
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε 

ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης, για το έτος 2021, με την διαδικασία  της συλλογής  

προσφορών  και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  

προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επισυναπτόμενα τεύχη της Τεχνικής 

Μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Συγγραφή Υποχρεώσεων και Ενδεικτικό 

Προϋπολογισμό και Έντυπο προσφοράς).  

Η ανάθεση υπηρεσίας αφορά στην ασφάλιση του Μεγάρου Αχτάρικα, που στεγάζει τη 

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου ως προς το ίδιο το κτίριο (Μέγαρο 

Αχτάρικα) στο οποίο στεγάζεται, με τον πάγιο εξοπλισμό του, ως προς τα 

φυλασσόμενα σε αυτό βιβλία και έργα τέχνης και ως προς τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

του αναλύεται στα τεύχη της μελέτης που εγκρίθηκε με τη με αρ.πρωτ. 

51823/08.06.2021 και ΑΔΑ: ΨΑΞΒΩ0Ο-7ΡΞ Απόφαση Αντιδημάρχου  Έγκρισης  και 

θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

Α) Ασφάλιση του κτιρίου με τον πάγιο εξοπλισμό του 

Β) Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου βιβλίων και έργων τέχνης   

Γ) Ασφάλιση Ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

18.120 €  ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και αναλύεται ως εξής:  

Α) Για την ασφάλιση του κτιρίου με τον πάγιο εξοπλισμό του, ο προϋπολογισμός 

ανέρχεται στο ποσό των 10.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Β) Για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου βιβλίων και έργων τέχνης, ο 

προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 7.120 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Γ) Για την ασφάλιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο 

ποσό των 1.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Με τις με αρ. Α-1102, Α-1103 και Α-1104  Α.Α.Υ. (αρ.πρωτ. ανάρτησης 

21REQ008643801 2021-05-21), έχει γίνει η έγκριση της δαπάνης, η δέσμευση και η 

διάθεση της πίστωσης για την ανωτέρω υπηρεσία. 
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ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΜΕΓΑΡΟ «ΑΧΤΑΡΙΚΑ» 

Πληρ. Φραγκάκη Αικατερίνη  

Τηλ.: 2813 409711 

E-mail:fragkaki-k@heraklion.gr 

 

 

Ηράκλειο 15.06.2021 

Aρ. Πρωτ.: 54078 

 

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση του Μεγάρου Αχτάρικα  

 

• Κ.Α.15-6251.001 

• Κ.Α. 15-6255.002 

• Κ.Α. 15-6255.003 

 

CPV 66510000-8 

 

 



Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021   στο 

Πρωτόκολλο του Δήμου, Αγίου Τίτου 1, TK 71202, Ηράκλειο Κρήτης.  

Η σύνταξη των οικονομικών προσφορών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην 

επισυναπτόμενη Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Το κριτήριο για την ανάθεση της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Πληροφορίες παρέχονται από την αρμόδια υπάλληλο της «ΒΔΒ», Πλατεία 

Ελ.Βενιζέλου Τ.Κ. 71202 Αικατερίνη Φραγκάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

fragkaki-k@heraklion.gr.  

 

 

Αριστέα Πλεύρη 

Αναπληρώτρια Δημάρχου-Αντιδήμαρχος 

Πολιτισμού & Εθελοντισμού 

 

 

 

 


