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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήµος Κοµοτηνής πρόκειται να προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση σε ανάδοχο των 

εργασιών τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικών στολιδιών για τον Δήµο Κοµοτηνής, 

ενδεικτικού προϋπολογισµού 14.996,16 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%), (CPV: 

31500000-1).  

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους µέσα σε σφραγισµένο 

φάκελο εντός έξι (6) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του 

Δήµου της παρούσας πρόσκλησης, στο τµήµα πρωτοκόλλου του Δήµου Κοµοτηνής, επί της Δ/νσης 

Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κοµοτηνή και συγκεκριµένα έως και την 16η Νοεµβρίου 2015 και 

ώρα 10:00 π.µ. 

Οι απαραίτητες εργασίες θα γίνουν µε χρήση καλαθοφόρου, µε φόρτωση, µεταφορά, 

τοποθέτηση και οριστική σύνδεση των στολιδιών και αποξήλωση µε αποσύνδεση, φόρτωση και 

µεταφορά στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Η ποσότητα των φωτιστικών που πρέπει να  

τοποθετηθούν πριν από τις εορτές και να αποξηλωθούν µετά το πέρας, καθώς και η τοποθεσία 

που θα τοποθετηθούν αναφέρονται στην σχετική µελέτη της αρµόδιας υπηρεσίας του Δήµου.  

Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και κριτήριο 

κατακύρωσης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πέρα από την οικονοµική του προσφορά θα πρέπει να 

προσκοµίσει επί ποινή αποκλεισµού εντός του σφραγισµένου φακέλου τα εξής δικαιολογητικά: 

Να κατέχει ανυψωτικό µηχάνηµα - καλαθοφόρο µε τις απαραίτητες άδειες και τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά, όπως  

1. Για το καλαθοφόρο απαιτείται : Άδεια κυκλοφορίας µηχανήµατος έργου και Πιστοποιητικό 

ελέγχου – Επανελέγχου Ανυψωτικού Μηχανήµατος, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο του 

καλαθοφόρου οχήµατος, βεβαίωση πληρωµής των τελών κυκλοφορίας του.  

2. Για τον χειριστή απαιτείται : Δίπλωµα οδήγησης και Άδεια χειριστού καλαθοφόρου. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. (Ν. 4250/2014). 

 
Ο ∆ήµαρχος Κοµοτηνής 
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