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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ   Π.Δ. 28/1980

Ο Δήμος Ηρακλείου, με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71202 επαναπροκηρύσσει
πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη
συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, για την υλοποίηση της πράξης  «Στήριξη και
εμπλουτισμός  εκδηλώσεων  προβολής  τοπικών  προϊόντων  Δήμου  Ηρακλείου»,  η  οποία
εγκρίθηκε  στο  πλαίσιο  του  Άξονα  4  – Προσέγγιση  LEADER του  προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013» και  συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό  Ταμείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  από  εθνικούς  πόρους  (Κωδικός  ΣΑ:  082/8,
κωδικός έργου 2010ΣΕ08280000) και κατά 25% από ίδιους πόρους το Δήμου Ηρακλείου. Ο
προϋπολογισμός της παρούσας διακήρυξης υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξη χιλιάδων
εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (€ 16.980,00 ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή είκοσι χιλιάδων
οκτακοσίων  ογδονταπέντε  ευρώ  και  σαράντα  λεπτών  (€20.885,40)  συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και η διάρκεια της σύμβασης είναι έξη (6) μήνες. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές, στα πλαίσια του Π.Δ. 28/1980,
όπως  ισχύει,  ενώπιον  της  αρμόδιας  Επιτροπής  Διαγωνισμού  η  οποία  συστάθηκε  με  την  με
αρ.149/2014  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου,  για την παροχή των
υπηρεσιών  που  αναφέρονται  λεπτομερώς  στην  αναλυτική  διακήρυξη  και  συνοπτικά,  για  τη
δημιουργία ξύλινων περιπτέρων προβολής τοπικών προϊόντων, πανό προβολής και αφισών-stand
για την προβολή των γιορτών, καθώς και οργάνωση μουσικοχορευτικών δρώμενων. 

Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  υποβάλλουν  προσφορές,
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παρούσα  διακήρυξη  το  αργότερο  μέχρι  την  Πέμπτη  16
Οκτωβρίου  2014  ,   ώρα  10:00  , στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Ηρακλείου,  Τμήμα
Πρωτοκόλλου,  Οδός  Αγ.  Τίτου  1,  71202. Προσφορές  που  θα  κατατεθούν  μετά  την  παραπάνω
ημερομηνία  και  ώρα  λογίζονται  ως  εκπρόθεσμες,  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες  και
επιστρέφονται. Σύμφωνα με το Ν.4281/2014 δεν απαιτείται η υποβολή εγγύησης συμμετοχής υπέρ
του συμμετέχοντος. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014 και ώρα
12:00, στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Ηρακλείου,  Οδός  Αγ.  Τίτου  1,  71202, από  την
παραπάνω αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών.
Η αναλυτική διακήρυξη, καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής θα είναι αναρτημένα στην
επίσημη  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Ηρακλείου  (www.  heraklion  .gr  ),  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του
διαγωνισμού. Πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες από 10.00
πμ  και  έως  13.00  μμ,   στο  τηλ.  2813409508  ή  μέσω  του  fax  2810243371.  Περίληψη  της
προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα της Περιφερειακής
Ενότητας Ηρακλείου.  Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας επαναληπτικής προκήρυξης, καθώς
και των δύο προηγούμενων δημοσιεύσεων βαρύνουν  τον Ανάδοχο, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/1980,
όπως ισχύει.
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