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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
ΤΜΗΜΑ    : Προγραμματισμού & Οργάνωσης 
Αρμόδιος  : Καρανικόλα Γεωργία, Μιχελάκης 
Νίκος, Οικονομάκης Φανούριος 

                          Ηράκλειο,    17/04/ 2014 

 
                          Aρ. Πρωτ.:  ……………

  

  

                                                     ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   

 

1.   Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με διεύθυνση : Αγ. Τίτου 1 – Τ.Κ. 71202  προκηρύσσει  
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές για την εκτέλεση της : «Προμήθεια 
αναλωσίμων για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» για τις 
ανάγκες του 3ου Υποέργου με τίτλο : «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων 
βίας» στα πλαίσια του έργου: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 
07» σύμφωνα  με  τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ.11389/93).  
2. Ο  προϋπολογισμός μελέτης της προμήθειας είναι  43.201,84 € (με  Φ.Π.Α.). Το έργο 
χρηματοδοτείται κατά 100% από το ΕΣΠΑ (ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
3.  Η έγκριση των όρων δημοπράτησης του πρόχειρου διαγωνισμού και των τεχνικών 
προδιαγραφών της μελέτης έγιναν σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 297/2014 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
4.  Τα έγγραφα της προμήθειας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να τα αναζητήσουν στο διαδίκτυο 
στην ιστοσελίδα του Δήμου www.heraklion.gr – Επικαιρότητα – Διακηρύξεις – 
Δημοπρασίες   ή  από την Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης, τηλ. 2813  409187, ή 2813 409 213 ή από τη Διεύθυνση 
Κοινωνικής Ανάπτυξης τηλ 2810 243 361 fax : 2810  229207. 

5. Ο Διαγωνισμός  θα  λάβει  χώρα  στο  Δήμο  Ηρακλείου, οδός  Αγίου Τίτου 1, αίθουσα 
Ανδρέα Παπανδρέου, 1ος όροφος  την   06/05/ 2014  ημέρα  Τρίτη και ώρα:  10:30 π.μ.  έως 
11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν  να  καταθέσουν τις  προσφορές τους  στην Επιτροπή   την  ημέρα  και  
ώρα  του  διαγωνισμού. Οι  προσφορές μπορούν και να κατατεθούν  ταχυδρομικά μέχρι και την 
προηγουμένη του διαγωνισμού. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας 
βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη 
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εβδομάδα δηλαδή την 13/05/2014  ημέρα Τρίτη  και ώρα:  10:30 π.μ. έως 11:00  π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) στον ίδιο χώρο.  
7.  Η διεύθυνση που θα σταλούν αναφέρεται στην αρχή της παρούσης προκήρυξης. Όλες οι 
προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται. 
8. Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών θα ορισθεί και θα κοινοποιηθεί 
στους συμμετέχοντες  με έγγραφο της επιτροπής αξιολόγησης.  
9. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί της επιμέρους  προϋπολογισθείσας  από την  

υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ.   

Τα  έξοδα  δημοσίευσης  βαρύνουν  τον  ανάδοχο. 

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 
 
 
 
 

Να δημοσιευτεί μία φορά στην εφημερίδα  .……... Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις 
προδιαγραφές δημοσίευσης σύμφωνα με την ΚΥΑ  2/82452/002 12-11-2008 (ενδεικτικά  σας 
αναφέρουμε  ότι  η δημοσίευση γίνεται  με γραμματοσειρά   7 στιγμάτων   και διάστιχο  8,5  
στιγμών ). 

 
 
 
 


