
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

    Ο Δήμος Ηρακλείου με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1,  τηλ.  2813-409000              

fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202 ανακοινώνει ότι όπως έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο, την 

Κυριακή των Αγίων Πάντων  τελείται  με μέριμνα και δαπάνες του Δήμου Ηρακλείου 

και του Δήμου Μαλεβυζίου, μνημόσυνο στο εκκλησάκι των Αγίων Πάντων που 

βρίσκεται στο Γάζι, για την ανάπαυση των ψυχών των εξήντα δύο (62) συμπολιτών 

μας που εκτελέσθηκαν στην ίδια θέση, από τα Ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.  

Για την τέλεση του ανωτέρω μνημόσυνου  θα προβούμε στην προμήθεια,  με 

τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης, ειδών που περιγράφονται παρακάτω και 

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές

 2. Τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ.  

, στις 

οποίες θα αναγράφεται ο ΑΦΜ και η σφραγίδα της επιχείρησης, τηλέφωνα 

επικοινωνίας, σύμφωνα με: 

3. Τις   διατάξεις   του  άρθρου 158 του Ν.  3463  /   2006, ( Δ.Κ.Κ.)  

 Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 25/06/2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 
12.00 , 

 Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα γίνονται δεκτές.  

στο τμήμα Πρωτοκόλλου , (που βρίσκεται στο ισόγειο, Αγ. Τίτου 1) 

Οι προσφορές θα γίνουν για τα είδη όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

Περιγραφή Ποσότητα Τιμή ΦΠΑ 23% Σύνολο 

 

Κόλυβα 

 

200 ατομικών 

τεμαχίων  

(1,00 €  ανά 

τεμάχιο) 

200,00 €  

 

46,00 €  

 

246,00 €  

 

Κουβέρ 

 

200 τεμάχια 
(0,15 € ανά 

τεμάχιο) 

30,00 €  

 

6,90 € 

 

36,90 € 

 

Γλυκά αμυγδαλωτά 

 

200 τεμάχια 
(περίπου 7 κιλά 

13,80 € το κιλό) 

96,60 €  

 

22,22 €  

 

118,82 € 

Μπουκαλάκια νερό  (0,20 €  ανά   



εμφιαλωμένο 0,5 lt. 200 τεμάχια τεμάχιο) 

40,00 €  

9,20 € 49,20 €  

 Γενικό Σύνολο   450,92 €  

Σας ενημερώνουμε ότι στην επιλογή του αναδόχου κάθε προμήθειας θα 
συνεκτιμηθούν τα παρακάτω: 

1. Η  έδρα της επιχείρησης να είναι στο δήμο Ηρακλείου, για την ενίσχυση της 
τοπικής αγοράς  

2. Η εμπειρία και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε προηγούμενες 
εκδηλώσεις . 

3. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων  
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη   εκτίμησης, απορρίπτεται.  
5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτεται.  
6. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως 

απαράδεκτη. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω θα επιλεγεί η συμφερότερη πρόταση 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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