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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Σφραγίδων 
για να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του 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) Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I). 

6) Την 85250/03-09-2019 και ΑΔΑ Ψ9ΞΗΩ0Ο-9ΥΝ απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα 
υπογραφής στους Αντιδημάρχους. 
 

7) Την με αριθ. Πρωτ. 86247/05.09.2019 και ΑΔΑ 61ΑΕΩ0Ο-ΗΦΜ Απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού 
Αντιδημάρχου Ηρακλείου ως Διατάκτη» 
 

8) Την 86763/2019 Απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υπογραφής του 
τεκμηριωμένου Αιτήματος διατάκτη. 
 

9) Το υπ αριθ. 7808/28.01.2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης 
και Πληροφορικής για την προμήθεια σφραγίδων για τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου. 
 

10) Τον εκτελούμενο εγκεκριμένο Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2020. Η πίστωση 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 70-6614.001 εξόδων, του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, με 
τίτλο δαπάνης «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες, μετροταινίες, πινακίδες 
κλπ)». 
 

11) Τη διάθεση πίστωσης και την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ (A-356) με ΑΔΑ: Ω03ΖΩ0Ο-ΑΧΧ, συνολικού 
ποσού 979,60 ευρώ σε βάρος του 70-6614.001 εξόδων με τίτλο «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 
(σφραγίδες, χαρτοφύλακες, μετροταινίες, πινακίδες κλπ)» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 
έτους 2020 για την προμήθεια Σφραγίδων. 
 

12) Την Τεχνική Περιγραφή, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο 
Προσφοράς που επισυνάπτονται. 
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Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 979,60 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 
70-6614.001 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες, μετροταινίες, 
πινακίδες κλπ)» και αναλύεται ως εξής: 
 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 18/02/2020 ημέρα Τρίτη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, 
στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμήθειών- 
Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλέφωνα 2813 409185-186-189-403 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί 
σύμφωνα με το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 
από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.  

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 

 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. 

 
 
 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
Προμηθειών - Δημοπρασιών 

Τζανιδάκης Βασίλης 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ σε € ΑΞΙΑ σε € 

Σφραγίδες στρογγυλές 15 8,00 120,00 

Σφραγίδες στρογγυλές με κείμενο δεξιά 19 10,00 190,00 

Σφραγίδες ξύλινες διαφόρων διαστάσεων 96 5,00 480,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  790,00 

 ΦΠΑ 24%  189,60 

 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 
979,60 


