
                                                                                                   
  

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   για την ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου

Δήμου Ηρακλείου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035058- ΥΠΟΕΡΓΟ 12.

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου,

έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4497/2017  περί  του  εκσυγχρονισμού  του  θεσμού  των

Επιμελητηρίων

2.   Τις  διατάξεις  του  Ν.4412/16  (ΦΕΚ  Α’  147/8-8-16)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

3. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4013/2011  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων

Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων»  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

4. Τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄

143), όπως ισχύει.  

5. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3861/2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική

ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄112). 

6. Την υπ’ αρ. 1 / Θ.1 / 19-12-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου

«Συγκρότηση Διοικητικής Επιτροπής»

7. Την  υπ’  αρ.  πρωτ.  4307/1469/Α3 Απόφαση Ένταξης  της  Πράξης  «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  με  κωδικό  ΟΠΣ  5035058  στο  Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

8. Την υπ’ αρ. 24 / Θ.9 / 30-10-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου

«Περί ‘Έγκρισης Υλοποίησης της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου»

9. Την  υπ’  αρ  56  /  Θ.  3/09-02-2022  Απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του

Επιμελητηρίου  «ΣΥΣΤΑΣΗ  ΤΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ  ΚΑΙ
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022»

10. Την  υπ’  αρ  150  /  Θ.  03/04-05-2022  Απόφαση  της  Διοικητικής  Επιτροπής  του
Επιμελητηρίου  Ηρακλείου  περί  «Υλοποίησης  Υποέργου  12  για  την  Πράξη  Ανοικτό

Κέντρο Εμπορίου Δ. Ηρακλείου με MIS 5035058» .
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11. Τα  ΚΑΕ 9920α1, CPV 71000000-8 (Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων,

έργων  πολιτικού  μηχανικού  και  επίβλεψης)  8,  ΑΔΑΜ  22REQ010533618,  ΑΔΑ

91Μ1469ΗΛΞ-4ΜΥ   του  τακτικού προϋπολογισμού έτους 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

1. Ανοικτή  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  εγγραφή  στον  κατάλογο

παρόχων υπηρεσιών Π.Ε. Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού ή

Π.Ε.  Τοπογράφοι  Μηχανικού  ή  ελλείψει  των  ανωτέρων  ειδικοτήτων  ,  Τ.Ε.

Πολιτικού Μηχανικού Δομικών Έργων για την πράξη: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου

Δήμου Ηρακλείου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035058 – Υποέργο 12.

2. Το Υποέργο 12: «Ανάθεση Υπηρεσιών για την Έκδοση Αδειών Μικρής Κλίμακας»

αφορά  στην  έκδοση  αδειών  μικρής  κλίμακας  /  τεχνικές  εκθέσεις  /  αναγγελίες

έναρξης εργασιών προς την Πολεοδομία / αιτήσεις για σύμφωνη γνώμη από την

Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου κ.α. που τυχόν απαιτηθούν για λογαριασμό των

ωφελούμενων  επιχειρήσεων   (Περιγραφή  στο  Παράρτημα  Ι).   Συνολικού  Π/Υ

20.000 Ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (16.129,03 συν 3.870,96) και όλων

των νόμιμων κρατήσεων. 

3. Κάθε πάροχος υπηρεσιών  δεν μπορεί να αναλάβει την έκδοση των απαραιτήτων

δικαιολογητικών για παραπάνω από  τρία καταστήματα.  Αν οι ενδιαφερόμενοι

μηχανικοί που θα εγγραφούν στον κατάλογο της πρόσκλησης δεν επαρκούν για

την έκδοση των απαραιτήτων δικαιολογητικών για τα ωφελούμενα καταστήματα,

τότε μπορούν να ανατεθούν στον καθένα και πάνω από τρία (3) καταστήματα.

4. Ο  κατάλογος  θα  χρησιμοποιηθεί  αποκλειστικά  για  τις  αναθέσεις  παροχής

υπηρεσιών  που  θα  απαιτηθούν  για  την  έκδοση  των  απαραίτητων  αδειών  ή

αναγγελιών για την υλοποίηση του Υποέργου 12:  «Ανάθεση Υπηρεσιών για την

Έκδοση  Αδειών  Μικρής  Κλίμακας»  της  πράξης  «Ανοικτό  Κέντρο  Εμπορίου  Δ.

Ηρακλείου».  Οι  συνολικές  αναθέσεις  δεν  μπορούν  να  ξεπεράσουν τον  π/υ  του
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Υποέργου 12 ( 20.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων

κρατήσεων). 

5. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή από 3/10/2022 έως 18/10/2022   και με το

πέρας  της  ολοκλήρωσης  του  φυσικού  αντικειμένου  του  Υποέργου  12,  παύει  η

ισχύς του καταλόγου. 

6. Τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  εγγραφής  στον

κατάλογο,  δύνανται  να  εκδηλώσουν  το  ενδιαφέρον  τους,  υποβάλλοντας  στο

Επιμελητήριο  Ηρακλείου,  Κορωναίου  9,  71202,  Ηράκλειο,  Τμήμα  Διοικητικού-

Λογιστικού φάκελο σε μορφή έντυπη με τίτλο: «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το

Υποέργο  12  της  Πράξης  Ανοικτό  Κέντρο  Εμπορίου  Δ.  Ηρακλείου»  ή  σε  μορφή

ηλεκτρονική  στη  διεύθυνση:  info  @  ebeh  .  gr  ,  όπου  στο  θέμα  του  μηνύματος  θα

αναφέρεται  «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  για  το  Υποέργο  12  της  Πράξης  Ανοικτό

Κέντρο Εμπορίου Δ. Ηρακλείου»  και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

Α.  Τυποποιημένη  Αίτηση  (Παράρτημα  ΙΙ)  για  την  εγγραφή  στον  κατάλογο  παρόχων

υπηρεσιών Μηχανικού για την πράξη : «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» με

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035058 – Υποέργο 12.

Β.  Στοιχεία για την επαγγελματική δραστηριότητα η οποία θα πρέπει να είναι συναφής με

τα ζητούμενα στο Παράρτημα Ι.  Στοιχεία αποτελούν το καταστατικό ή ΦΕΚ (για νομικά

πρόσωπα),  βιογραφικό  σημείωμα  (για  φυσικά  πρόσωπα), Βεβαίωση   ότι  ο

ενδιαφερόμενος είναι Μέλος Τ.Ε.Ε. εγγεγραμμένος και ταμειακά ενήμερος σε αντίστοιχο

επαγγελματικό  μητρώο  (στην  περίπτωση  νομικών  προσώπων  αφορά  στον  νόμιμο

εκπρόσωπο) και το ποσό της προσφοράς (ανά κατάστημα με ανώτατο ποσό τα 250 ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων).  

Γ.  Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα ΙΙΙ) 

 Υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/16 και

συγκεκριμένα  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  (Α'75),  ως

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες
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αρχές  ή  τρίτα  μέρη,  επιβεβαιώνοντας  ότι  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  πληροί  τις

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Δεν  βρίσκεται  σε  μία  από  τις  καταστάσεις  των  άρθρων  73  και  74  του  Νόμου

4412/16,  για  τις  οποίες  οι  οικονομικοί  φορείς  αποκλείονται  ή  μπορούν  να

αποκλεισθούν. 

 Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί για την παροχή των υπηρεσιών του

 Έχει  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  τα  οποία  έχουν  καθορισθεί,  σύμφωνα  με  το

άρθρο 75 του Ν.4412/16. 

 Αναλαμβάνει  την  υποχρέωση για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα προσκόμιση του

συνόλου των δικαιολογητικών της Υπεύθυνης Δήλωσης, εφόσον ζητηθούν αρμοδίως. 

 Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής

ασφάλισης  και  ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  του  κατά  την  ημέρα  του

διαγωνισμού.

 Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από

αυτές (προκειμένου για άνδρες).

 Δεν έχει  στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων.

 Δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου.

 Έλαβε γνώση και  αποδέχεται  ρητά και  ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας

Πρόσκλησης  και  των  Παραρτημάτων  αυτής  και  των  διατάξεων  που  διέπουν  τις

Δημόσιες Συμβάσεις. 

Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος

7. Η εγγραφή στον κατάλογο συνιστά απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής

επαγγελματικής και  οικονομικής επάρκειας για την ανάληψη της συγκεκριμένης

κατηγορίας υπηρεσιών για το Υποέργο 12. 

8. Το  ανώτερο  κόστος  ανά  κατάστημα  δεν  πρέπει  να  ξεπερνάει  τα  250  ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

9. Εφόσον  δεν  συμπληρωθεί  ο  αριθμός  των  απαιτούμενων  Μηχανικών  τότε  θα

ανατίθενται στους υφιστάμενους στη λίστα περισσότερα από τρία καταστήματα.  
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10.  Η υποβολή προσφοράς υποδηλώνει αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων

που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.  

11.  H παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς δεν δεσμεύει με κανέναν τρόπο το

Επιμελητήριο  Ηρακλείου.  Η  συμβατική  υποχρέωσή  του  αρχίζει  μόνο  από  την

υπογραφή της σύμβασης με τον ΑΝΑΔΟΧΟ.

12. Η  παρούσα  πρόσκληση  καθώς  και  τα  συνημμένα  αυτής  Παραρτήματα  θα

αναρτηθούν  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  στην  ιστοσελίδα  του  Επιμελητηρίου  Ηρακλείου

www  .  ebeh  .  gr  ,   στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Ηρακλείου  και  στην  ιστοσελίδα  του

Τεχνικού Επιμελητηρίου Κρήτης. 

13.Για πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην

κ. Χριστίνα Γραμματικάκη, τηλ. 2810-333629 τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
     

Ο Πρόεδρος

Αλιφιεράκης Μανόλης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12  

Το  Αντικείμενο  του  Υποέργου  12  είναι  η  έκδοση  αδειών  μικρής  κλίμακας  /  τεχνικές

εκθέσεις / αναγγελίες έναρξης εργασιών προς την Πολεοδομία / αιτήσεις για σύμφωνη

γνώμη προς την ΕΦΑΗ / σχεδιασμός τροποποιημένης όψης καταστημάτων μέσω AUTOCAD

ή οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την έναρξη των εργασιών στις ωφελούμενες επιχειρήσεις.

Για  κάθε  ωφελούμενη  επιχείρηση  που  συμμετέχει  στο  πρόγραμμα  «Ανοικτό  Κέντρο

Εμπορίου Δ. Ηρακλείου» θα απαιτηθούν:

 τεχνική έκθεση για τις  αλλαγές που θα γίνουν στην πρόσοψη σύμφωνα με τις

επιλογές που θα προταθούν και  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Σχέδιο

Παλιάς Πόλης του Δήμου Ηρακλείου μαζί με το σχεδιασμό της τροποποιημένης

όψης των καταστημάτων μέσω AUTOCAD και

 αναγγελία έναρξης εργασιών   προς την Πολεοδομία εάν απαιτηθεί

 σε περιπτώσεις κτισμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου ΦΕΚ 4520 /

16-10-2018 (παράγραφος ιβ), έκδοση άδειας μικρής κλίμακας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035058 

ΥΠΟΕΡΓΟ 12.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επωνυμία:

Νόμιμη Εκπροσώπηση:

Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

ΑΤ ή ΑΔ:

Ημερομηνία Γέννησης:

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό):

Email:

Διεύθυνση Έδρας:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (για φυσικά πρόσωπα):

Με  την  παρούσα  αίτηση  κατανοώ  και  δέχομαι  ανεπιφύλακτα  τους  όρους  και  τις
προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035058- ΥΠΟΕΡΓΟ

12.  

και  επισυνάπτω  (σε  pdf  format)  τα  προβλεπόμενα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά
συμμέτοχής και αποδεικτικά της επαγγελματικής μου  δραστηριότητας.
Η προσφορά για  κάθε κατάστημα είναι ……….. Ευρώ, ΦΠΑ 24% …..…. Ευρώ, συνολικό ποσό
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων ……………...Ευρώ
                                                                             

Ο Αιτών/ Η Αιτούσα

 ......................................

  __/__/2022
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ.  6  του  άρθρου  22  του  Ν.  1599/1986,  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  επιχείρησης  με
επωνυμία: .........................................................................  με
ΑΦΜ...........................................δηλώνω ότι:

Ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Νόμου 4412/16, για

τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. 

 Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί για την παροχή των υπηρεσιών του

 Έχει τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 75

του Ν.4412/16. 

 Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση του συνόλου

των δικαιολογητικών της Υπεύθυνης Δήλωσης, εφόσον ζητηθούν αρμοδίως. 

 Είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής

ασφάλισης  και  ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  του  κατά  την  ημέρα  του

διαγωνισμού.

 Έχει  εκπληρώσει  τις  στρατιωτικές  του  υποχρεώσεις  ή  να  έχει  απαλλαγεί  νόμιμα  από

αυτές (προκειμένου για άνδρες).

 Δεν έχει  στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων.
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 Δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου.

 Έλαβε  γνώση  και  αποδέχεται  ρητά  και  ανεπιφύλακτα  τους  όρους  της  παρούσας

Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής και των διατάξεων που διέπουν τις Δημόσιες

Συμβάσεις. 

Ημερομηνία:      ……/…./2022

Για  την επιχείρηση

 Νόμιμος εκπρόσωπος 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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