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                                                     ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   

 

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με διεύθυνση : Αγ. Τίτου 1 – Τ.Κ. 71202 μετά και τη διενέργεια 

άγονου διαγωνισμού (στις 06/05/2014),  επαναπροκηρύσσει, σύμφωνα με την αριθμ. 430/2014 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τη συνέχιση του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, 

συλλογή προσφορών, αξιολόγηση και κατακύρωση από το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου 

Ηρακλείου για τις ομάδες του διαγωνισμού που δεν κατατέθηκαν προσφορές για 

την «Προμήθεια αναλωσίμων 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 «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ομάδες της προμήθειας του εξοπλισμού που δεν 

έχουν κατατεθεί προσφορές, ανέρχεται στο ποσό των 6.189,69€  συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και αναλυτικά έχουν ως εξής: 

 

 

 

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 Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr, Επικαιρότητα, Διακηρύξεις- Δημοπρασίες. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΟΜΑΔΑ 1Α  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ 2.079,20 

ΟΜΑΔΑ 1Β ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ  2.644,77 

ΟΜΑΔΑ 6 ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  1.465,72 

 ΣΥΝΟΛΟ 6.189,69 

http://www.heraklion.gr/
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες στα τηλ. 2813 409187 κα Καρανικόλα Γεωργία και τηλ 2813 409213 κος Μιχελάκης 

Νίκος.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά (μόνο τεχνική και οικονομική προσφορά) έως και 25/06/2014 ημέρα Τετάρτη 

(λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (οδός Αγ. Τίτου 1, Τμ. 

Πρωτοκόλλου υπ’όψιν κας Λουκαδάκη Μαρίας, Προέδρου Επιτροπής Αξιολόγησης). Οι 

προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική Γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι 

υποβάλλουν την προσφορά τους είτε 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 αναλωσίμων (στο 

σύνολο αυτής) ή περισσότερες ή και σε όλες τις ομάδες αναλωσίμων 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.  

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

                                                      ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 


