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                                                                          Έκδ.1 αναθ.1 ημ/νία έγκρ. 1/6/2016 ΠΡΟ-ΠΣΠ 000 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νικηφόρου 

Φωκά 

Τ.Κ: 712 01, Ηράκλειο 

Πληροφορίες: Φακιδάρη Ευλαβία 

Τηλ.: 2813409777 -779 

Fax:  2813409780 

Email: tourism@heraklion.gr 

 

Ηράκλειο, 07.12.2017 

Aρ. Πρωτ.: 151442 

 

               

  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την 

επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη 

προσφορά για την «Προμήθεια DVD με ψηφιακό επικοινωνιακό υλικό 

τουριστικής προβολής Δήμου Ηρακλείου», του ΚΑ: 15-6117.010 

«Σχεδιασμός και παραγωγή επικοινωνιακού υλικού τμήματος τουρισμού», 

με CPV 30234400-2 «Ψηφιακοί Βιντεοδίσκοι (DVD)», συνολικού κόστους 

5.270,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  και καλεί οικονομικούς 

φορείς σχετικούς με το αντικείμενο να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές 

προσφορές σύμφωνα με:  

 

Α. Τις ισχύουσες διατάξεις: 

 

1. Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

3. 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. 

4. Του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 

87/2010). 

 

Β. Τις αποφάσεις : 

 

1. Την αριθμ. 995/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ορθή 

επανάληψη 1, με θέμα «Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής 

και Διαφημιστικής Προβολής του Δήμου Ηρακλείου, για το έτος 2017». 

2. Την με αριθμ. πρωτ. 15160/11.01.2017 απόφαση του Υπουργείου 

Τουρισμού, Τμήμα Τουριστικής Πολιτικής, με την οποία ο ΕΟΤ παρείχε την 

σύμφωνη γνώμη του για το «Ετήσιο πρόγραμμα Τουριστικής και 

Διαφημιστικής προβολής του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2017», σε 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν. 4276/2014, σε συνδυασμό 

με την υπ’ αριθμ. 514666/24.12.2014 εγκύκλιο και την επικαιροποίηση και 

συμπλήρωσή της με την με αριθμ. 5788/20.05.2016 Απόφασης του ΕΟΤ. 
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3. Την με αριθμ. πρωτ. 3903/02.03.2017 Υπουργική Απόφαση του 

Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,  Γενική 

Γραμματεία ΜΜΕ που αφορά την έγκριση του προγράμματος 

επικοινωνιακής προβολής του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2017. 

4. Την με αριθμ. πρωτ. 34308/30.03.2016 σε ορθή επανάληψη Απόφαση 

Δημάρχου περί ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων και εκχώρηση 

αρμοδιοτήτων σ' αυτούς και την με αριθμό πρωτ. 58120/01.06.2016  

απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής 

Διακηρύξεων, περιλήψεων Διακηρύξεων κ.ά. 

5. Την υπ’ αριθμ. 920/2017 απόφαση τoυ Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: 

Έγκριση διενέργειας «Προμήθειας DVD με ψηφιακό επικοινωνιακό υλικό 

τουριστικής προβολής Δήμου Ηρακλείου» και έγκριση Διάθεσης Πίστωσης 

για τον «Σχεδιασμό και παραγωγή επικοινωνιακού υλικού τμήματος 

τουρισμού», με CPV 30234400-2 Ψηφιακοί Βιντεοδίσκοι (DVD). 

6. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί 

νόμιμα με την με αριθμ. Α- 1785/2017 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 

Το συνολικό ποσό για τη δαπάνη «Προμήθεια DVD με ψηφιακό 

επικοινωνιακό υλικό τουριστικής προβολής Δήμου Ηρακλείου» θα βαρύνει 

τον  ΚΑ: 15-6117.010 του προϋπολογισμού έτους 2017 με τίτλο «Σχεδιασμός 

και παραγωγή επικοινωνιακού υλικού τμήματος τουρισμού» και 

συγκεκριμένα: 

 

Αντικείμενο Τεμάχια Τιμή 

τεμαχίου 

Τιμή για 500 τεμάχια 

Προμήθεια DVD με ειδική 

συσκευασία με ψηφιακό 

επικοινωνιακό υλικό 

τουριστικής προβολής Δήμου 

Ηρακλείου 

5000 0,850 4.250,00 € 

Συνολικό Κόστος 

(χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

5000 0,850 4.250,00 € 

 

Συνολικό Κόστος 

(πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

5000 

 

1,054 

 

5.270,00 €  

 

 

Ως συνολικός χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια, ορίζεται το χρονικό 

διάστημα Σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της 

υπογεγραμμένης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 3 

(Προϋποθέσεις συμμετοχής), της Συγγραφής Υποχρεώσεων, της  υπ’ αριθμ. πρωτ. 

143386/21.11.2017 Τεχνικής Έκθεσης,  η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας πρόσκλησης. 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 15.12.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

10:00 π.μ., στο  Πρωτόκολλο  του Δήμου Ηρακλείου, Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, 

Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο.  

 

 Πληροφορίες  δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Πλατεία Νικηφόρου Φωκά, 

712 01, Ηράκλειο, τηλ. 2813409777 -779)  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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 Μαζί με την προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει 

δικαιολογητικά  συμμετοχής όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 3 (Προϋποθέσεις 

συμμετοχής), της Συγγραφής Υποχρεώσεων, της  αριθμ. πρωτ. 143386/21.11.2017 

Τεχνικής Έκθεσης. Στο ίδιο άρθρο περιγράφονται και  τα  Δικαιολογητικά Ανάθεσης 

που πρέπει να προσκομίσει ο Μειοδότης πριν από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω .:       

 Η απόλυτη τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.  

 Η Συγγραφή  Υποχρεώσεων. 

 Η οικονομικά συμφερότερη προσφορά των συμμετεχόντων. 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 

 Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 

 Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως 

απαράδεκτη.  

 

Η κατακύρωση με απόφαση ΑντιΔημάρχου, θα γίνει στον οικονομικό φορέα που 

θα προσφέρει την φθηνότερη τιμή και η προσφορά του θα είναι σύμφωνη με τις 

Τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας.   

 

 

 

Ο  Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού 

 

 

 

 

Gian Andrea Paolo Garancini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


