
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
               

                                                                 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης                                                                                                                                  

 

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών 
και για    την καταπολέµηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», ΚΩ∆. ΟΠΣ «372764» ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 
28 «Προµήθεια εξοπλισµού για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας» 

Ηράκλειο 17/03/2014 
 

                                                                                       Αρ. Πρωτ : 40204 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Ο ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης, µετά και τη διενέργεια δύο άγονων διαγωνισµών 

(18/11/2013, 30/12/2013),  επαναπροκηρύσσει, σύµφωνα µε την αριθµ. 64/2014 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, τη συνέχιση του διαγωνισµού µε 
διαπραγµάτευση, συλλογή προσφορών, αξιολόγηση και κατακύρωση από το 
∆ηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου Ηρακλείου µόνο για τις οµάδες του 
διαγωνισµού για τις οποίες δεν κατατέθηκαν προσφορές για την «Προµήθεια 
εξοπλισµού για τη λειτουργία  του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας» 
της δράσης «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος 
των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-
2013», σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ :  
α) 2 παρ. 12 εδ. δ' και 13 του ν. 2285/1995,  
β) 3 παρ. 3 περ. β', γ' και δ' και 23 παρ. 1 έως 3 του Ειδικού       
Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) και  
γ) 24 και 25 του π.δ. 60/2007 (όταν η αξία της προµήθειας είναι ίση ή 
µεγαλύτερη από το όριο που θέτει το άρθρο 6 του Π∆ 60/2007). (βλ. 
άρθρο 6 παρ. 1 β' π.δ. 60/2007 σε συνδ. µε Καν. ΕΚ 1177/2009)  

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός για τις οµάδες της προµήθειας του εξοπλισµού που 

δεν έχουν κατατεθεί προσφορές, ανέρχεται στο ποσό των 2.515,00€  
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% και αναλυτικά έχουν ως εξής: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ∆ΑΠΑΝΗ  
(ΜΕ ΦΠΑ) 

1 ΟΜΑ∆Α Ε: ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  1.515,00 

2 ΟΜΑ∆Α Ζ: ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  1.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.515,00 
 
Το έργο χρηµατοδοτείται κατά 100% από το ΕΣΠΑ (ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο). 
 
Τα τεύχη που συνοδεύουν την Προκήρυξη βρίσκονται σε ηλεκτρονική µορφή 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου www.heraklion.gr, Επικαιρότητα, ∆ιακηρύξεις- 
∆ηµοπρασίες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καλούν τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες  στα τηλ. 2810 243361 κα Μαγουλάκη Ειρήνη και τηλ 2813 
409213 κος Μιχελάκης Νίκος.  

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους µε τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά έως και 04/04/2014 ηµέρα Παρασκευή (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου (οδός Αγ. Τίτου 1, Τµ. Πρωτοκόλλου) 
υπ’ οψιν κας Μαρτιµιανάκης Ευαγγελίας (Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης προµηθειών 
κεφαλαιακού εξοπλισµού). Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού στην 
Ελληνική Γλώσσα. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε 
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καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως είτε µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό 
τους. 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί ή 
ενώσεις προµηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών.  

  Κάθε προµηθευτής µπορεί να καταθέσει προσφορά για µία οµάδα εξοπλισµού 
(στο σύνολο αυτής) ή περισσότερες ή και σε όλες τις οµάδες εξοπλισµού του 
διαγωνισµού (περίπτωση β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ). Προσφορές οι οποίες 
καλύπτουν µέρος από τα ζητούµενα είδη της οµάδας ή των οµάδων θα απορρίπτονται. 
Τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιλαµβάνουν κλειστές προσφορές 
που θα αφορούν: α) οικονοµική προσφορά (Βλ. συνηµµένο αρχείο οικονοµική 
προσφορά και ενδεικτικός προϋπολογισµός) και β) τεχνική προσφορά (βλ. συνηµµένο 
αρχείο τεχνικές προδιαγραφές).  
 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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