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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου-Βικελαία Βιβλιοθήκη ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για 
την καθαριότητα των εξωτερικών όψεων του μεγάρου Αχτάρικα, στους οποίους περιλαμβάνονται οι 

γυάλινες επιφάνειες, περσίδες, ποδιές παραθύρων και θυρών περιμετρικά του κτηρίου, συνολικού 

κόστους 3.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:  

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 
377 του Ν. 4412/2016. 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 
22 του Ν. 3536/2007. 

5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αριθμ. 
Α-1591 Π.Α.Υ. 

6)  Τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 
μελέτης που επισυνάπτεται. 

7) Tην 1023/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η πίστωση για την 
καθαριότητα των εξωτερικών όψεων του μεγάρου «Αχτάρικα», προϋπολογισμού 3.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, σε βάρος του Κ.Α. 15-6274.006 με τίτλο: «Καθαρισμός 

εξωτερικών χώρων του μεγάρου  Αχτάρικα».  

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, στο Πρωτόκολλο του Δήμου 

Ηρακλείου, στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202. Πληροφορίες δίνονται από τον κ. 

Δημήτρη Σάββα, προϊστάμενο της «Β.Δ.Β.», τηλ. 2813 409700 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας εκτύπωσης των παραπάνω εκδόσεων είναι 

η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά είδος. 

Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  
Η απόλυτη τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων. 

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτεται. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. Η 

κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση Δημάρχου, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας.  

 

  

 

Ο Προϊστάμενος της Β.Δ.Β. 

 

Δημήτριος Σάββας  

 


