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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί με τη διαδικασία της 

συλλογής Προσφορών, για την Παροχή  εργασιών συντήρησης και επισκευής της περίφραξης 

του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής που υλοποιεί η Κοινωφελής  Δημοτική Επιχείρηση 

Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.  Η Κοινωφελής Επιχείρηση καλεί 

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις  του άρθρου 2 παρ. 12,13 του Ν. 2286/95 

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 4 & 23  του ΕΚΠΟΤΑ.  

3. Τις διατάξεις του Π/Δ 28/80 

4. Τις   διατάξεις   του  άρθρου 209 του Ν.  3463/2006 ( Δ.Κ.Κ.)  

5. Την  27319 / 02 (ΦΕΚ 945 Β΄ / 24-07-2002 ) απόφαση του   υπουργείου  ανάπτυξης .  

6. Τεχνικές προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό προϋπολογισμό  που επισυνάπτονται.  

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 27/10/2015 και  στο Πρωτόκολλο της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Ηρακλείου με την ένδειξη: Προσφορά για την συντήρηση και επισκευή της 

περίφραξης του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601 Ηράκλειο, Κρήτης.  

Τηλέφωνα επικοινωνίας:   2813 409827 κα. Καρδάση Ελένη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αντικείμενο της ανάθεσης  είναι η παροχή  εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 

με βάση την μελέτη που μας κατατέθηκε στην Κοινωφελή  Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής 

Πρόνοιας Ηρακλείου .  

 Συγκεκριμένα :  

Α) Περίφραξη Ανατολικής, Βόρειας και Δυτικής πλευράς 237 Μέτρων. 

 Συντήρηση υφιστάμενων στύλων με τρίψιμο και βάψιμο με αντισκωριακό και λαδομπογιά. 

 Τοποθέτηση νέων στύλων-σωλήνα γαλβ. διατομής 2’’ πάχους 2mm ανά 2,5 μέτρα.(όπου απαιτείτε) 

 Τοποθέτηση λοξού τμήματος σωλήνας μήκους 0,30μ. σε όλους τους στύλους και προσθήκη αγκαθωτού 

σύρματος σε δύο σειρές. 

 Τρεις σειρές οριζόντιες σύρμα πλαστοκοποιημένο. 

 Συρματόπλεγμα πλαστικοποιημένο ύψους 1,50μ. 

 Βάψιμο των στύλων και πλαστική τάπα στην κορυφή. 

 

 

Β) Νότια Πλευρά 123 μέτρα. 
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 Διάνοιξη οπών στο τοιχίο ανά 2,5 μέτρα και πάκτωση με τσιμέντο σωλήνων διατομής 1&¼’’ με 0,10μ ίσιο 

(‘’καθαρό’’) τμήμα και λοξό, κλίσης 45ο, μήκους 0,50μ με την τοποθέτηση τριών σειρών αγκαθωτού σύρματος 

Γ) Πόρτα εισόδου 

 Πόρτα συρόμενη  μήκους 6μ και ύψους 2μ. κατασκευασμένη με πλαίσιο από κοιλοδοκό γαλβανιζέ 60χ60 και 

πάχους 3χιλ. 

 Κάθετοι ορθοστάτες εντός του πλαισίου από κοιλοδοκό γαλβανιζέ 25χ40 πάχους 2χιλ. ανά 12cm περίπου. 

 Ράγα κύλησης από σιδηρογωνία Ν35/35/3,5χιλ. πακτωμένη σε μπετόν.  

 Κολώνες στήριξης της πόρτας από κοιλοδοκό γαλβανιζέ 80χ80 πάχους 3χιλ. με οδηγό κύλησης.  

 Βάψιμο με αστάρι και λαδομπογιά (εκτός του πλέγματος)  

   Επισημαίνουμε ότι  η μελέτη της περίφραξης είναι στην διάθεση του κάθε ενδιαφερομένου  και τα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν να είναι γαλβανισμένα 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μον. 

Μέτρ. 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Παροχή  εργασιών για τη συντήρηση 

και επισκευή Περίφραξης Πάρκου 

Κυκλοφοριακής Αγωγής της  

Κοινωφελούς  Δημοτικής Επιχείρησης 

Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής 

Πρόνοιας Ηρακλείου  

 

 

Κατ’ 

αποκ. 

1 4400 4400 

                                                          Σύνολο        4400 

                                                         Φ.Π.Α 23%    1012 

                                                                    Γενικό σύνολο δαπάνης  5.412 ευρώ 

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο 

είδος.  

Η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται στο ποσό των 4400 ευρώ συν Φ.Π.Α. 23% (1012ευρώ)  δηλαδή συνολικά 5.412 

ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

                                                                       

Η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή 

επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη συλλογή κλειστών προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 

του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Δημοτική Κοινωφελή 

Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 

Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Προμηθευτών που θα 

υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 
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Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά σε κλειστό 

φάκελο σφραγισμένο.   

Δεν θα γίνονται αποδεχτές οι προσφορές που δεν είναι με τον τρόπο που έχουμε υποδείξει  

 

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ 

Γεώργιος Τσαγκαράκης 

 


