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                               ΑΔΑΜ : 22PROC011089418, 2022-08-11      

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

Ταχ. Δ/νση : Οδός Διονυσίου 13Α  
Ταχ. Κώδικας : 71601 Ν. Αλικαρνασσός  
                            Δήμου Ηρακλείου  
Πληροφορίες : Σγουρίτσα Πιταροκοίλη 
Tηλέφωνο : 2813-409830 
E-mail  : pitarokoili-s@heraklion.gr 

 

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ1 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΤΕΕ 

 
       Hράκλειο, 9-8-2022 
 
       Αρ. Πρωτ. : 76470 
 
 
       ΠΡΟΣ: 
        Κάθε ενδιαφερόμενο 

  
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

                ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

  

  

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση - Αποκατάσταση Χώρων Πρασίνου 

στο Α’ και Β’ Ρέμα Χρυσοπηγής», προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του έργου, όσο και τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό του, να υποβάλετε: 

1. Την οικονομική προσφορά μέσω ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 36 του Ν. 4412/16 όπως 

τροποποιείται με το αρθ. 4 του Ν. 4782/21 σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης  της πρόσκλησης, 

2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα2, 

3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αντί ποινικού μητρώου3 με την οποία να δηλώνεται ότι ο/η 

προσφέρων/ουσα δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α’ 

εως στ’ Ν. 4412/2016, 

4. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο/η προσφέρων/ουσα 

συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους όρους της μελέτης. 

 
1 Αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης καθώς 
και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (αρθ. 120 παρ. 3 β,γ Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 53 Ν. 4782/21).  
2 Από 2.500€ και έως τα όρια του αρθ. 118 και 328 Ν. 4412/16 (Αρθ. 73 παρ. 11 Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 22 
Ν. 4782/21). 
3 Αντί ποινικού μητρώου: οι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με την παρ. 9 του αρθ. 80 Ν. 4412/16, σε δημόσιες συμβάσεις 
με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και έως τα όρια των άρθρων 118 και 
328, δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73,  την 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση 
νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α. 
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5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθ. 74 Ν. 4412/16, περί μη επιβολής σε βάρος του/της της κύρωσης του 

οριζόντιου αποκλεισμού. 

6. Αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ τάξης Α1 και άνω και ΠΡΑΣΙΝΟΥ τάξης Α1 και άνω τα οποία να 

βρίσκονται σε ισχύ. 

 

Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι ο/η ανάδοχος που διαθέτει τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και την 

απαραίτητη εξειδίκευση και προσέφερε τη χαμηλότερη προσφορά. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης θα αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του/της αναδόχου. 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ &  

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 
 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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