
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  Α.Ε. ΟΤΑ,      (ΔΕΠΤΑΗ  Α.Ε.   ΟΤΑ) 

2. Τίτλος Έργου, Προϋπολογισμός:  Παροχή Υπηρεσιών για την «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΣΤΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (ΕΠΙΒΛΕΨΗ) ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΠΣΚΗ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι πενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ 

(54.600,00 €), (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και η διάρκειά του έξι μήνες . 

3. Τόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών:  

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 24.04.2015, ημέρα 

Παρασκευή με ώρα λήξης 12:00 πμ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με 

οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στη 

Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η Α.Ε. ΟΤΑ μέχρι ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών.  

Τόπος παράδοσης προσφορών:    ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, Πλαστήρα και Ρωμανού, 

Τ.Κ. 71201 (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Κτίριο Ε) Ταχυδρομική 

Θυρίδα: 1400, Τ.Κ. 71110 Ηράκλειο Κρήτης. 

4. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει 

μέσω διαδικασίας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη 

προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή συμπράξεις 

αυτών, τα οποία πρέπει να διαθέτουν: 

Εξειδικευμένη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σε θέματα επίβλεψης μελετών και 

επίβλεψης εργασιών κατασκευής (αθροιστικά) μεγάλων κτηριακών έργων σε φορείς 

του Δημοσίου και ιδίως ΟΤΑ. 

Πληροφορίες/διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού: 

Οι ενδιαφερόμενοι για τη δημοπρασία μπορούν να παραλαμβάνουν τη διακήρυξη, το 

έντυπο για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς, πληροφορίες σχετικά με το 

έργο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού και μέχρι τρεις (3) 

εργάσιμες ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 

από τα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Τουρισμού, Ανάπτυξης 

Ηρακλείου,  Πλαστήρα και Ρωμανού, Τ.Κ. 71201 (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο 

Ηρακλείου, Κτίριο Ε) Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 

ενδιαφερόμενοι από τη ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, στο τηλέφωνο 2810 228203, φαξ 2810 

288912 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη κα Ελευθερία Κλαδάκη). 

                              Ηράκλειο 07.04.2015 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ  

 

                                                  ΓΙΑΝΝΗΣ  ΞΥΛΟΥΡΗΣ  


