
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά ομάδα είδους, προϋπολογισμού 52.365,20 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 42.230,00  ΦΠΑ : 

10.135,20). 

 

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» για το έτος 2020» 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, οδός Διονυσίου 13α Νέα 

Αλικαρνασσό την 22-10-2020, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, δηλαδή 22-10-2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 10:00 π.μ.   Μετά τη λήξη της 

παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, 

κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την      

29-10-2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ ώρα 10:00. στον ίδιο χώρο.     

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο 

διαγωνισμό καθώς και για την παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο Τμήμα Συντήρησης Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ηρακλείου στη διεύθυνση 

Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Τ.Κ. 71601, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

(τηλ. 2813409818). Επίσης τα έγγραφα που αφορούν την προμήθεια (Διακήρυξη, Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) παρέχονται στους 

ενδιαφερόμενους και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.heraklion.gr/press/auction.     

Η διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν:                                                                                                             

-ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(ΚΗΜΔΗΣ 

 -ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr)                                                                                                     

-στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου στην οδό Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός.  
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Η προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης):  

Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», θα αποσταλεί στα 

Επιμελητήρια και θα δημοσιευθεί  μία φορά στην Εφημερίδα Πατρίς  

 

Να δημοσιευτεί μία φορά στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ. Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις 

προδιαγραφές δημοσίευσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/82452/002 12-11-2008. Ενδεικτικά 

σας αναφέρουμε ότι η δημοσίευση γίνεται με γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 

στιγμών. 

 

Τα έξοδα δημοσίευσης  βαρύνουν τον ανάδοχο.       

                               

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας 

& Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

 

 

Αναστασάκης Ιωάννης 
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