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ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών με τίτλο 

«Σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης» στο 

πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «KAIRÓS - Cultural heritage as a tool of 

economic development and social inclusion». 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου με την αριθμ. πρωτ. 130926/23.12.2019 συνημμένη Απόφαση 

Αντιδημάρχου (ΑΔΑ: Ω6Η2Ω0Ο-ΒΜΒ), ενέκρινε: 

1. Την έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διενέργειας με την διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλου με αντικείμενο τη παροχή 

υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του παραδοτέου «Σύνταξη Μελέτης 

Σκοπιμότητας και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης» του έργου KAIROS (CPV: 

71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες 

αναλύσεων), 

2. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Σύνταξη Μελέτης 

Σκοπιμότητας και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης» του έργου KAIROS. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, Ηράκλειο, Τ.Κ: 71202 

Πληροφορίες: Ανδρέας Πανταζόπουλος 

Τηλ.: +30 281 3409 223 

E-mail: pantazopoulos-a@heraklion.gr  

Ηράκλειο,  23/12/2019 

Aρ. Πρωτ.: 131017 

 

ΠΡΟΣ:  

1. Μαρία Νικολακοπούλου, Αρχιτέκτων 

Μηχανικός, Επιδαύρου 37,Χαλάνδρι, 15233 

arch.nikolakopoulou@gmail.com  

 

2. ΚΕΡΑΣ - Πολιτισμός & Ανάπτυξη ΙΚΕ, 

Δελβίνου 53, Αθήνα, 11363, 

info@keras.net.gr   

 

3. Παναγιώτης Κουίνης, Πολιτικός 

Μηχανικός, Γεωργίου Παπανδρέου 17, 

Κόρινθος, 20100, kouinis1@otenet.gr  
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3. τον προϋπολογισμό του παραδοτέου ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των πέντε 

χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (5.949,48 €) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Σύμφωνα με τη συνημμένη Απόφαση που περιλαμβάνει την Τεχνική Περιγραφή, τον 

Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και του όρους πρόσκλησης, παρακαλούμε όπως μας 

καταθέσετε σε κλειστό φάκελο την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά σας σύμφωνα με 

τα ανωτέρω. Ο φάκελος  οποίος θα περιέλθει στο πρωτόκολλο του Δήμου με την 

ένδειξη: Υποβολή Προσφοράς με τίτλο: "«Σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας και 

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: 

«KAIRÓS - Cultural heritage as a tool of economic development and social inclusion»». 

Προς Δήμο Ηρακλείου, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (υπόψη κου Α. 

Πανταζόπουλου), Ανδρόγεω 2, 4ος Όροφος, Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο Κρήτης. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο υποβληθείς φάκελος θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω 

έγγραφα: 

1. Τεχνική Προσφορά 

2. Οικονομική Προσφορά 

Η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά για 

την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, 

χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Σε περίπτωση μεταξύ τους ασυμφωνίας, θα υπερισχύει το 

ολογράφως. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του 

προσφέροντα. Η συνολική προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το κέρδος του 

προσφέροντος, τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε τέλος, δασμό ή άλλη επιβάρυνση 

εκτός του ΦΠΑ. 

3. Βιογραφικό του αναδόχου ή/και της ομάδας έργου 

4. Φορολογική ενημερότητα 
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5. Ασφαλιστική ενημερότητα 

6. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  

του Ν.4412/2016.  

7. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο 

αυτού, σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, με την οποία δηλώνεται ότι: α) Με την 

υποβολή της προσφοράς η εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης και αναλαμβάνει την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου στο 

σύνολό του και όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα, β) Η οικονομική προσφορά 

αφορά στο σύνολο του έργου και συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο 

αυτού, σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, με την οποία δηλώνεται ότι «Είναι 

εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή μητρώο του τόπου εγκατάστασής τους 

 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί με το Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης I). 

 

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ 




