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ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 Ο Δήμμξ μαξ εκδηαθένεηαη κα ακαζέζεη ζε ακάδμπμ ηεκ πνμμήζεηα με ηίηιμ: 

«Προμήθεια, ηοποθέηηζη και λειηοσργία ζσζηημάηωμ γεωγραθικού προζδιοριζμού θέζης 

οτημάηωμ» ζύμθςκα με ηεκ οπ’ αν. ΔΠΓ 12/2020 Μειέηε ηεξ Δηεύζοκζεξ Πενηβάιιμκημξ & 

Αγνμηηθήξ Παναγςγήξ. 

Παναθαιμύμε κα μαξ απμζηείιεηε ζπεηηθή πνμζθμνά γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ παναπάκς 

πνμμήζεηαξ έςξ θαη ηεκ Παραζκεσή 24 Ιοσλίοσ 2020 θαη ώνα 14:00. 

Οη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη ζηεκ ειιεκηθή γιώζζα. Η πνμζθενόμεκε ηημή ζα εθθνάδεηαη ζε 

εονώ θαη ζα ακαγνάθεηαη ανηζμεηηθώξ θαη μιμγνάθςξ. Οη πνμζθμνέξ θαηαηίζεκηαη ή 

απμζηέιιμκηαη με ζοζηεμέκε επηζημιή ηαποδνμμηθά ή θαη με μπμημδήπμηε άιιμ ηνόπμ ζηεκ 

Τπενεζία Πνςημθόιιμο ημο Δήμμο (Δεμμηηθό Καηάζηεμα Γμονκώκ) ζε ζθναγηζμέκμ θάθειμ, με 

ηεκ έκδεηλε ζημ ελςηενηθό μένμξ ημο θαθέιμο με θεθαιαία γνάμμαηα:  

 

ΠΡΟ: ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ 

Γηα ηεκ πνμμήζεηα με ηίηιμ: «ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ, ΣΟΠΟΘΓΣΗΗ ΚΑΙ ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΓΓΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΘΓΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» 

ΔΙΓΤΘΤΝΗ: ΓΟΤΡΝΓ ΗΡΑΚΛΓΙΟΤ ΚΡΗΣΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΜΓΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΗ ) –Σ.Κ. 
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Πνμζθμνέξ πμο θαηαηίζεκηαη μεηά ηεκ παναπάκς εμενμμεκία είκαη εθπνόζεζμεξ θαη 

επηζηνέθμκηαη από ηεκ Τπενεζία. 

Ο θάθειμξ πνμζθμνάξ επί ποιμή απμθιεηζμμύ οπμπνεςηηθά πνέπεη κα πενηιαμβάκεη : 

Α1)Τπεύζοκε δήιςζε ημο Ν.1599/86 με ηεκ μπμία δειώκεηε όηη δεκ έπεη απμθιεηζζεί ε 

ζομμεημπή ζαξ από δηαγςκηζμμύξ ημο Δεμμζίμο θαη Ο.Σ.Α, δεκ έπεηε θενοπζεί έθπηςημξ, δεκ 

έπεηε οπμπέζεη ζε ζμβανό πανάπηςμα θαηά ηεκ άζθεζε ηεξ επαγγειμαηηθήξ ζαξ 

δναζηενηόηεηαξ θαη όηη είζηε ζοκεπήξ ζηεκ εθπιήνςζε ηςκ ζομβαηηθώκ ζαξ οπμπνεώζεςκ, 

όπςξ επίζεξ θαη ηςκ οπμπνεώζεώκ ζαξ πνμξ Τπενεζίεξ ημο Δεμόζημο Σμμέα.   

Α2) Πνμξ απόδεηλε ηεξ με ζοκδνμμήξ ηςκ ιόγςκ απμθιεηζμμύ από δηαδηθαζίεξ ζύκαρεξ 

δεμμζίςκ ζομβάζεςκ ηςκ παν.1 θαη 2 ημο άνζνμο 73 ζε ζοκδοαζμό με ηηξ παν. 2 & 3 ημο 

άνζνμο 80 ημο Ν.4412/2016, επηπιέμκ πνμζθμμίδμκηαη ηα παναθάης δηθαημιμγεηηθά: 

1. Πμηκηθό Μεηνώμ ή Τπεύζοκε Δήιςζε όηη δεκ οπάνπεη εηξ βάνμξ ζαξ αμεηάθιεηε 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έκακ από ημοξ ιόγμοξ ηεξ παν 1 ημο άνζνμο 73 ημο 

Ν.4412/2016. Η οπμβμιή ηεξ οπεύζοκεξ δήιςζεξ γίκεηαη εθ μένμοξ ημο μηθμκμμηθμύ 

θμνέα, ζε πενίπηςζε θοζηθμύ πνμζώπμο, ή ζε πενίπηςζε κμμηθμύ πνμζώπμο εθ μένμοξ 

ημο κμμίμμο εθπνμζώπμο, όπςξ αοηόξ μνίδεηαη ζηεκ πενίπηςζε 79Α ημο Ν.4412/2016. 

2. Φμνμιμγηθή Γκεμενόηεηα. 

3. Βεβαίςζε Αζθαιηζηηθήξ Γκεμενόηεηαξ (άνζνμ 80 παν.2 ημο Ν.4412/2016). Γθόζμκ 

οπήνπε έςξ 31/12/2016 οπμπνέςζε θαηαβμιήξ αζθαιηζηηθώκ εηζθμνώκ ζε άιιμ 

εκηαζζόμεκμ ζημκ ΓΦΚΑ θμνέα, ππ η. ΟΓΑ, ζα δειώκεηαη θαη ζα πνμζθμμίδεηαη επιπλέομ 

βεβαίςζε αζθαιηζηηθήξ εκεμενόηεηαξ από ημκ θαηανγεζέκηα αζθαιηζηηθό θμνέα.  

4. Γθόζμκ πνόθεηηαη γηα Νμμηθό Πνόζςπμ, απμδεηθηηθά κμμημμπμίεζεξ ημο Νμμηθμύ 

Πνμζώπμο (άνζνμ 93 ημο Ν.4412/2016). 

5. Βεβαίςζε εγγναθήξ ζε έκα από ηα επαγγειμαηηθά ή εμπμνηθά μεηνώα, ζημ μπμίμ θαίκεηαη ε 

δναζηενηόηεηα ή δναζηενηόηεηεξ ηεξ επηπείνεζήξ ζαξ ζηεκ εμπμνία πνμσόκηςκ ζοκαθώκ με 

ηα οπό πνμμήζεηα είδε (άνζνμ 75 παν 2 ημο Ν.4412/2016). 

 

Β)   Καιά ζθναγηζμέκμ οπμθάθειμ με ηεκ έκδεηλε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Μέζα ζημ θάθειμ 

αοηό ζα πενηέπμκηαη επί ποιμή αποκλειζμού: 

1. Τπεύζοκε δήιςζε ημο Ν.1599/86 με ηεκ μπμία δειώκεηε όηη:  

a) Έιαβα γκώζε όιςκ ηςκ όνςκ ηςκ ηεπκηθώκ πνμδηαγναθώκ βάζεη ηςκ μπμίςκ γίκεηαη ε 

πνμμήζεηα θαη όηη απμδέπμμαη αοημύξ πιήνςξ, πςνίξ θαμία επηθύιαλε.  

β) Η πνμζθμνά μμο δεκ έπεη θαμία απόθιηζε από ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ.  

γ) Θα πνμζθμμίζς μηηδήπμηε θνίκεη απαναίηεημ ε επηηνμπή ή ε Τπενεζία αλημιόγεζεξ ηεξ εκ 

ιόγς πνμζθμνάξ μμο ζε μπμημδήπμηε ζηάδημ ηεξ δηαγςκηζηηθήξ δηαδηθαζίαξ.  
 



2. Φάθειμξ ηεπκηθώκ πνμδηαγναθώκ, θοιιάδηα, πηζημπμηεηηθά πμηόηεηαξ θαη ό,ηη άιιμ 

απαηηείηαη, ζύμθςκα με ηεκ οπ’ ανηζμό ΔΠΓ 12/2020 Μειέηε ηεξ Δηεύζοκζεξ Πενηβάιιμκημξ 

& Αγνμηηθήξ Παναγςγήξ. 

 

Γ) Καιά ζθναγηζμέκμ οπμθάθειμ με ηεκ έκδεηλε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Μέζα ζημ 

θάθειμ πενηέπεηαη ε πνμζθμνά ημο δηαγςκηδόμεκμο όπςξ απαηηείηαη ζύμθςκα με ηεκ οπ’ 

ανηζμό ΔΠΓ 12/2020 Μειέηε ηεξ Δηεύζοκζεξ Πενηβάιιμκημξ & Αγνμηηθήξ Παναγςγήξ 

 

Πιενμθμνίεξ γηα ηα δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ πανέπμκηαη θαηά ηηξ ενγάζημεξ εμένεξ θαη 

ώνεξ, ζημ ηει. 2813404635, 649 fax 2813404608  από ημκ θ. Σαθάθε ηαύνμ. Γηα Σεπκηθά 

ζέμαηα πιενμθμνίεξ θ. Τθακηή μθία, ηει. 2897340054. 

 

 

 

 

      Ο Αμηιδήμαρτος Οικομομικώμ 

Τπηρεζιώμ 

 

Γμμαμοσήλ Αμσθαμηάκης 

 


