
       

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση εργασίας για την εκτύπωση 

πρόσκλησης και αφίσας και  καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν  τις 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 άρθρου 1 παρ.5 ΠΔ 28/80 και της υπ’ αριθμ. 29113/00, ΦΕΚ-1111 Β΄ 

απόφασης του Υπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ σύμφωνα με τις οποίες δεν συντάσσονται μελέτες γενικά για 

υπηρεσίες αξίας μέχρι 2.934,70 ευρώ 

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.  

5. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.  

6. Tην 192/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία διατέθηκε η πίστωση για την 

εκτύπωση πρόσκλησης και αφίσας για την παρουσίαση του βιβλίου του «Antonino Di Vitta: Η 

Γόρτυνα της Κρήτης» που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο στις 9 Μαΐου, προϋπολογισμού 300,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σε βάρος του Κ.Α. 15-6471.003 με τίτλο: «Έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων-εκδηλώσεις Β.Δ.Β. (εισιτήρια, φιλοξενία, κ.λπ.)».  

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την ημέρα Παρασκευή 8 Απριλίου στις 12.00 το μεσημέρι, 

στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, και 

πληροφορίες δίνονται από την κ. Στεφανία Τερζάκη, υπάλληλο της «Β.Δ.Β.», τηλ. 2810 301543 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα γίνονται δεκτές. 

Το κριτήριο  για   την  ανάθεση της εκτύπωσης πρόσκλησης και αφίσας είναι η χαμηλότερη τιμή.  

Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαμβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:   

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων  

2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη   εκτίμησης απορρίπτεται.  

3. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και την τεχνική περιγραφή 

απορρίπτεται.  

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

 

 

 

 

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 

 

Αριστέα Πλεύρη 

 

Έκδ.1 αναθ4 ημ/νία έγκρ. 06/02/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 
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