
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών 
για  «εργασίες  συντήρησης και  επισκευής   80 μεταλλικών  κάδων αποκομιδής 
απορριμμάτων, χωρητικότητας 1100-1300 λίτρων» συνολικού κόστους 19.840,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με: 

• Τις διατάξεις των άρθρων  58και 72  του Ν. 3852/2010. 
• Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
• 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. 

• Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

• Την   58120 / 2016.  απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα 
υπογραφής στους Αντιδημάρχους  

• Την 871/ 2016 απόφαση Της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε 
η διάθεση πίστωσης ποσού 19.840,00€, σε βάρος του Κ.Α.20-6265.012 για τη 
δαπάνη συντήρησης και επισκευής μεταλλικών κάδων απορριμμάτων της 
Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου.  

• Τις υπ.αριθ.πρωτ.141827/13-12-2016 τεχνικές προδιαγραφές που έχουν 
εγκριθεί από τον Αντιδήμαρχο. 

• Τη Συγγραφή Υποχρεώσεων,  τον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό και το 
τιμολόγιο προσφοράς . 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  19/12/2016 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 
15:00, στο  Πρωτόκολλο  του Δήμου Ηρακλείου, Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 - Τ.Κ. 
71202.  Πληροφορίες  δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Τηλ.: 2813409-
185,186,189,403  ,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Η ̟ροσφορά των ενδιαφεροµένων θα συνοδεύεται α̟ό: 

1. Υ̟εύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην ο̟οία θα 
δηλώνουν ότι: 
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• Η ̟αρεχόµενη υ̟ηρεσία-εργασία είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές 
̟ροδιαγραφές  της µελέτης. 

• Να αναφέρεται ο χρόνος ̟αράδοσης των εργασιών   ̟ου δεν µ̟ορεί να 
είναι µεγαλύτερος των (90) ηµερολογιακών ηµερών. 

• Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της ̟αρούσης 
Συγγραφής Υ̟οχρεώσεων  της εργασίας και συµφωνούν µε αυτούς. 

Β. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

 Ο Μειοδότης της προμήθειας πριν από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να 
καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :  

• Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου  

Υπόχρεοι υποβολής Ποινικού Μητρώου είναι : 

1. Τα φυσικά πρόσωπα 
2. Οι ομόρρυθμοι Εταίροι και Διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
3. Οι Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. 
4. Σε περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

• Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα 
πιστοποιείται σ’ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμα του, το οποίο αν δεν 
συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του 
συμμετέχοντος. Το Πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 

Όλα τα έγγραφα της Σύμβασης Θα αναρτηθούν στην Ηλεκτρονική διεύθυνση  του 
Δήμου Ηρακλείου www.heraklion .gr/press/auction  - (διακηρύξεις δημοπρασίες )  .   

  Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω .:       

Η απόλυτα τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών,  οικονομική προσφορά των 
συμμετεχόντων και τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

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 υπηρεσίας   θα γίνει  με απόφαση Δημάρχου, σε αυτόν που θα 
προσφέρει το μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης .   

                                                     Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου  

                                                       ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               


