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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή «προμήθεια υλικών και 

μικροεργαλείων για τη συντήρηση πινακίδων σήμανσης και ονοματοθεσίας και καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  όπως αυτό ισχύει. 

3. 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. 

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

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5. Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I). 

6. Την υπ’ αριθμ. 85250/03-09-2019 (ΑΔΑ:Ψ9ΞΗΩ0Ο-9ΥΝ) Απόφαση Δημάρχου για τον 

Ορισμό Αντιδημάρχων και την με αρ. πρωτ. 75309/27-08-2020 (σε ορθή επανάληψη) 

Απόφαση Δημάρχου περί παράτασης της θητείας τους με τις αρμοδιότητες καθ’ ύλην και 

κατά τόπο που τους έχουν εκχωρηθεί μέχρι τις 28-02-2021. 

7. Το υπ αριθ. 51799/7-6-2022 Πρωτόγεννές και Τεκμηριωμένο Αίτημα (ΑΔΑΜ: 

22REQ010704643) του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών για την προμήθεια υλικών 

σήμανσης υλικών και μικροεργαλείων για τη συντήρηση πινακίδων. 

8. Τον εκτελούμενο εγκεκριμένο Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2022. Η 

πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6662.008 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2022, με τίτλο τίτλο «προμήθεια υλικών και μικροεργαλείων για τη συντήρηση 

πινακίδων σήμανσης και ονοματοθεσίας» 

9. Την διάθεση πίστωσης και την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ (A-1422) με ΑΔΑ: ΩΖΓΠΩ0Ο-ΗΒ1 

και με εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ: 22REQ010704643, συνολικού ποσού 7318,48 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%, σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.008 με τίτλο 

«προμήθεια υλικών και μικροεργαλείων για τη συντήρηση πινακίδων σήμανσης και 

ονοματοθεσίας»  οικονομικού έτους 2022. 

10. Την με αρ.πρωτ. 59132/27-6-2022 (ΑΔΑ: 6Σ33Ω0Ο-ΥΑΗ) Απόφαση Αντιδημάρχου με την 

με την οποία εγκρίνονται  οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και των μικροεργαλείων.  

11. Την Τεχνική Περιγραφή και το Τιμολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτονται. 

 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7318,48 ευρώ 

σε βάρος του Κ.Α:30-662.008 με τίτλο Προμήθεια υλικών και μικροεργαλείων για τη 

συντήρηση πινακίδων (σήμανσης και ονοματοθεσίας) και αναλύεται ως εξής: 

 

 





 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 08/07/2022  ημέρα  Παρασκευή στο Πρωτόκολλο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου, στην διεύθυνση, Διονυσίου 13Α  1 Τ.Κ. 716 01 σε 

κλειστό φάκελο και θα συνοδεύεται από: 

Α)Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν: 

• Η επιχείρησή μου είναι εγγεγραμμένη στο Επιμελητήριο  σε σχετικό κωδικό επαγγέλματος.  

• Δεν έχω συμμετέχει σε  εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση 

εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες ή  χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά 

ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 

48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 

2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),  2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198 αντίστοιχα  

• Δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου 

δραστηριότητας.  

• Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του 

δημοσίου. 

• Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας θα είναι όπως αναφέρεται στη μελέτη. 

Β) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται  σ’ 

αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του,  καθώς και η συνάφεια της επιχείρησης με το 

αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας. 

Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

Δ) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το 

παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

• 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. 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. 





 
        

       

 

                                                                 Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, 

                                                                   Πρασίνου & Καθημερινότητας 

 

                                                                         Ιωάννης Αναστασάκης 

 

                                                                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 Συνημμένα:  

1. Η με αρ.πρωτ. 52011/7-6-2022 Τεχνική Έκθεση με τις προδιαγραφές των υλικών.  

2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  
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