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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
 1. Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) 

διαγωνισμό για την υπηρεσία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 2. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Παροχής Υπηρεσίας είναι  74.400,00 ΕΥΡΩ (με 

ΦΠΑ) και προέρχεται από ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ 

 3. Διατιθέμενη πίστωση 74.400  ΕΥΡΩ 

 4. Η Δημοπρασία θα γίνει στις 18-12-2020. ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 10:00πμ   

στα γραφεία  που εδρεύει ο Δήμος Ηρακλείου, οδός Διονυσίου 13α, Νέα Αλικαρνασσός,  

από αρμόδια Επιτροπή. 

 5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τη μίσθωση μηχανημάτων, 

εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως, που αναφέρονται στο πίνακα μίσθωσης 

μηχανημάτων και πληρούν τις εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και είναι σύμφωνοι με τα 

οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη 

 6. Απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 20.1 

της αναλυτικής διακήρυξης . Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί 

της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την παροχή της "" και επιστρέφεται στον ανάδοχο, 

μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών. 
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 7. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 

4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 

8. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και για την παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου στη διεύθυνση 

Διονυσίου 13Α,  Νέα Αλικαρνασσός, Τ.Κ. 71601, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες (τηλ. 2813409834). Επίσης τα έγγραφα που αφορούν την προμήθεια (Διακήρυξη, 

Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) παρέχονται 

στους ενδιαφερόμενους και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.heraklion.gr/press/auction.  

 

Η διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν: 

 -ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) 

 -ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) -στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου στην οδό Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός. 

 

Η προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης):  

-Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», θα αποσταλεί στα 

Επιμελητήρια και θα δημοσιευθεί μία φορά στην Εφημερίδα Νέα Κρήτη 

 

Να δημοσιευτεί μία φορά στην εφημερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ. Παρακαλούμε όπως 

τηρήσετε τις προδιαγραφές δημοσίευσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/82452/002 12-11-

2008. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι η δημοσίευση γίνεται με γραμματοσειρά 7 

στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών.  

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

  
 

Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ 
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