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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια υλικού 

για βιολογική φυτοπροστασία» για το τμήμα Πρασίνου 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 υπ’ αριθμ. 85250/03-09-2019 (ΑΔΑ:Ψ9ΞΗΩ0Ο-9ΥΝ) Απόφαση Δημάρχου για τον Ορισμό 

Αντιδημάρχων και την με αρ. πρωτ. 75309/27-08-2020 (σε ορθή επανάληψη) Απόφαση Δημάρχου 

περί παράτασης της θητείας τους με τις αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο που τους έχουν 

εκχωρηθεί μέχρι τις 28-02-2021. 

7. Την υπ’ αριθμ. 86247/05.09.2019 απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχου Ηρακλείου 

ως Διατάκτη (ΑΔΑ 61ΑΕΩ0Ο-ΗΦΜ). 

8. Την υπ’ αριθμ. 86763/2019 απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υπογραφής 

του τεκμηριωμένου αιτήματος Διατάκτη. 

9. Το υπ’ αριθμ. 11518/09-02-2021 Πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ008171137) και το υπ’ αριθμ. 

15507/22-02-2021 Τεκμηριωμένο αίτημα για την εν λόγω προμήθεια. 

10. Την υπ’ αριθμ. 14412/18-02-2021 απόφαση Αντιδημάρχου με την οποία α) εγκρίθηκε η διενέργεια 

της προμήθειας υλικού για βιολογική φυτοπροστασίας και β) οι τεχνικές προδιαγραφές της εν 

λόγω προμήθειας. 

11. Τον εκτελούμενο εγκεκριμένο Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2021. Η 

πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Α. 35-6693.002 εξόδων με τίτλο δαπάνης «Προμήθεια υλικού για 

βιολογική φυτοπροστασία». 

12. Τη διάθεση πίστωσης και την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (A-498) με 

ΑΔΑ:ΨΨΩΘΩ0Ο-ΕΙ9, και ΑΔΑΜ:20REQ008184979, συνολικού ποσού 19.961,45 ευρώ σε βάρος 

των Κ.Α. 35-6693.002 εξόδων με τίτλο δαπάνης «Προμήθεια υλικού για βιολογική 

φυτοπροστασία». 
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13. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το 

Τιμολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτονται. 

 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 19.961,4€ και αναλύεται ως εξής: 

 

Α/Α ΚΩΔ CPV ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 24452000-7 Antocoris nemoralis φυάλη 500 

ακμαίων 

200 60 12000 

2. 24452000-7 Chrysoperla carnea φυάλη 1000 

προνυμφών 

51 35 1785 

3. 24452000-7 Cryptolaemus 

montruzieri 

φυάλη 1000 

προνυμφών 

40 97 3880 

      

Άθροισμα: 

 

17.665,00 

     Φ.Π.Α 13%: 2.296,45 

     Γ.Σύνολο: 19.961,45 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 08η/03/2021, ημέρα Δευτέρα, 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 409185-428 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη η οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί 
σύμφωνα με το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται καθώς και τα δικαιολογητικά που θα 
συνοδεύεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, 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. 

 
Η Αντιδήμαρχος 

 
 

Μαρία Γ. Καναβάκη 


