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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση 
πλαστικών σάκων και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές 
προσφορές, σύμφωνα με : 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 38 & 118 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/8-8-2016 τ. Α’). 
2. Τις διατάξεις των β’ & γ’ εδαφίων της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), 

όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 κι όπως 
τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 18.748,80 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20-6699.002   του προϋπολογισμού του 
Δήμου οικονομικού έτους 2016 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ». 

 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 03/10/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στο  

Πρωτόκολλο  του Δήμου Ηρακλείου, στη Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  Τ.Κ. 712-02. 
Πληροφορίες  δίνονται από το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου στο  τηλ. 2813 409631 όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, υπεύθυνη κα Άννα  Τσικαλάκη.  

 
       Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαμβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω :   
1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφεται αναλυτικά το ποσό 

ανά είδος. 
2. Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών σε συνάρτηση με την εξέταση των δειγμάτων. 
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη   εκτίμησης απορρίπτεται.  
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές απορρίπτεται .  
5. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη .  

 
Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση Δημάρχου με κριτήριο την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. 
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