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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Η Επιτροπή Προµηθειών της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού Τουρισµού και 

Ανάπτυξης Ηρακλείου Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ προκειµένου να αναθέσει εργασίες 

παροχής υπηρεσιών µετά υλικών για απεντοµώσεις και απολυµάνσεις, καλεί τους 

ενδιαφερόµενους προµηθευτές να καταθέσουν σφραγισµένες προσφορές µέχρι την 

Πέµπτη 10/03/2016 και ώρα 13:00 στα γραφεία της, οδός Λ.Πλαστήρα & Ρωµανού,  

στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Κτίριο Ε, 1ος όροφος ιδιοχείρως. 

1.  Περιγραφή της Επιχείρησης. 
 Η ∆.Ε.Π.Τ.Α.Η. ΑΕ ΟΤΑ είναι Ανώνυµη Εταιρεία του ∆ήµου Ηρακλείου και 
ιδρύθηκε από το ∆ήµο Ηρακλείου το 1985. Είναι ίδιο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου. Σκοπός της είναι όπως φαίνεται και από τον τίτλο της η ανάληψη 
δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε τον τουρισµό και την αναψυχή των δηµοτών 
του Ηρακλείου. 
Εκµεταλλεύεται δέκα καταστήµατα όπως: 
α) Την καφετέρια Μαρίνα σε ετήσια βάση. 
β) Το κυλικείο του σταθµού Υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ Ανατολικής Κρήτης 

στο λιµάνι σε ετήσια βάση. 
γ) Το Πολύκεντρο Νεολαίας του ∆ήµου Ηρακλείου σε ετήσια βάση. 
δ) Το Κυλικείο Κηποθεάτρου σε τετράµηνη βάση (Ιούνιος - Σεπτέµβριος). 
ε) Το Κυλικείο Κινηµατογράφου Πύλης βηθλεέµ σε τετράµηνη βάση (Ιούνιος –  
      Σεπτέµβριος)  
ζ) Το Αναψυκτήριο Όαση σε τετράµηνη βάση (Ιούνιος - Σεπτέµβριος) 
η) Το κατάστηµα Γέρο Πλάτανος (Ιούνιος - Σεπτέµβριος)  
θ) Το καφενείο Κουµπές σε ετήσια βάση 
ι) Την Παραλία Καρτερού από Μάιο – Σεπτέµβριο 
κ) Πάρκινγκ ΠΣΚΗ (ετήσια βάση) 
 
2.  Μορφή διαγωνισµού : 

Ο διαγωνισµός χαρακτηρίζεται ως Πρόχειρος Ανοικτός Μειοδοτικός, µε κατάθεση 
εντός τακτού χρονικού διαστήµατος ενσφράγιστων προσφορών. 
 

3.  Προθεσµία υποβολής προσφορών : 
Μέχρι την Πέµπτη 10/03/2016 και ώρα 13:00 

 
 
 
 
 
4.  ∆ιάρκεια ισχύος των προσφορών :  
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     Οι προσφορές των επιλεγµένων Προµηθευτών θα ισχύουν για ένα έτος από την 
ηµεροµηνία ανάθεσης και υπογραφής του Συµφωνητικού συνεργασίας. 

 
 
5.  Αποτελέσµατα διαγωνισµού : 
     Η Επιτροπή Προµηθειών της Επιχείρησης θα συνεδριάσει στις 15/03/2016 ηµέρα 

Τρίτη και ώρα 12:00 µε θέµα την αποσφράγιση των προσφορών, την αξιολόγηση 
των προσφορών και την ανάδειξη του Προµηθευτή της Επιχείρησης. Σε περίπτωση 
µη εξετάσεως όλων των προσφορών δύναται να συνεχισθεί η διαδικασία σε άλλη 
συνεδρίαση που θα ορισθεί από τον Επιτροπή. 

     Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη διάφορα κριτήρια θα επιλέξει προµηθευτή της 
Επιχείρησης. Σε περίπτωση που δεν θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον ή εκδηλωθεί µόνο 
από ένα µειοδότη θα υπάρξει επαναπροκήρυξη 

 
6.  Οροι συµµετοχής και κριτήρια επιλογής :  

α) ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό ανάδειξης προµηθευτή δικαιούνται όλα 
τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής που ασκούν εργασίες. 

β) Στις προσφορές ιδιόχειρες ή τυπωµένες, θα αναγράφεται η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 
θα απευθύνεται προς το ∆.Σ. της ∆.Ε.Π.Τ.Α.Η. ΑΕ ΟΤΑ, θα έχει ηµεροµηνία, 
τα στοιχεία της Επιχείρησης και θα είναι υπογεγραµµένη από τους 
συντάσσοντες. 

γ)  Πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν. 
δ)  Η άριστη ποιότητα τους. 
ε)  Η οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται για ένα (1) έτος. 
ζ) Ο προµηθευτής µε ευθύνη του θα εκτελεί τις εργασίες απεντόµωσης και 

απολύµανσης. 
η)  Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ευρώ. 
θ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές στο διαγωνισµό. 
ι) Οι προσφορές δεν χαρτοσηµαίνονται. 
κ) Οι προσφορές απορρίπτονται όταν υπάρχουν σ’αυτές διορθώσεις οι οποίες την 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης των. 
 
7.  Κατηγορίες εργασιών και προϋπολογισµός για ετήσια διάρκεια  

1. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ -ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ 
2. Ο προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται σε 7.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) για ένα 

έτος 
 
 
Η ετήσια διάρκεια προσµετράται από την υπογραφή της σύµβασης παροχής 
υπηρεσιών. 
 
 
8.  Ανάδειξη Προµηθευτή και ενστάσεις. 

  Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της ανάθεσης καταρτίζεται από την 
Επιχείρηση η σχετική σύµβαση που υπογράφεται από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
∆ικαίωµα ένστασης µπορούν να υποβάλλουν οι προµηθευτές προς την Επιτροπή 
Προµηθειών από την ηµέρα δηµοσιοποιήσεως του διαγωνισµού και για 15 ηµέρες. 
Σε περίπτωση ενστάσεως κατά της συµµετοχής άλλου προµηθευτή στο 
διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σ’ αυτόν κατά του 
οποίου στρέφεται. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως και αιτιολογεί πλήρως του 
λόγου του ενισταµένου. 
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Στη διάθεση των ενδιαφεροµένων είναι τα πρακτικά της συνεδριάσεως της 
Επιτροπής Προµηθειών αν αυτοί τα ζητήσουν. 

 
9.  Κήρυξη Προµηθευτή έκπτωτου. 
α.  Ο Προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που προσδιορίστηκε 
σε επτά (7) ηµέρες να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µετά 
από απόφαση του ∆.Σ. της Επιχείρησης. 
β.  Ο Προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση εφόσον διαπιστωθεί από 
τη διεύθυνση της Επιχείρησης ότι δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του. 
γ.    Η διαδικασία του διαγωνισµού επικυρώνεται από το ∆.Σ. της Επιχείρησης. 
    

   
                          

 Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών 
& ∆ιοικητικών Υπηρεσιών - 

Προµηθειών 
 
 
 

Κωστής Μουδάτσος                  
 
 
 
                                              

 
 
 
 
 
 
 


