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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου 13Α, ΤΚ 71601, Ηράκλειο 

Τηλ2813409827, fax: 2813409809 

Πληροφ. Καρδάση Ελένη 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Παροχή εργασιών από ορκωτούς ελεγκτές για το Διαχειριστικό Έλεγχο Οικονομικού Έτους 2016 

στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρησης Πολιτισμού-Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας 

Ηρακλείου  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανάθεση των 

εργασιών που αφορούν : Tην παροχή εργασιών από ορκωτούς ελεγκτές για το Διαχειριστικό Έλεγχο 

Οικονομικού Έτους 2016 στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος – Κοινωνικής 

Πρόνοιας Ηρακλείου για δυο (2) μήνες , προϋπολογισμού  3.100,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ο έλεγχος θα γίνει 

με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου με σκοπό την διακρίβωση του κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα των εργασιών της, 

σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που διαγράφονται από την Ελληνική εταιρική νομοθεσία. 

Συγκεκριμένα οι εργασίες περιλαμβάνουν:  

 Έλεγχο σύστασης, επωνυμίας, έδρας, ΔΗΚΕΗ και διάρκεια της Εταιρείας 

 Έλεγχος Περιουσιακών στοιχείων  

 Έλεγχος Διοίκησης, Διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας 

 Έλεγχος Οικονομικής Διαχείρισης – Ανάλυση Λογ/σμών- Αποτελέσματα Χρήσης 

 Αξιολόγηση λογιστικών αρχών που ακολουθούνται, των εκτιμήσεων της διοίκησης της ΔΗΚΕΗ και 

γενικότερα της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις.  

Παραδοτέα : 

1) Έκθεση Ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). 

2) Έκθεση προς τη Διοίκηση σύμφωνα με τα ΔΠΕ 260 & 265 με ανάλυση των πιθανών ευρημάτων του 

ελέγχου καθώς και τις επισημάνσεις για την επάρκεια των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου που έχουν 

καθοριστεί από τη Διοίκηση. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα Αρχή: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος Κοινωνικής Πρόνοιας 

Ηρακλείου 

Οδός: Διονυσίου 13 Α , Νέα Αλικαρνασσός   

Τ.Κ. 71306  

Τηλέφωνο: 2813 409827 κα. Καρδάση Ελένη    

E-mail: dikeh@heraklion.gr  

mailto:dikeh@heraklion.gr


Κωδικός NUTS: GR43: Ηράκλειο 

 

2. Κωδικός CPV: 79212100-4 

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβαση 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μον. 

Μέτρ. 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Παροχή εργασιών από ορκωτούς 

ελεγκτές για το Διαχειριστικό 

Έλεγχο Οικονομικού Έτους 2016 

στην Κοινωφελή Δημοτική 

Επιχείρησης Πολιτισμού-

Περιβάλλοντος – Κοινωνικής 

Πρόνοιας Ηρακλείου. 

Παραδοτέα : 

1) Έκθεση Ελέγχου σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). 

2) Έκθεση προς τη Διοίκηση 

σύμφωνα με τα ΔΠΕ 260 & 265 με 

ανάλυση των πιθανών ευρημάτων 

του ελέγχου καθώς και τις 

επισημάνσεις για την επάρκεια των 

διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου 

που έχουν καθοριστεί από τη 

Διοίκηση. 

Κατ’ 

αποκ. 

1 2.500€ 2.500€ 

                                                                                  Σύνολο        2.500,00€ 

                                                                                 Φ.Π.Α 24%      600,00€ 

                                                                    Γενικό σύνολο δαπάνης  3.100,00€  

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

αντίστοιχο είδος.  

Η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται στο ποσό των 2.500,00€ συν Φ.Π.Α. 24% (600,00€)  δηλαδή 

συνολικά 3.100,00€. 

4. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών. 

5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας/εκτέλεσης υπηρεσίας: Δυο (2) Μήνες  

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 

ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείμενο και που είναι εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος- µέλος της Ένωσης  

β) σε κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθιό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύβαση, καλύπτεται από τα παραρτήματα 1,2,4 & 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 

Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εκπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου, που έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες µε την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συβάσεων. 2. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 

4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή, πρέπει να είναι 

τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη, ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση(π.χ. 

κοινοπραξία) 3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως µέλος ένωσης. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85


Λόγοι αποκλεισμού: Εφόσον εμπίπτουν σε µία από τις ακόλουθες καταστάσεις  

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

 Δωροδοκία  

 Απάτη 

 Τρομοκρατικές δραστηριότητες 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

 Παιδική Εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

 Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.  

 Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας σύναψε συμφωνίες µε άλλους οικονομικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού.  

 Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016  

 Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης. 

 Έχουν κριθεί ένοχοι, σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών, που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πληρωμή των 

κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν 

τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79  

 Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

 Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές µε το αντικείμενο του διαγωνισμού ή 

σε σχέση µε την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα 

Αρχή.  

 ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

 Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων 

 

7. Τρόπος σύνταξης: 

Οι προσφορές υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά από τους ενδιαφερόμενους όπως 

προσδιορίζεται στη συνέχεια , στην Ελληνική γλώσσα (ή με επίσημη μετάφραση ) σε ένα (1) αντίγραφο και 

περιλαμβάνουν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο τρεις (3) υποφακέλους. 

1. Ο κυρίως φάκελος προσφοράς θα πρέπει να είναι καλά σφραγισμένος και σε αυτόν να αναγράφονται 

ευκρινώς τα κάτωθι:  

Α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής  

Γ. Ο τίτλος της σύμβασης  

∆. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  

Ε. Τα στοιχεία του υποψήφιου ανάδοχου  

 

2. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τους εξής τρεις σφραγισμένους υποφακέλους µε την 

ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» στους 

οποίους και θα αναγράφονται ευκρινώς όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι 

παραπάνω προϋποθέσεις υποβολής των φακέλων είναι υποχρεωτικές και η µη τήρησή τους επιφέρει την 

ποινή αποκλεισμού.  

 Τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

είναι τα εξής: 

1.Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

2.Φωτοαντίγραφο Τίτλου ή και Τίτλων Σπουδών. 

3.Αποδεικτικά πενταετούς (5 έτη) τουλάχιστον επαγγελματικής εμπειρίας ή αποδεδειγμένης δραστηριότητας 

με αντικείμενο την λογιστική υποστήριξη Ν.Π.Ι.Δ. των ΟΤΑ. Ως τέτοια αποδεικτικά γίνονται δεκτά: 



εργοδοτικές βεβαιώσεις ή συμβάσεις εργασίας ή συμβάσεις έργου στην οικονομική διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

4.Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ( του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016) ότι ο οικονομικός 

φορέας πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής & δε συντρέχει λόγος αποκλεισμού του.  

Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν µε αντιπρόσωπό τους ή αντίγραφο 

αστυνομικής ταυτότητας σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας του νόμιμου εκπροσώπου τους.  

5.Υπεύθυνες δηλώσεις (με θεώρηση γνήσιου υπογραφής )της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 

Α' 75). όπως ισχύει, (του νόμιμου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα) στην οποία να 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και: 

Α) O υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς: 

I.     Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου τομέα (σε περίπτωση που η ποινή αποκλεισμού 

επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, 

μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα), δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων του προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα. 

II.    Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε 

γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι 

ακριβή. 

III.    Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της. 

IV.    Δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών 

που του ζητήθηκε από τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με την ανταπόκριση του σε κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής του. 

V.    Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή 

σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένος διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο 

διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

VI.    Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του 

παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης. 

VII.    Δεν τελεί υπό πτώχευση, κοινή ή/και ειδική εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση, κοινής ή/και ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 

VIII.    Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

IX.    Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό κλπ) που είναι αναγκαία για την επιτυχή 

υλοποίηση του έργου. 

X.    Το προσωπικό που διαθέτει  είναι ασφαλισμένο κατά τη νόμιμη διαδικασία (απαραιτήτως να 

κατονομάζεται ο ασφαλιστικός φορέας), 

XI.    Έχει προβεί σε έναρξη εργασιών τουλάχιστον πριν δέκα (10) έτη. 

XII.    Η ατομική επιχείρηση ή εταιρεία με βάση τις φορολογικές της δηλώσεις είναι κερδοφόρα τουλάχιστον 

τα τελευταία 3 έτη. 

Β) Ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψήφιου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. και 

οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον 

πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου 



νόμιμου προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο θα 

δηλώνει ότι: 

I.     Δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την 

επαγγελματική του διαγωγή. 

II.    Δεν έχει/είχε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και δεν έχει καταδικαστεί για δωροδοκία, απάτη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται: α) στο άρθρο 2 παρ. 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ε.Ε., β) στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26πς Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ε.Ε., γ) 

στο άρθρο 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και δ) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, αντίστοιχα και για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

6. Αντίγραφο του καταστατικού, εφόσον ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, μαζί με τις μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 

πρόκειται για Α.Ε. και ΕΠΕ και το σχετικό ΦΕΚ), καθώς και την ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπηση του Νομικού 

Προσώπου και το ΦΕΚ δημοσίευσης της νόμιμης εκπροσώπησης (στις μορφές των εταιρειών που 

επιβάλλεται) ή το αντίστοιχο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 

νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσμεύει 

νόμιμα την εταιρεία (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) και η θητεία του ή των μελών του 

διοικητικού οργάνου 

7. Αντίγραφο άδειας από το Οικονομικό Επιμελητήριο στον προσφέροντα. 

 Τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στο φάκελο «Τεχνική Προσφορά», είναι τα 

εξής 

1.Θα πρέπει να περιλαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), 

όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι έχει τη 

δυνατότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του Τεχνικού Παραρτήματος της παρούσας. 

 Τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στο φάκελο «Οικονομική Προσφορά», είναι τα 

εξής 

1.Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει το καθαρό ποσό αμοιβής ολογράφως και αριθμητικώς, το 

αναλογούν ποσό Φ.Π.Α. και το συνολικό κόστος (καθαρή αμοιβή πλέον ΦΠΑ 24%). 

2.Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιορισμένο από την 

αναγκαία  διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 

8. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον 

διαγωνισμό, ορίζεται η 27-03-2017, ημέρα Δευτέρα Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 

15:00  μ.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο που στεγάζεται η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 

Πολιτισμού Περιβάλλοντος Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 

διαγωνισμού. 

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6117 «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων 

ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία», του προϋπολογισμού 2017 της 

Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Σχετικές 



η υπ’ αριθ. 39/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη 

υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 

πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της 

παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης 

πίστωσης με α/α Α56/2017 

11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης.  

12. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Ηρακλείου   

 

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ 

Γεώργιος Τσαγκαράκης 


