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«Προμήθεια ψηφιακής κονσόλας ήχου, περιφερειακών εξαρτημάτων 

αυτής και εκπαίδευση χειριστή αυτής για τις ανάγκες των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού - 

Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου» 

 
 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος 

– Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

και ιδίως των άρθρων 116 και 117  

 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α11/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» 

 Toυ N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Β/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

 Την υπ’ αριθ. 191/2017 απόφαση της Διοικητικού Συμβουλίου µε την οποία 

εγκρίθηκε η δαπάνη και το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, διετέθη πίστωση 

ποσού €7.998,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), σε βάρος του ΚΑ 10-7131  

«Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός», προϋπολογισμού εξόδων του έτους 

2017 και εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του 

εξοπλισμού και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

 Βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω 

απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου 

ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 

80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης 

πίστωσης με την με αριθμό ΠΑΥ Α130/2017 

 Την 188/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου µε την οποία συγκροτήθηκε 

η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών και 

αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2017 

 Τους όρους της διακήρυξης 008/2017 με αρ. πρωτ. 1233  

 

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ηράκλειο, 22/08/2017 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1234 

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ Α/Α 008/2017 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

mailto:dikeh@heraklion.gr


ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

 

Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της 

τιμής, ψηφιακής κονσόλας ήχου, περιφερικών ειδών αυτής και εκπαίδευση 

χειρίστου αυτής (CPV 30231200-9), για την ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας 

μικροφωνικής εγκατάστασης για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. 

 

Οι γενικοί και ειδικοί όροι της διακήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο «Τεύχος 

Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού». 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Πολιτισμού - Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, την 

Τετάρτη 06-09-2017 και ώρα 10:00 π.μ, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, η οποία έχει συσταθεί 

με την προαναφερθείσα απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Η.  

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι μέχρι 05-09-2017, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 14:00. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και δεν 

αξιολογούνται. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου 

(https://www.heraklion.gr/press/auction) και στον ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

https://diavgeia.gov.gr/  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή 

κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί και 

είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη - 

μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη που έχουν 

κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκή Συμφωνία ή Συμφωνία 

Σύνδεσης ή Διμερή Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναθέτουσα Αρχή/Κύριος του Έργου: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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