
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

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

καταπολέμηση της κάμπιας των πεύκων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ηρακλείου.με 

την διαδικασία  της συλλογής  προσφορών  και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν  

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) Την αναγκαιότητα της ανάθεσης της εργασίας καταπολέμησης της πιτυοκάμπης  σε 

κοινόχρηστους και κοινόχρηστους χώρους στα όρια του Δήμου Ηρακλείου. 

6) Την με αρ.120755 /6-10-2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού εντεταλμένου συμβούλου 

και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων αυτού. 

7)Την 778/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αποφασίστηκε η 

ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 24.781,11 και η έγκριση διάθεσης πίστωσης 

ποσού 10.000,00€ που θα βαρύνει τον Κ.Α 35-6162.002 µε τίτλο «Καταπολέµηση 

πιτυοκάµπης» 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 03 / 08 /2018 και ώρα 15:00  στο Πρωτόκολλο του 

Δήμου, Αγίου Τίτου 1.  
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Η σύνταξη των οικονομικών προσφορών γίνεται με την συμπλήρωση του παρεχόμενου 

Εντύπου τιμολογίου  προσφοράς   Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται 

στο ποσό των 24.781,11 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος και  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 

προσφορά, από οικονομική άποψη  αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο  της προσφοράς 

κατόπιν συλλογής προσφορών,  τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας. 

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 Υπεύθυνος του Τμήματος  

Προμηθειών – Δημοπρασιών  

Τζανιδάκης Βασίλης 


