
 

 

 

 

Ορθή Επανάληψη 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ενδιαφέρεται να προμηθευτεί καρέκλες για το εξοπλισμό του πολύκεντρου 

της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους στο Προφήτη Ηλία . 

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας , έχει  εκδοθεί  

α) η με αριθ.  Α-1241 /2019    απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  

β) έχει συνταχθεί σχετική μελέτη «Προμήθεια καρεκλών για τις ανάγκες του πολύκεντρου  

της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους στο Προφήτη Ηλία» 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο, σχετική τεχνική και 

οικονομική προσφορά για τον αναφερόμενο στην μελέτη εξοπλισμό, μέχρι την Πέμπτη 1 -08-

2019 και ώρα 11.30 π.μ στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου.  

 

Η προμήθεια εμπίπτει στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων ( CPV) : 

39111000-3, 39121200-8, 35821000-5 και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

58 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4555/2018. 

 

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, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι 

υποψήφιοι ανάδοχοι, μαζί με την προσφορά τους να μας αποστείλουν και τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι 

δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016.  

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους 

του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016  

β. Φορολογική ενημερότητα 

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

Χωρίς την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

ο Αντιδήμαρχος 

Ιωάννης Κεφαλογιάννης  

                                                                                                                  Ακριβές αντίγραφο 

  

Δέσποινα Καραμπατζάκη  

                                                                                                         ΠΕ Πληροφορικής  

 Έκδ.1 αναθ.1 ημ/νία έγκρ. 1/6/2016 ΠΡΟ-ΠΣΠ 000 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                    

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &   

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος 

Πληροφορίες: Μοχιανάκης Γιώργος 

Τηλ.: 2813 409 402 

E-mail: mgp@heraklion.gr 

                                                                                                               Ηράκλειο     26/07/2019 

                                                                                                               Αρ. Πρωτ:    73488 

 

 

 

 

                   
 

mailto:mgp@heraklion.gr

