοσίευσης) 

8.Τον N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α)   

(Τροποποίηση του N. 4013/11) 

9. Την µε αριθµό 546/13-08-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µας µε τίτλο «Ακύρωση 

και Επανάληψη διαγωνισµού για την προµήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου 

εισροών –εκροών καυσίµων κίνησης στο ∆ηµοτικού Πρατήριο Καυσίµων του ∆ήµου µας.»  

 

  2. Τo σύστηµα προς προµήθεια – εγκατάσταση είναι: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ. 
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3. Η δαπάνη της προµήθειας θα καλυφθεί από Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και θα επιβαρύνει τον  

Κ.Α.20-7135.076 «Προµήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωµένου συστήµατος εισροών-εκροών διαχείρισης 

καυσίµων στο ∆ηµοτικό πρατήριο καυσίµων του ∆ήµου» προϋπολογισµού του ∆ήµου Ηρακλείου του έτους 

2015. 

4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παραπάνω προµήθειας είναι (29.724,18) ΕΥΡΩ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%). 
 
5. Τα έγγραφα της προµήθειας οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα αναζητήσουν στο διαδίκτυο στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου www.heraklion.gr ή από την ∆/νση Οικονοµικών του ∆. Ηρακλείου, Τµήµα 
Προµηθειών, τηλ. 2813.409185 κ. Βασίλη Τζανιδάκη, 2813.409186 Κατερίνα ∆αµιανάκη 2813.409189 
Εµµ. Μακαρώνας 2813.409403 Ελένη Καρτσωνάκη  ΦΑΞ 2810.229.207. 
 
6. Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, αποσφράγισης των δικαιολογητικών, από την αρµόδια 
Επιτροπή ∆ιενέργειας, ορίζεται η   01/09/2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα, Αγίου Τίτου 1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στην 
Επιτροπή την ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού. Οι προσφορές επίσης, µπορούν να κατατεθούν ταχυδροµικά 
ή στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου  µέχρι και την 28/08/2015 πριν την έναρξη  του διαγωνισµού στη διεύθυνση 
∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης, Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, µε την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Επιτροπή 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού «Προµήθεια & εγκατάσταση  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ – 
ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ». 
Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισµού για λόγους ανώτερα βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο 
διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ίδια µέρα την επόµενη εβδοµάδα δηλαδή την   08/09/2015 ηµέρα Τρίτη  και 
ώρα. 10:00 π.µ. στον ίδιο χώρο. 
Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
τεχνικών και λοιπών στοιχείων των προσφορών , την ηµεροµηνία και ώρα, που θα ορίσει η Επιτροπή και θα 
κάνει γνωστό στους ενδιαφερόµενους µε έγγραφο της. 
 
7. Όλες οι προσφορές θα είναι συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται. 
 
8. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 483,32 ευρώ που αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας άνευ ΦΠΑ βάση του άρθρου 7 της ∆ιακήρυξης. 
 
Να δηµοσιευτεί µία φορά στην εφηµερίδα «ΠΑΤΡΙΣ». 
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 ∆ηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
 

Γεώργιος Καραντινός 
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