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Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813-409000, fax 2810-229207  Τ.Κ. 
71202  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 
4412/2016,της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 
3536/2007, της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016,.τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) για την υπηρεσία με τίτλο: «Δημιουργία χάρτη διαδρομών 

ενδιαφέροντος της παλιάς πόλης του Ηρακλείου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.  

2. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υπηρεσία είναι (σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ 
αριθμό 134513/24.11.2016 μελέτης) 14.495,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). 

3. Τα έγγραφα πού αφορούν την υπηρεσία (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή, Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός) παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα  του Δήμου 
www.heraklion.gr/press/auction. Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου 
στα  τηλ. 2813-409777-779 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

4. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 21/12/2016 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 
10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.  στη Διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202, ενώπιον της 
Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την συγκεκριμένη σύμβαση. Οι προσφορές μπορεί να σταλούν ταχυδρομικά ή 
να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  ( Τ.Κ. 71202 ) μέχρι και την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι 
συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας 
(απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή στις 
28/12/2016  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10: 00 : π.μ. έως 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο. 

5. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή 
μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 

6. H εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την 
Υπηρεσία δαπάνης χωρίς το  Φ.Π.Α και ανέρχεται στο ποσό των 233,80 ευρώ €.  

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού 
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