
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  (ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 
 

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν.4412/2016,  για το σύνολο των  παραδοτέων 
της υπηρεσίας: «:Διοργάνωση “Cretan Taste Awards”».  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας 
ανέρχεται στο ποσό των  46.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Οι οικονομικοί φορείς 
καλούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας. Η κατακύρωση θα γίνει για το 
σύνολο της υπηρεσίας. Οι όροι του διαγωνισμού – αναλυτικής διακήρυξης και παραρτημάτων αυτής 
έχουν εγκριθεί  και εμπεριέχονται στην υπ’αριθμ. 961/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Ηρακλείου.  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο  Δήμο  Ηρακλείου, στην έδρα του Δήμου Ηρακλείου Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 
71202, Αίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου, στις 11/12/2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ. (ημέρα και 
ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού). Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν την ημέρα και ώρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,  
ή να σταλούν στην προαναφερθείσα διεύθυνση (στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου)  σε κλειστό 
σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης και των παραρτημάτων 
αυτής, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ - προς την Γνωμοδοτική Επιτροπή (Πρόεδρο της Επιτροπής), για την 
υπηρεσία: «Διοργάνωση “Cretan Taste Awards”», το αργότερο μέχρι  την  παραπάνω ημερομηνία και 
ώρα  της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Κατά την ημέρα και ώρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού 
μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Σε περίπτωση αναβολής του 
διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια 
μέρα την επόμενη εβδομάδα, στις 18/12/2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.   
Η διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτή τεύχη θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ηρακλείου (www.heraklion.gr). Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο https://www.diavgeia.gov.gr ,  
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου και θα δημοσιευτεί  στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ, ενώ θα 
σταλεί ηλεκτρονικά  στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Σχετική πίστωση για την υπηρεσία που δημοπρατείται 
είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ηρακλείου και εκτείνεται με 
σχετική πρόβλεψη και το 2021.  
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