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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου 13Α
Τ.Κ: 71601
Πληροφορίες:
Προϊσταμένη: Ζαχαρένια Δρόσου
Τηλ: 2813 409178
e-mail: drosou@heraklion.gr
Μαρία Τικμανίδη
Τηλ.: 2813 409204
E-mail:mariatikmanidi@gmail.com

Ηράκλειο 28/9/18

Αριθ. Πρωτ.82362

ΤΙΤΛΟΣ: Προμηθεια αθλητικού ιματισμού,
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργο
Inclusion of refugees through sports
in the Municipality of Heraklion “FIT
FOR
ALL”
Grant
Agreement
Number:EAC-2017-0495,
με
τη
διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος Ηρακλείου, μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, υλοποιεί, σύμφωνα με την την Απόφαση 972/46/21-122017 του Δημοτικού Συμβουλίου, το έργο με τίτλο Κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων, μέσω αθλητισμού στο

Δήμο Ηρακλείου FIT FOR ALL».

Στο πλαίσιο του προγράμματος ο Δήμος Ηρακλείου, αναλαμβάνει τη διάθεση αθλητικού ιματισμού στους ωφελούμενους από
το πρόγραμμα.
‘Εχοντας υπ’όψη :
1.

το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Φ.Ε.Κ. 87 /Α΄/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

2.

το άρθρο 118 του του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

3.

το ν. 4497/2017 (A’ 171) «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)»,

4.

το ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297)
και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

5.

το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

6.

Την 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.
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7.

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.
3536/2007.

8.

Την υπ’ αρ. 31727/23.03.2016 Απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων σε αυτούς.

9.

την με αριθμό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής α)
Διακηρύξεων για προμήθειες και εκτελέσεις έργων ανεξαρτήτως των όρων και των προϋποθέσεων β) Περιλήψεων
των διακηρύξεων αυτών και των δημοσιεύσεών των γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δ) Συμβάσεων ε)
Αποφάσεων αναθέσεων στ) Τεχνικών Δελτίων ζ) όλων των συναφών εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των
παραπάνω,

10. την υπ’αριθμ.:972/21.12.17 (ΑΔΑ: 615ΠΩ0Ο-Ζ4Λ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου για
την αποδοχή υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Κοινωνική Ενσωμάτωση των προσφύγων, μέσω Αθλητισμού στο Δήμο
Ηρακλείου, Fit for All, με αριθμό EAC/S16/2017/010.
11. Την από 20.12.17 Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δήμου Ηρακλείου με αριθμ.:
EAC-2017-0495 για το έργο «Κοινωνική Ενσωμάτωση των προσφύγων, μέσω Αθλητισμού στο Δήμο Ηρακλείου, Fit for
All,
12. Την υπ’αριθμ. 58/23.01.18 (ΑΔΑ:627ΦΩ0Ο-Ψ2Α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου για
εισήγηση προς το ΔΣ για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το Πρόγραμμα «Fit for All»,
13. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου υπ’αριθμ 33/29.01.18 (ΑΔΑ: 64Κ9Ω0Ο-ΑΔΟ) για την
αναμόρφωση προϋπολογισμού για το Πρόγραμμα FIT FOR ALL
14. Την έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλείου 33/29.01.2018 από τον Γενικό Γραμματεά της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την υπ’αριθμ. Απόφαση 2315/26.2.2018
15. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπο διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. Α-668/28.2.2018 και την
υπ’αριθμ.829/31.07.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
16. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηρακλείου υπ’αριθμ. 829/31.07.2018 (ΑΔΑ: ΩΩΟΓΩ0Ο-8ΘΩ)
σύμφωνα με την οποία επικυρώνεται το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής αξιολογησης
του Διαγωνισμού 48.184/11.6.2018, του προγράμματος FIT FOR ALL, και κυρήσσει άγονο και ματαιώνει το
διαγωνισμό ως προς τις κατηγορίες ειδών Β και Δ, όπου δεν υπάρχει καμία παραδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το
αρ. πρωτ. 55543/3.07.18 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού,
17. Την υπ’αριθμ.: 76470/12.09.2018 εισήγηση του τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την έγκριση της
διενέργειας προμήθειας και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργο Inclusion of refugees through sports in the Municipality of Heraklion “FIT FOR ALL”
Grant Agreement Number:EAC-2017-0495
18. την υπ’αριθμ.: 81232/26-9-18 Απόφαση Αντιδημάρχου, με την οποία εγκρίνει τη διαδικασία της προμήθειας, το
προϋπολογισμό, και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ο Δήμος Ηρακλείου και το τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας για τη παροχή
αθλητικού ιματισμού με τη διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης. Η ανωτέρω προμήθεια αναλύεται στα τεύχη της ΜΕΛΕΤΗΣ
(τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, και συγγραφή υποχρεώσεων), η οποία επισυνάπτεται στη παρούσα
πρόσκληση. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την ανωτέρω προμήθεια υπολογίζεται στο ποσό των 11.643,60 € (με ΦΠΑ 24%.) H
δαπάνη καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα και βαρύνει τον κωδικό προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Ηρακλείου ΚΑ:

70-6473.011.
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Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες. Προσφορές γίνονται δεκτές εως 8 Οκτωβρίου
2018 και ώρα 13:00 (λήξη επίδοσης προσφορών), ιδιοχείρως η με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, στο Πρωτόκολλο του Δήμου
Ηρακλείου στη διεύθυνση, Διονυσίου 13Α, Τ.Κ. 71601.

Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές.
Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΑΦΜ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Προμήθεια Αθλητικού Ιματισμού
Υπεύθυνη για πληροφορίες: Μάρθα Παπαδομιχελάκη, τηλ. 2813409199.

Συνημμένα αρχεία: Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κων/νος Μοχιανάκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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