
       

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου-Βικελαία Βιβλιοθήκη ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή 

προσφορών για την προμήθεια εκτύπωσης βιβλίων με τίτλο: α) Περιοδικό Παλίμψηστον έτους 

2021, τχ. 38, β) Πρακτικά συνεδρίου «Άγνωστες πτυχές του κρητικού Πολέμου 1645-1669», γ) 

Ανδρέας Λενακάκης: Θησαυρός κρητικών στερεότυπων εκφράσεων: Ιδιωματισμοί στην 

κρητική διάλεκτο, δ) Ημερολόγιο 2022, ε) Συμπληρωματικός κατάλογος εκδόσεων, συνολικού 

κόστους 23.977,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:  

1) Τα άρθρα 54 - 118 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα. 

2) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

Ι»]…..».  

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

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4) Την 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. 

5) Την με αριθμ. 85250/03.09.2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και 

εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής του συνόλου των εγγράφων, βεβαιώσεων, 

συμβάσεων, διακηρύξεων, περιλήψεων κ.ά..  
6) Τη με αριθμ. 17810/26.02.2021 Απόφαση Δημάρχου (σε ορθή επανάληψη) περί ορισμού 

Αντιδημάρχων και εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής του συνόλου των εγγράφων, 

βεβαιώσεων, συμβάσεων, διακηρύξεων, περιλήψεων κ.ά.) σε συνδ. με τις με αρ. πρωτ. 

86247/5.9.2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Ηρακλείου ως Διατάκτη 

και τη με αρ. πρωτ. 86763/6.9.2019 εξουσιοδότηση για την υποβολή τεκμηριωμένου 

Αιτήματος Διατάκτη.  

7) Το με αρ. πρωτ. 24561/19.3.2021 πρωτογεννές αίτημα (ΑΔΑΜ 21REQ008309448) του 

Τμήματος προς τη Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς, για την υλοποίηση 

του εκδοτικού προγράμματος. 

8) Το με αρ. αριθμ. πρωτ. 24658/19.3.2021 Έγγραφο του Τμήματος προς την Προϊσταμένη 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για το Τμήμα Μητρώου Δεσμεύσεων, που 

αφορά στην Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης – Διάθεση Πίστωσης για την ως 

προμήθεια.  

9) Την με αρ. Α-798 Α.Α.Υ. με αρ. πρωτ. 25589/19.3.2021 με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη, 

δεσμεύεται και διατίθεται η πίστωση. 

10) Την με αρ. πρωτ. 26338/26.3.2021 απόφαση έγκρισης διενέργειας της προμήθειας  
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11) Την με αρ. πρωτ. 27435/30.3.2021 μελέτη τεχνικών προδιαγραφών. 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 15 Απριλίου, στο Πρωτόκολλο του 

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

την κ. Στεφανία Τερζάκη, υπάλληλο της «Β.Δ.Β.», τηλ. 2813 409710 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.  

 

 

 

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 

 

Αριστέα Τ. Πλεύρη 

Αναπληρώτρια Δημάρχου-Αντιδήμαρχος 

Πολιτισμού&Εθελοντισμού 
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