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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την επιλογή αναδόχου 

με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά για την υπηρεσία με τίτλο: 

«Εκπαιδευτικές – Τουριστικές ξεναγήσεις στην παλιά Πόλη για μαθητές και επισκέπτες για 

ενίσχυση της τοπικής οικονομίας», που θα βαρύνει τον ομότιτλο Κ.Α. 15-6142.014: 

«Εκπαιδευτικές – Τουριστικές ξεναγήσεις στην παλιά Πόλη για μαθητές και επισκέπτες για 

ενίσχυση της τοπικής οικονομίας», με CPV: 63514000-5: «Υπηρεσίες ξενάγησης», 

συνολικού κόστους 23.560,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), και καλεί οικονομικούς 

φορείς, σχετικούς με το αντικείμενο, να καταθέσουν κλειστές προσφορές, σύμφωνα με τις παρακάτω 
ισχύουσες  διατάξεις – Αποφάσεις – Εγκυκλίους: 

1. Τα άρθρα 75 «Αρμοδιότητες», 158 «Δαπάνες» του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 

Κοινοτήτων», (Τεύχος Α ΦΕΚ 114/2006), όπως ισχύουν σήμερα.  

2. Το άρθρο 209  «Προμήθειες- Υπηρεσίες –Μελέτες» του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 

Κοινοτήτων», (Τεύχος Α ΦΕΚ 114/2006), όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 3731/2008 
(άρθρο 20, παρ. 13),  του Ν. 4412/2016 (άρθρου 377, παρ38). 

3. Τα άρθρα 54 - 118 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα. 

4. Τις διατάξεις του  Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]…..».  

5. Το άρθρο 43 του Ν.4605/2019 (Τεύχος Α ΦΕΚ 52/2019) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά 

με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 
15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις". 

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 86247/05.09.2019 Απόφαση Δημάρχου που αφορά τον ορισμό Αντιδημάρχου 

Ηρακλείου ως Διατάκτη. 

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 86763/06.09.2019 Απόφαση Δημάρχου που αφορά την «Εξουσιοδότηση για την 
υποβολή τεκμηριωμένου Αιτήματος Διατάκτη». 

8. Η υπηρεσία εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα Τουριστικής προβολής του Δήμου για το 2019 που έχει 
εγκριθεί: Α) με τη με αριθμ. 41/2019 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με 
θέμα: «Έγκριση Επικοινωνιακού Σχεδίου 2019 Δήμου Ηρακλείου», Β) με τη με αριθμ. πρωτ. 
1724/15.02.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης με 

θέμα: «Έγκριση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2019», Γ) 
με το με αριθμ. πρωτ. 2540/20.02.2019 Έγγραφο του ΕΟΤ με θέμα: «Έγκριση Ορθής Επανάληψης 
Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Ηρακλείου, έτους 2019». 

9. Την Τεχνική Έκθεση που έχει συντάξει το Τμήμα Τουρισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Εκπαιδευτικές – 

Τουριστικές ξεναγήσεις στην παλιά Πόλη για μαθητές και επισκέπτες για ενίσχυση της τοπικής 
οικονομίας». 

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 128905/18-12-2019 Απόφαση Δημάρχου έγκρισης της διενέργειας και των τεχνικών 
προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκπαιδευτικές – Τουριστικές ξεναγήσεις στην παλιά Πόλη για 
μαθητές και επισκέπτες για ενίσχυση της τοπικής οικονομίας». 

11. Την ανάγκη του Δήμου Ηρακλείου να προβεί στην υπηρεσία «Εκπαιδευτικές – Τουριστικές ξεναγήσεις 
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στην παλιά Πόλη για μαθητές και επισκέπτες για ενίσχυση της τοπικής οικονομίας». 

12. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την με αριθμ. A-1810 

ΑΑΥ. 
 

Το συνολικό ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκπαιδευτικές 

– Τουριστικές ξεναγήσεις στην παλιά Πόλη για μαθητές και επισκέπτες για ενίσχυση της 

τοπικής οικονομίας»  ανέρχεται στο ποσό των 23.560,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%) και θα βαρύνει τον ομότιτλο Κ.Α. 15-6142.014: «Εκπαιδευτικές – Τουριστικές 

ξεναγήσεις στην παλιά Πόλη για μαθητές και επισκέπτες για ενίσχυση της τοπικής 

οικονομίας», προϋπολογισμού έτους 2019, με CPV: 63514000-5: «Υπηρεσίες ξενάγησης». 

 

Ο Χρόνος Εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Εκπαιδευτικές – Τουριστικές ξεναγήσεις στην παλιά Πόλη 

για μαθητές και επισκέπτες για ενίσχυση της τοπικής οικονομίας» ορίζεται έως  τη λήξη του 

φυσικού αντικειμένου. 

 

Οι Προσφορές των υποψηφίων (σε σφραγισμένο φάκελο),  γίνονται δεκτές μέχρι και τις 

23-12-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ., στο  Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, 

Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης.  

 

Πληροφορίες  δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Πλατεία Νικηφόρου Φωκά, 712 01, Ηράκλειο, 

τηλ. 2813409777 -779) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Οο υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς του, δικαιολογητικά  

συμμετοχής και ανάθεσης όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 3ο (Τρόπος Εκτέλεσης της Υπηρεσίας),  

της Τεχνικής Έκθεσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης και έχουν 

τροποποιηθεί με τις διατάξεις  του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 (Τεύχος Α ΦΕΚ 52/2019). H επιλογή του 

Αναδόχου θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη οικονομικά προσφορά, για τις τεχνικά αποδεκτές προσφορές.  

 

Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:       

 Η απόλυτη τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση.  

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 

 Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.  

 

 

 
                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 

ΦΑΚΙΔΑΡΗ ΕΥΛΑΒΙΑ 

                                                                                                       Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

 

 

 


