
 

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: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των  
43.000,00 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 
προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο  Δήμο  Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, 
στις  31/03/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. (ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού), ενώπιον 
της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, στον τόπο διενέργειας του διαγωνισμού 
που ορίζεται στη διακήρυξη ή θα σταλούν στην προαναφερθείσα διεύθυνση με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ - 
προς την Γνωμοδοτική Επιτροπή (Πρόεδρο της Επιτροπής), για την υπηρεσία: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», 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. 
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 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου,  
θα δημοσιευτεί  στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ ενώ θα σταλεί ηλεκτρονικά  στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Φορέας 
χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Κωδ. ΣΑ Ε1191 και ενάριθμο 2019ΣΕ11910075. Η δαπάνη για την εν 
λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 64-7341.028 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2021 του Δήμου Ηρακλείου. Η παρούσα υπηρεσία χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ11910075). Αποτελεί το υποέργο Νο 11 της Πράξης: 
«Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου», πράξη που  έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. 
πρωτ. 4307/1469/Α3/28.06.2019 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 
5035058. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
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