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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας “Ετήσια
συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου Ηροδότου” με προσφυγή στη διαδικασία της Απευθείας
Ανάθεσης και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο σύμφωνα
με:
1. τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,
2. τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν,
3. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007,
4. 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,
5. την αναγκαιότητα της ανάθεσης της υπηρεσίας “Ετήσια συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου
Ηροδότου”, αφενός επειδή δε διαθέτει όλα τα απαιτούμενα εξειδικευμένα μηχανήματα για την
εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στη συγκεκριμένη μελέτη, καθώς και το
απαραίτητο προσωπικό για το χειρισμό τους, αφετέρου επειδή, το εργατοτεχνικό προσωπικό
που διαθέτει (μόνιμο και εκάστοτε συμβασιούχοι) απασχολείται με τις εργασίες συντήρησης
πρασίνου στην πληθώρα των λοιπών κοινόχρηστων χώρων που υφίστανται στην ευρύτερη
περιφέρεια του Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου,
6. την με αρ. πρωτ. 16439/25-02-2022 (Ορθή Επανάληψη), ΑΔΑ: Ψ780Ω0Ο-ΜΘ5, Απόφαση
Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων αυτού,
7. το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την Α1205/2022 (ΑΔΑ: 9Γ80Ω0Ο-ΣΛΛ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
8. την Τεχνική Περιγραφή, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το
Τιμολόγιο Προσφοράς της συνταχθείσας μελέτης με αρ. πρωτ: 32726/12-04-2022, που
επισυνάπτονται.
Η προσφορά θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 712
02, σε κλειστό φάκελο, έως και τις 20/05/2022 (εργάσιμες ημέρες και ώρες) και θα
συνοδεύεται από:
α. Αντίγραφο πτυχίου γεωτεχνικού του υπεύθυνου επιστήμονα, είτε πρόκειται για φυσικό
πρόσωπο, είτε για μέλος νομικού προσώπου. Εφόσον πρόκειται για υπάλληλο, θα πρέπει να
απασχολείται πλήρως, και επιπλέον του πτυχίου, απαιτείται η προσκόμιση κάθε νόμιμου
παραστατικού που θα πιστοποιεί την εργασιακή σχέση (κάρτα αναγγελίας πρόσληψης Ο.Α.Ε.Δ.,
Σελίδα 1 από 2

22PROC010534122 2022-05-11
ή θεωρημένη μισθολογική κατάσταση, ή βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου, ή αντίγραφο προς
υποβαλλόμενης κατάστασης προσωπικού στην επιθεώρηση εργασίας).
β. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνει ότι:

• η επιχείρηση του είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικούς
Κωδικούς Άσκησης Δραστηριότητας, από τους οποίους προκύπτει η συνάφεια με το
αντικείμενο της Σύμβασης,

• δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη, καταδικαστική απόφαση για καμία από τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016,

• ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και δεν έχει εκδοθεί σχετική δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου
73 του ν.4412/2016,

• δεν κωλύεται από καμία εκ των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου
73 του ν. 4412/2016,

• δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα κύρωση οριζόντιου αποκλεισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016,

• έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στη
σχετική Πρόσκληση και τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

• ότι διαθέτει τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό.
Εφόσον δε διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, θα πρέπει να υποβάλλει με την προσφορά
του, υπεύθυνη δήλωση των συνεργατών του με την οποία θα αποδέχονται τη συνεργασίας
τους.
γ. Φάκελο με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ.
σπόρος, μηχανήματα κ.ά.).
δ. Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.
Ο ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ &
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ιωάννης Αναστασάκης

Συνημμένα:

Η με αρ. πρωτ. 32726/12-04-2022 Μελέτη (Τεχνική Έκθεση-Προδιαγραφές,
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο Προσφοράς).

Εσωτερική Διανομή:
1. Τμήμα Πρωτοκόλλου
2. Αρχείο Τμήματος

Σελίδα 2 από 2

