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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος για τον εορτασμού των 

100 χρόνων από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα θα προβεί στην ανάθεση με τη διαδικασία 

συλλογής προσφορών, ενός επίσημου δείπνου που θα παραθέσει 120 ατόμων και καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές, στις οποίες θα αναγράφεται ο ΑΦΜ και η 

σφραγίδα της επιχείρησης, τηλέφωνα επικοινωνίας, σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12,13 του Ν. 2286 / 95 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.)  

4. Την 27319 / 02 (ΦΕΚ 945 Β΄ / 24-07-2002 ) απόφαση του υπουργείου ανάπτυξης.  

6. Την ΠΑΥ με αριθ. Α-581/2013 

7. Tην 242/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  
 

Στο πλαίσιο των εορτασμών θα πραγματοποιηθεί ένα συνέδριο στο οποίο θα λάβουν μέρος σύνεδροι απ’ 

όλη την Ελλάδα. Κατά την έναρξη του συνεδρίου ο Δήμος Ηρακλείου θα παραθέσει ένα επίσημο δείπνο 

για 120 άτομα αποτελούμενο: από 4 πρώτα πιάτα, 1 σαλάτα, 1 κυρίως πιάτο, αναψυκτικά και γλυκό 

ή φρούτο. ανά 4 άτομα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00€ με τον Φ.Π.Α. 

και βαρύνει το κονδύλι με Κ.Α. 00-6443.001 τίτλου: «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 

εορτών». 
 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 31/7/2013 ημέρα Τετάρτη στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, (που 

βρίσκεται στο ισόγειο του Δήμου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1). 

Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα γίνονται δεκτές και θα επιστραφούν ώς απαράδεκτες. 
 

Το κριτήριο για την  ανάθεση του δείπνου θα είναι η μικρότερη τιμή – προσφορά. 

Σας ενημερώνουμε ότι για την επιλογή του αναδόχου του δείπνου, θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω: 

1. Ο χώρος που θα προσφερθεί το δείπνο θα πρέπει να είναι στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου του 

Ηρακλείου για την αποφυγή μετακινήσεων με πούλμαν. Σε διαφορετική περίπτωση η μετακίνηση 

βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

3. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων. 

4. Η αναλυτική περιγραφή των προσφερομένων ειδών και η ποσότητα. 

5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, απορρίπτεται. 

6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

απορρίπτεται. 

7. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 
 

Η κατακύρωση του αναδόχου θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. 
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