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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«Προμήθεια επίπλων για το Γραφείο Ενημέρωσης και πληροφόρησης των 
επισκεπτών της πόλης μας στο Ηράκλειο», στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία γραφείου 
ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης μας στο Ηράκλειο», (κωδικό 
ΟΠΣΑΑ 180788), στο Τ.Π. Άξονα 4 της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ 

 
Ο Αντιδήμαρχος  Ιωάννης Αναστασάκης 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθεια επίπλων για το 
Γραφείο Ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης μας στο 
Ηράκλειο», στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης 
των επισκεπτών της πόλης μας στο Ηράκλειο», (κωδικό ΟΠΣΑΑ 180788), στο Τ.Π. Άξονα 4 

της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, προϋπολογισμού  12.896,00 € ευρώ με το 

Φ.Π.Α.  
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός: ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 
Ταχ.Κωδ.:71202 
Τηλ.:2813409777-779 
Telefax:2813409781 
E-mail: tourism@heraklion.gr 
Κωδικός NUTS: 431 
Ιστοσελίδα: http://www.heraklion.gr 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη 

διεύθυνση διαδικτύου www.heraklion.gr/press/auction.  Πληροφορίες παρέχονται από το 
από  το Γραφείο Ενημέρωσης &Πληροφόρησης των επισκεπτών του Δήμου ( Πλ. Νικηφόρου 
Φωκά τηλ.  2813-409779 -777-776) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

3. Κωδικός CPV: 39150000-8 

mailto:nikolidaki-k@heraklion.gr
http://www.heraklion.gr/
http://www.heraklion.gr/press/auction
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4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: 431 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο διαγωνισμός αφορά την «Προμήθεια επίπλων 
για το Γραφείο Ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης μας στο 
Ηράκλειο», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180788 όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του 
αντικειμένου της σύμβασης 

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: 45 ημέρες 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 
ενώσεις αυτών και οι συνεταιρισμοί που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται τα υπό προμήθεια 
είδη και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
8. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο 
Δήμο στις 26 Μαίου  2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στη Διεύθυνση, Δήμος 
Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202, ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
για την συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου 
Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202,  με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική Επιτροπή 
για την «Προμήθεια Επίπλων και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού- ΟΜΑΔΑ 1: ΕΠΙΠΛΑ» στο 
πλαίσιο του έργου «Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών 
της πόλης μας στο Ηράκλειο» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180788». Σε περίπτωση ταχυδρομικής 
αποστολής οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 
πρωτόκολλο του Δήμου, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Κατά 
την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι τους. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση 
κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα 
μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: 90 ημέρες 

10.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 208,00 ευρώ €.  

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: 64-7133.02  του προϋπολογισμού 2017 
του Δήμου. Σχετική η υπ’ αριθ. 232/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη 
διάθεση της πίστωσης και η πρόταση ανάληψης υποχρέωσης Α-603/17-03-2017 

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση 
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το 
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παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης.  

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.heraklion.gr/press/auction Η 
παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σε μια τοπική ημερήσια εφημερίδα της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον  ανάδοχο της 
προμήθειας. 

 
 

 
        
 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ  
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