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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής 

Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία απεντόμωσης και 

μυοκτονίας των κτηρίων που υλοποιεί η Κοινωφελής Επιχείρηση σε εξειδικευμένη 

εταιρεία, η οποία θα γίνει με χρήση εντομοκτόνου διαλύματος σε μορφή 

μικροκάψουλας, τρωκτικοκτόνο σκεύασμα σε μορφή κύβου. Όλα αυτά με την 

έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η επιλογή του 

αναδόχου θα διενεργηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 

118 του Ν. 4412/2016, υπό τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση του ΔΣ 

της επιχείρησης με αρ. 196/2018 (ΑΔΑ: ΩΡΓΜΟΚ6Ξ-5ΧΨ), η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω 

παροχή υπηρεσιών έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 143/2018 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης και β) 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 Α143/2018 ΠΑΥ. 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας 

αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Φορολογική ενημερότητα 

β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) 

mailto:dikeh@heraklion.gr


 

 

2 

 

γ. Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαιωμένο το ιδιόχειρο της υπογραφής, στην οποία θα 

αναφέρεται ο τίτλος της ανωτέρω ανάθεσης παροχής υπηρεσιών και οι δηλώσεις 

που αναφέρονται στο υπόδειγμα που επισυνάπτεται.  

δ. Εφόσον είσαστε νομικό πρόσωπο, παρακαλούμε να μας αποστείλετε επιπλέον τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας σας, όπως, για παράδειγμα, τελευταίο 

δημοσιευμένο καταστατικό ή πρόσφατο πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από 

το ΓΕΜΗ ή υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να αποδεικνύεται η 

νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας σας.  

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα κατατίθενται 

με την ένδειξη «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Στην προσφορά εκτός από την 

τελικά τιμή προ και μετά του ΦΠΑ, θα αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του 

υποψηφίου. Η προσφορά και τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ή θα 

κατατίθενται στη Γραμματεία της ΔΗΚΕΗ στην ταχυδρομική διεύθυνση Διονυσίου 

13Α, Νέα Αλικαρνασσός, ΤΚ 716 01, Ηράκλειο Κρήτης, έως και την Τρίτη 18 

Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ. Προσφορές που θα ληφθούν από τη ΔΗΚΕΗ 

μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν 

υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη οικονομική 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, από το αρμόδιο τμήμα της Επιχείρησης την 

Τετάρτη στις 11:30 π.μ. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για 

την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών μέχρι την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 

14:00 μ.μ.  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΚΕΗ,  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 


