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 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

  

           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: Για την Υπηρεσία 
Απολύμανσης Αμαξοστασίου Δήμου, Κοινόχρηστων χώρων και Δημοτικών κτιριακών 

εγκαταστάσεων για  αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη 
λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19». 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή σφραγισμένων προσφορών 
για την Υπηρεσία Απολύμανσης Αμαξοστασίου Δήμου, Κοινόχρηστων χώρων και Δημοτικών 
κτιριακών εγκαταστάσεων για  αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης 
για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19. H ανάθεση θα γίνει 
από την Οικονομική Επιτροπή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 32 παρ. γ του Ν.4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες ανάγκες που έχουν 
προκύψει και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από το Δήμο Ηρακλείου. Η διαδικασία αυτή 
του κατεπείγοντας προκύπτει σε συνέχεια της  τρέχουσας δυσχερούς και έκτακτης 
κατάστασης, που αφορά τη λήψη (έκτακτων) μέτρων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020,Τεύχος Α΄) όπου προβλέπεται η 
δυνατότητα οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να μπορούν να αναθέσουν δημόσιες συμβάσεις 
προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης,  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά 
την προβλεπόμενη για τέτοιου είδους καταστάσεις, περίπτωση γ΄ της παραγράφου του Άρθ. 
32 του Ν.4412/2016 (Α΄147).   Η σχετική ανάθεση της δημοσίων συμβάσεων προβλέπεται 
να γίνει με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (κατά τα  προβλεπόμενα στο Άρθρο του 
Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/19.07.2018, Τεύχος Α΄) έπειτα από γνωμοδότηση επιτροπής 
διενέργειας διαπραγμάτευσης  που θα οριστεί για το σκοπό αυτό και θα γνωμοδοτήσει 
καταλλήλως για τη σχετική ανάθεση των υλικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 
32, παρ. γ του Ν.4412/2016.   
 

Για το σκοπό αυτό καλείται  κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει  προφορά σε κλειστό 
σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τους όρους της Διαπραγμάτευσης για την «Υπηρεσία 
Απολύμανσης Αμαξοστασίου Δήμου, Κοινόχρηστων χώρων και Δημοτικών κτιριακών 
εγκαταστάσεων για  αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη 
λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID - 19».  
 
Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί την 23/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 μ.μ.  από 
την Επιτροπή διαπραγμάτευσης η οποία ορίστηκε με την με αριθμό  217/2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Διονυσίου 13 Α’, Νέα 
Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης..  
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Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν ενώπιον της Επιτροπής την ημέρα και ώρα 
διενέργειας της διαπραγμάτευσης   23/12/2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ.  ή να 
αποσταλούν ταχυδρομικά στο Δήμο Ηρακλείου στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 
έως και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από τη ημέρα διενέργειας της διαπραγμάτευσης 
και ώρα 15:00. 

Πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα Προμήθειών - Δημοπρασιών  του ∆ήµου στα τηλέφωνα 
2813409185-186-189-403 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει  τιμής, σύμφωνα με το τιμολόγιο προσφοράς που σας επισυνάπτουμε.   

Η  διαδικασία διαπραγμάτευσης αφορά την παραπάνω  προμήθεια έχει  συνολική  αξία  
124.620,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ αναλυτικά ο προϋπολογισμός των 
ειδών εμπεριέχεται  στη μελέτη – τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν παράρτημα  και 
αναπόσπαστο μέρος των όρων της παρούσας διαπραγμάτευσης. Οι όροι διαπραγμάτευσης 
έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ: 1039/2020 (ΑΔΑ:Ω25ΑΩ0Ο-ΨΡΩ) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής.  Η σχετική  πίστωση του  Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 
έχει προβλεφθεί  στον Κ.Α.Ε: 15-6162.003  και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει 
σύμφωνα με τους όρους που ψηφίστηκαν από την Οικονομική Επιτροπή. 
 
Πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα Προμήθειών - Δημοπρασιών  του ∆ήµου Ηρακλείου,  
στα τηλέφωνα 2813409185-428  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
 

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
 
 
 

 ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ  
 

 
 
 
 
 
 


