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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια 

Γραφικής Ύλης έτους 2022 και φωτοτυπικού χαρτί Α4 για τις ανάγκες α) των Υπηρεσιών του Δήμου 

Ηρακλείου Κρήτης και β) Των Δομών του Δήμου Ηρακλείου (Κέντρο Κοινότητας υποέργο1, 

Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών, Κοινωνικό Φαρμακείο)» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος 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. 

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. 86247/05.09.2019 απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχου 

Ηρακλείου ως Διατάκτη (ΑΔΑ 61ΑΕΩ0Ο-ΗΦΜ). 

7. Την υπ’ αριθμ. 86763/2019 απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υπογραφής 

του τεκμηριωμένου αιτήματος Διατάκτη. 

8. Την υπ’ αριθμ. 16439/25-2-2022 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα 

υπογραφής στους Αντιδημάρχους. 

9. Την υπ’ αριθμ. 362/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 64Φ7Ω0Ο-3Σ6 ) με την οποία 

εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι της εν θέματι προμήθειας. 

10.  Την υπ’ αριθμ. 914/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 22AWRD011609621 & ΑΔΑ: 

9ΕΡ3Ω0Ο-55Π) με την οποία αποφασίστηκε ότι τα είδη που δεν κατακυρώθηκαν με τον 

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί με την υπ’ αριθμ. 37503/2022 

Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC0104752530 & ΑΔΑ: Ψ17ΞΩ0Ο-ΔΨ5) για την εν θέματι προμήθεια 

θα ανατεθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
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11. Το υπ’ αριθμ. 26020/24-3-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010273735) Πρωτογενές αίτημα για την εν 
λόγω προμήθεια. 

12. Τις υπ’ αριθμ. Α-1040/2022 - 1059/2022 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με τις οποίες 
εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής πίστωσης για την εν λόγω προμήθεια.   

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

πίστωση θα βαρύνει την με Κ.Α.: 10-6612.001, 20-6612.001, 30-6612.001, 50-6612.001, 70-

6612.001, 60-6473.003, 60-7341.001, 60-6473.002, 10-6613.002, 15-6613.002, 20-6613.002, 

30-6613.002, 35-6613.002,  40-6613.002, 45-6613.002, 50-6613.002, 70-6613.002, 60-

6473.003, 60-7341.001, 60-6473.002 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.   

14. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, τη συγγραφή υποχρεώσεων και 

το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται. 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 29/11/2022 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, 

στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμήθειών- 

Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλέφωνα 2813 409185, -244 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν 

όπως αναφέρονται παρακάτω, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος. Η ανάθεση θα γίνει ανά είδος.  

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 33.726,76 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (27.199,00 € προ Φ.Π.Α.(24%) +  6.527,76  € Φ.Π.Α.(24%). 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, είτε για μέρος αυτών, για 

το σύνολο της ποσότητας κάθε είδους. Η οικονομική προσφορά δε θα πρέπει να υπερβαίνει τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό κάθε είδους. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφής της.   

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους:  

1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:  

• Δεν έχουν συμμετάσχει 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. 

4198/2013 αντίστοιχα.  

• Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας.  

• Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και 

του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς. 



 
 

• Επίσης, στην ίδια υδ να δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.  

• Η επιχείρηση μου είναι ενήμερη φορολογικά και ασφαλιστικά. 

 

2) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο 

της επιχείρησης.  

3) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου στο οποίο αναγράφονται οι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας από 

τους οποίους θα προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της σύμβασης το οποίο θα έχει εκδοθεί 

έως (30) εργάσιμες ημέρες  πριν  από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  

4) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 

Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η φορολογική ενημερότητα θα 

αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 19 του 

ν.4704/20.  

5) Φυλλάδια – Prospectus Τεχνικών  Προδιαγραφών  

 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 

σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 

ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες 

οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 

η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.  

• 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 προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.  

 

Η Αντιδήμαρχος 
 

Μαρία Γ. Καναβάκη 
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