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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

∆ιεξαγωγής Πρόχειρου διαγωνισµού   
 

Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισµός µε κλειστές προσφορές µε 
βάση τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ), προϋπολογισµού δαπάνης  
εως 18.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, µε κριτήριο κατακύρωσης την µικρότερη τιµή στο 
σύνολο της προσφοράς για την προµήθεια  υλικών “Συντήρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών” του  
∆ήµου Ηρακλείου. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή διαγωνισµού κατά την ηµέρα 
του διαγωνισµού ή στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου, οδός Αγίου Τίτου 1, ισόγειο µέχρι και την 
προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.  
Προσφορές µπορεί να αποστέλλονται  µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να παραλαµβάνονται από την 
υπηρεσία µε απόδειξη µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη 
εργάσιµη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού,  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασκούν 
δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο του πρόχειρου διαγωνισµού. 
Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται στις 20/8/2012 , ηµέρα Τρίτη  και ώρα έναρξης 11.00 
π.µ.  ώρα λήξης 12.00 π.µ. στα γραφεία της έδρας του ∆ήµου, στο Ηράκλειο , Ανδρόγεω 4 , 4ος όροφος   
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους όρους και τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 
καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στον ∆ήµο 
Ηρακλείου – Τµήµα Πληροφορικής καθηµερινά κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες  τηλ. 2813409402 και 
από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου Ηρακλείου (www.heraklion.gr). 
 
 

Ο ∆ήµαρχος 
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Γεώργιος Ελ. Αεράκης   
Αντιδήµαρχος  

 
 
 

Η παρούσα να αναρτηθεί : 
• στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Ηρακλείου 
• στην Ηλεκτρονική διεύθυνση www.heraklion.gr  του ∆ήµου Ηρακλείου και  
• να δηµοσιευθεί στις  στις ηµερήσιες   εφηµερίδες Νέα Κρήτη & Πατρίς  
 
 


