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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για « Προμήθεια τριών (3) 
μοτοποδηλάτων τύπου scooter για τις ανάγκες των τμημάτων Προμηθειών, Διαχείρισης & 
Αποθεμάτων, Ταμείου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής τηρουμένων των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Έχοντας υπόψη   

1) Τις διατάξεις των  άρθρων 54 - 118 του Ν. 4412/2016. 

2) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του 

άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

3) Την με αριθ. 86247/03.09.2019 Απόφαση Δημάρχου που αφορά τον ορισμό Αντιδημάρχου 

Ηρακλείου ως Διατάκτη. 

4) Την υπ. αρ. 16439/25-02-2022 Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων με θητεία ενός 

έτους από 01/03/2022 έως00 28/02/2023.  

5) Την μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού & Ανακύκλωσης. 

6)  Το υπ΄ αρ πρωτ.: 18456/03-03-2022 Πρωτογενές και Τεκμηριωμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 

22REQ010150786 

7) Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  A-957 με ΑΔΑ:ΩΔΜ2Ω0Ο-ΥΛ1 και με εγκεκριμένο αίτημα 

ΑΔΑΜ: 22REQ010259857 

8) Τη με αριθ: 26070/24-03-2022 Απόφαση Αντιδημάρχου AΔΑ: 62Ζ7Ω0Ο-Ι0Ψ με την οποία α) 

εγκρίθηκε η διενέργεια της της προμήθειας,  β) εγκρίθηκε η μελέτη οι τεχνικές προδιαγραφές 

της προμήθειας  

9) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον 

Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.  

 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 14.191,80 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑ: 10-7132.007, τηρουμένων των τεχνικών 

προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω προμήθεια και αναλύεται ως εξής: 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 06/04/2022 ημέρα Τετάρτη στο Πρωτόκολλο του Δήμου 

Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜ.) 
ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ (€) 

1 
Μοτοποδήλατο τύπου 
scooter μέχρι 200cm3 

34421000-7 3 3.815,00 11.445,00 

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς Φ.Π.Α. 11.445,00 

Φ.Π.Α. 24%  2.746,80 

ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24% 14.191,80 





Προμηθειών- Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλέφωνα 2813 409185-428 όλες  τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες.   

 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη η βαθμολόγηση των κριτηρίων 

αξιολόγησης που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής – ανάθεσης που αναφέρονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Για την αξιολόγηση των προσφορών οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 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, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του ν. 4782/2021. 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 

νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί 

το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή  

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή  

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 

παρ. 9 του ν. 4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν). 

 

β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου). 

Για τους εγκαταστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η φορολογική ενημερότητα θα αναζητηθεί 

αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 4704/2020. 

 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών 

του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. (άρθρο 80 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

43 του ν. 4605/2019) 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 

την επικουρική ασφάλιση. 

 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 που να δηλώνεται από τον οικονομικό φορέα: 

η μη επιβολή σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας (παρ. 4 άρθρου 74 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του ν. 

4782/2021),  

ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση 

των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, (παρ. 2 άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του ν. 

4782/2021), 

ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, 

οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους 

οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές, (παρ. 2Α άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του ν. 4782/2021) 

ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, (παρ. 4 άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του ν. 

4782/2021), 

 





ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 που να δηλώνεται από τον οικονομικό φορέα: 

ότι έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς, 

ότι ο χρόνος παράδοσης θα είναι σύμφωνος με τη μελέτη, 

ότι αναλαμβάνει την προμήθεια ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα χρόνια, 

ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 24 μήνες,  

συνεργείο του ιδίου ή συνεργείο που θα συνεργάζεται, με έδρα τον Δήμο Ηρακλείου. 

 

ζ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα νόμιμη εκπροσώπηση σε περίπτωση νομικού 

προσώπου, τα οποία γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την υποβολή τους. 

 

η. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του οικονομικού φορέα που να απoδέχεται ανεπιφύλακτα την - 

απαραίτητη από τη Νομοθεσία [Κανονισμός Ε.Ε. 2016 / 679] – δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων 

του με όποιον τρόπο ορίζει η σχετική Νομοθεσία  (λ.χ. ανάρτηση στην ‘Διαύγεια’ και στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., 

αποστολή για έλεγχο από την Οικονομική Επιτροπή και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κ.λπ.).  

Στα δεδομένα αυτά ανήκουν κυρίως τα εξής : το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία επιχείρησης, η 

διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης, τα στοιχεία επικοινωνίας, ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ., το 

αντικείμενο και το ποσό της σύμβασης, καθώς και σε όσα στοιχεία αναγράφονται στις υπεύθυνες 

δηλώσεις και στα τιμολόγια, καθώς και σε δημόσια έγγραφα που πρέπει εκ του Νόμου να δημοσιευθούν 

στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης και της εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ. 12 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του 

άρθρου 43 του ν. 4605/2019). 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ. 12 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 

7αδ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 29 του ν. 4782/2021). 

         
        Δικαιολογητικά ανάθεσης 

Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει, για την απόδειξη 

της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73, περί λόγων αποκλεισμού, και 74, περί 

αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78 του ν. 4412/2016 καθώς και για την απόδειξη της 

επαγγελματικής ικανότητας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, τα εξής δικαιολογητικά:  

1) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σ’ αυτό η εγγραφή του 

και το επάγγελμά του, το οποίο θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο της ανάθεσης , το οποίο 

αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. Το 

πιστοποιητικό θα έχει εκδοθεί έως 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία  υποβολής της προσφοράς, εκτός 

εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

2) Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης 

ακινήτου). Για τους εγκαταστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η φορολογική ενημερότητα θα 

αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 4704/2020. 

3) Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή 

προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. (άρθρο 80 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 43 του ν. 4605/2019) 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 

την επικουρική ασφάλιση. 





Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3) θα γίνουν αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ. 12 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 

7αδ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 29 του ν. 4782/2021). 

 

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις  τεχνικές προδιαγραφές 

απορρίπτεται.   

Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.   

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου.  

 

 

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 

 
Καναβάκη  Γ. Μαρία 
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