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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  για την προµήθεια παγκακίων 

 
 

Ο ∆ήµαρχος  Ηρακλείου Αττικής έχοντας υπόψη του: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»  
2. Τις  διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Περί προµηθειών δηµοσίου  και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
3. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 «Περί εκδόσεως του ενιαίου κανονισµού 

προµηθειών ΟΤΑ» 
4. Tις διατάξεις τoυ  N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης –Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 
5. Τη µε αρ. 149/15-07-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια της προµήθειας παγκακίων  
6. Τη µε αρ. 262/28-08-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση δαπάνης και 

διάθεσης πίστωσης ποσού 2.996,28 ευρώ για την προµήθεια παγκακίων  σε βάρος του Κ.Α.: 35-
7135.007 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015 

7. Τη µε αρ.  48ΤΥ/2015  µελέτη της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών  
8. Τη µε αρ. 2597/05-08-2015 απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία αποφασίστηκε η έγκριση της µε αρ. 

48ΤΥ/2015 µελέτης  
 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
ότι ο ∆ήµος Ηρακλείου Αττικής θα προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την 
προµήθεια παγκακίων, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 
Οι προσφορές υποβάλλονται  µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο. 

Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα  τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς. 

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον 
κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη: 

 

ΑΔΑ: 7ΣΜΠΩΡ3-ΥΛΧ



«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ» 

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

1. Η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ» µε κεφαλαία γράµµατα.  

2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.  

3. Τα στοιχεία του αποστολέα.   

Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών έως  23-09-2015 και ώρα 13:00. 
Οι προσφορές θα πρέπει  να  κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής, 
(οδός Στ. Καραγιώργη 2, Ηράκλειο Αττικής (2ος όροφος). 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να  λαµβάνουν πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2132000282/283/235 καθώς και 
από την επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.iraklio.gr) . 

 

                        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ 
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