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Τμήμα : Προμηθειών 
Πληροφορίες  : Βρέντζου Ελένη 
  
  

  
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
1.  Ο ΔΟΠΑΦΜΑ Ηρακλείου Κρήτης  προκηρύσσει   Πρόχειρο   διαγωνισμό με 
σφραγισμένες  προσφορές για την προμήθεια  «Κλωβού αλουμινίου σφυροβολίας 
– δισκοβολίας και εξοπλισμού   στίβου»  για την αναβάθμιση των  αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Παγκρητίου Σταδίου. Προϋπολογισμού: 33.173,10 

€  με  το  Φ.Π.Α. και με κριτήριο την  χαμηλότερη τιμή ανά είδος , εφόσον τηρηθούν 
οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 
2. Τα έγγραφα πού αφορούν την  προμήθεια, μπορούν να τα προμηθευτούν  οι 
ενδιαφερόμενοι από το ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα  Προμηθειών  υπεύθυνος υπάλληλος : 
Βρέντζου Ελένη ή από την ιστοσελίδα  του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr. 
3. Ημερομηνία διαγωνισμού, που θα γίνει  από την αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης   στον  ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Μ.Παπαδοπούλου 4   την   23 / 04 / 
2014  ημέρα  πέμπτη   και ώρα.   11: 00 : π. μ. (κ’ λήξη επίδοσης προσφορών). Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν  να  καταθέσουν τις  προσφορές 
τους  στην Επιτροπή   την  ημέρα  και  ώρα  του  διαγωνισμού. Οι  προσφορές 
μπορούν να σταλούν ,κατατεθούν στο πρωτόκολλο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ   μέχρι 
και  την  ημέρα διεξαγωγής  του  διαγωνισμού .  Κατά την ημέρα αποσφράγισης των 
προσφορών μπορούν να  παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων 
. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας  (απεργία, 
κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την επόμενη μέρα δηλαδή 
την                                                24/04/2015  ημέρα Παρασκευή     και ώρα   11:00 στον 
ίδιο χώρο . 
4. Η διεύθυνση που θα σταλούν αναφέρεται στην αρχή της  παρούσης προκήρυξης. 
Όλες οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα 
αποκλείονται. 
5.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το σύνολο της 
προμήθειας. 
6. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης   και είναι  1.658,65 ευρώ € 
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Να δημοσιευτεί μία 
φορά με  στην εφημερίδα    - ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ  –  Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις 
προδιαγραφές δημοσίευσης σύμφωνα με την   ΚΥΑ  2/82452/002 12- 11- 
2008  ενδεικτικά  σας αναφέρομε  ότι  η δημοσίευση γίνεται  με 
γραμματοσειρά   7 στιγμάτων   και διάστιχο  8,5  στιγμών 

http://www.heraklion.gr/


Tά  έξοδα  Δημοσίευσης  βαρύνουν  τον  ανάδοχο  . 

Ο   Πρόεδρος του ΔΣ 
 του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
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