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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ανάθεση της 

προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ», συνολικού 

κόστους 37.198,26 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους 

να καταθέσουν σχετική κλειστή προσφορά σύμφωνα με: 

 Τις διατάξεις του άρθρου  58  και 72 του Ν. 3852/2010. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 

του Ν. 4782/2021. 

 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. 

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

 Την με Αρ. Πρωτ. 85250/03-09-2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου 

και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων αυτού, καθώς και την  με Αρ. Πρωτ. 75309/27-08-2020 

Απόφαση Δημάρχου περί παράτασης της θητείας αυτού. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”) 

 Την υπ’ αριθμό 27288/21-03-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Αρ. Α.Α.Υ.:                   

Α-840, ΑΔΑ: ΨΧΞ3Ω0Ο-8Ξ6, ΑΔΑΜ: 22REQ010361891 2022-04-10) της 

Οικονομικής Υπηρεσίας για την διάθεση πίστωσης του ποσού των 37.200,00 €. 

 Τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί με την με Αρ. Πρωτοκόλλου                      

34580/15-04-2022 Απόφαση του Αντιδημάρχου κου  Αναστασάκη Ιωάννη.  

 Τη Συγγραφή Υποχρεώσεων,  τον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό 

προσφοράς.  

 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 37.198,26 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. 

 
Η Προσφορά σας θα πρέπει να κατατεθεί για να γίνει δεκτή μέχρι και την  26-04-2022, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 14:30, στο  Πρωτόκολλο  του Δήμου Ηρακλείου, Διεύθυνση Διονυσίου 13α, Νέα 

Αλικαρνασσός, Τ.Κ. 71601.  Πληροφορίες  δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  Τηλ.: 2813-409818,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Κοκκινάκη Καλ. 

E-mail:kokkinaki-k@heraklion.gr 

Ηράκλειο,     15-04-2022 

 

Aρ. Πρωτ.:    34928/19-04-2022 

  

  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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Μαζί με την οικονομική σας προσφορά, 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 όπως μας καταθέσετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

α. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται  σ’ 

αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του και  το οποίο θα πιστοποιείται  η εγγραφή τους και 

το ειδικό επάγγελμά  τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα 

οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος ,  που θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι (6)  μήνες 

πριν από την  ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού. 

β. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ. Φορολογική ενημερότητα 

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

ε. Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 

προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) 

 

Η ανάθεση για την προμήθεια των υλικών θα γίνει με απόφαση Αντιδημάρχου. 
 

Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω.:       

Η απόλυτα τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.   

Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.     

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

απορρίπτεται. 

Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.  

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ &  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 




		2022-04-19T09:03:40+0300
	KALLIOPI KOKKINAKI




