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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Ηράκλειο 27-8-2014 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ                 Αρ.Πρωτ: ……………………. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
της ΟΜΑ∆ΑΣ 1: ΕΠΙΠΛΑ, του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», του έργου «∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης µας στο Ηράκλειο», στο πλαίσιο της 
∆ράσης L 313-1: « ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής 

πληροφόρησης (γραφεία - περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης)», του Τοπικού 
Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης (Ο.Τ.∆.): 

«Αναπτυξιακής Ηρακλείου Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ», του Άξονα 4 του Προγράµµατος 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013» - (ΠΑΑ) 

(CPV: 30200000-1) 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραµµα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007  - 
2013" µε ποσοστό συγχρηµατοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική 
∆απάνη (Αριθµός ΣΑΕ082/08280000)                                                                                                           

Ο ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης, µε διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 712 01, επαναπροκηρύσσει 
Ανοικτό  ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη  συµφερότερη από οικονοµικής άποψης προσφορά, για την υλοποίηση της 
ΟΜΑ∆ΑΣ 1: ΕΠΙΠΛΑ, του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», του έργου «∆ηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης και πληροφόρησης των 
επισκεπτών της πόλης µας στο Ηράκλειο», στο πλαίσιο της ∆ράσης L 313-1: «Ίδρυση και 
εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία - περίπτερα 
ενηµέρωσης και πληροφόρησης)», του Τοπικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER της 
Οµάδας Τοπικής ∆ράσης (Ο.Τ.∆.): «Αναπτυξιακής Ηρακλείου Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ», του 
Άξονα 4 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013» - (ΠΑΑ), µε τη 
συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Εφαρµοζόµενη Νοµοθεσία:  Απόφαση Υπουργ. Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) (Φ.Ε.Κ. 
185/Β), Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03.12.2007), Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/Α/30.6.2006), Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008), Καν. 
(ΕΚ) 1083/2006, 28020/ΕΥΘΥ. 

Περιγραφή /αντικείµενο της σύµβασης: Προµήθεια και εγκατάσταση των επίπλων για τη 
δηµιουργία και λειτουργία γραφείου ενηµέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της 
πόλης του Ηρακλείου, στο ανακαινισµένο κτήριο της πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου, στο 
ισόγειο του ∆ηµοτικού Κτηρίου ΑΧΤΑΡΙΚΑ. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός: ∆εκατεσσάρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  

Η ∆ιακήρυξη και τα συνηµµένα παραρτήµατα είναι  στον Πίνακα  ανακοινώσεων και στην 
επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου (http://www.heraklion.gr/), καθ’ όλη τη διάρκεια του 
διαγωνισµού. ∆ιατίθενται δωρέαν από το ∆. Ηρακλείου (∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ 
ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ), ∆ιονυσίου 13Α, πληροφορίες Κάλια Νικολιδάκη, τηλ. 2813409847) µέχρι 
τη ∆ευτέρα 22 Σεπτεµβρίου 2014. Στη περίπτωση που η παραλαβή των τευχών γίνει µε 
dοwnload από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου πρέπει να αποστείλουν αυθηµερόν στην  
παραπάνω ∆ιεύθυνση µε τηλεµοιότυπο (fax) στο +302813409897 τα πλήρη στοιχεία του 
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ενδιαφερόµενου, για να ενηµερωθεί για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες που 
αφορούν το διαγωνισµό.   

Προϋποθέσεις συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, µε τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη, έχουν i) Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες, ii)  
Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, iii) Συνεταιρισµοί, iv) Οι ενώσεις προµηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν 
την προσφορά τους εγγράφως, είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως, ή µε ειδικά προς 
τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδροµικώς στο 
∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Ηρακλείου (Γραφείο Πρωτοκόλλου: Αγ. Τίτου 1, 71202), το 
αργότερο µέχρι  τη ∆ευτέρα 22 Σεπτεµβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.µ 

Ηµεροµηνία διενέργειας ∆ιαγωνισµού: ∆ευτέρα 22 Σεπτεµβρίου 2014,  ώρα έναρξης 
12:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1.   

Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν 
είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.  

Εγγύηση συµµετοχής: Η εγγύηση συµµετοχής θα καλύπτει το 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης. 

Λοιπές πληροφορίες: Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το αναλυτικό 
τεύχος ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και τα Παραρτήµατα της, τα οποία αποτελουν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας απόφασης. 

∆ηµοσίευση περίληψης: Η παρούσα περίληψη δηµοσιεύεται: α) Στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων  
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), β) Σε δύο Οικονοµικές 
Εφηµερίδες (ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ), γ) Σε δύο τοπικές 
ηµερήσιες εφηµερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, (ΠΑΤΡΙΣ, ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ) δ) και 
µια εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα της περιφερειακής  Ενότητας Ηρακλείου (ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ 
ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ) 

Έξοδα δηµοσίευσης: Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

                                          Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

                                                                       

                                  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ 

 

Να δηµοσιευθεί µία φορά, µε γραµµατοσειρά επτά (7) και µε διάστιχο 8,5 στιγµών και χωρίς 
πλαίσιο, στις εφηµερίδες: 1. ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, 2. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 3. ΗΧΩ 
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 4. ΠΑΤΡΙΣ, 5. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 6. ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ 

 

                                                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

                                                                                    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ 


