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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 
      Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Δημόσιο τακτικό μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, το Ν. 
3463/2006 και το Π.Δ. 60/2007 και αφορά στην επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Φυτεύσεις 
Νέων Κοινόχρηστων Χώρων». 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο  

Η υπηρεσία «Φυτεύσεις Νέων Κοινόχρηστων Χώρων» περιλαμβάνει την εγκατάσταση 
πρασίνου (φύτευση φυτών, εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου και συντήρηση πρασίνου) στους 
νέους χώρους : 1) ΚΧ 2212 οδού Λάππα  2) ΚΧ 2277οδού Γαληνού 3) Παρτέρια Γαλενιανού & 
Δεξιθέας 4) Νησίδα οδού Μνησικλή 5) Πάρκο Κνωσσού 6) Κοιμητήριο Δαφνών (νέο τμήμα). 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Διαγωνισμός – δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 
-  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου, οδός Αγίου Τίτου 1, Ηράκλειο 
Κρήτης, από την αρμόδια επιτροπή στις 22 / 02 /20111, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 – 13.30 
μ.μ. 
- Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμονωμένες εργοληπτικές εταιρείες ή 
κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων  
α. που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.  
του Υ.Υ.Μ.Δ. (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και διαθέτουν εργοληπτικό πτυχίο Πρασίνου κατηγορίας 
A2, στελεχωμένες με Γεωτεχνικό ή Τεχνολόγο Γεωπονίας ή Τεχνολόγο Δασοπονίας.  
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
- Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στο διαγωνισμό μεμονωμένα, ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα: 
1. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου 

περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από μία 
παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους 
προέλευσής της. 

2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο 
διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα 
που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της 
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το 
άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
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26ης Μαϊου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91./308/ΕΟΚ οδηγίας του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) 
απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) 
ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).  

3. Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε 
περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος της. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι 
ημεδαπή ή αλλοδαπή αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

5. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, 
σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη 
στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις και να μην έχει 
ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου (οι 
προϋποθέσεις αυτές ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις).  

7. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της 
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη δημοπρασία). 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
   Προϋπολογισμός μελέτης - χρηματοδότηση 
        Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της μελέτης για την υπηρεσία είναι 200.000 € με το Φ.Π.Α.   
Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Στοιχεία διαγωνισμού  
      Στοιχεία για την προσφορά είναι :  

1. Η παρούσα διακήρυξη  
2. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων  
3. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Η Tεχνική έκθεση 
5. Ο προϋπολογισμός μελέτης 
6. Το Τιμολόγιο μελέτης 
7. Το Τιμολόγιο προσφοράς.  

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Προσφορές 
Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων θα αφορούν στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης.  
Προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης του 
διαγωνισμού δεν λαμβάνονται υπόψη.  
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.  
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές  
Oι προσφορές θα έχουν ισχύ για δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, με δικαίωμα παράτασης από τον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο για τρεις (3) μήνες.  
Οικονομικοί όροι των διαγωνιζόμενων δεν γίνονται δεκτοί.  
Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό οφείλουν να αποδεικνύουν την επαγγελματική τους 
αξιοπιστία και φερεγγυότητα στην Υπηρεσία.    
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Οι προσφορές θα κατατεθούν στο ειδικό έντυπο οικονομικής προσφοράς αναλυτικά,  
τόσο για την κάθε εργασία  χωριστά, αλλά και  για  το σύνολο των εργασιών. Ο μειοδότης 
όμως θα αναδειχθεί σύμφωνα με τη χαμηλότερη προσφορά για το σύνολο των εργασιών.  
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή 
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.  
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού. 
Τα δικαιολογητικά των αλλοδαπών πρέπει να έχουν εκδοθεί στη χώρα εγκατάστασής τους. 
 
Στο διαγωνισμό θα κατατεθούν τρεις φάκελοι, που θα πρέπει να περιέχουν τα παρακάτω:  
1. Φάκελος Δικαιολογητικών :  
Α. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των 
όρων της διακήρυξης, της ειδικής και γενικής συγγραφής υποχρεώσεων και της τεχνικής 
περιγραφής, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  
Β. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ποσού 3.361,34 €, ποσού 
ίσου με το 2% του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.  
Γ. Αντίγραφο του εργοληπτικού πτυχίου του ΥΠΕΧΩΔΕ.  
Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του 
διαγωνιζόμενου σε αυτό (ισχύος μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού τουλάχιστο).  
Ε. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής 
του δραστηριότητας 
ΣΤ. Πιστοποιητικό περί εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων   
Ζ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας των ιδίων και των εργαζομένων που διαθέτουν. 
Η. Δημοτική Ενημερότητα για το Δήμο Ηρακλείου. 
Θ. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, με την οποία δηλώνει ότι είναι 
σύμφωνος με την Τεχνική Έκθεση.  
2. Φάκελος τεχνικής προσφοράς  
Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων εργασιών και 
τυχόν τεχνικά φυλλάδια της  εταιρείας.  
3. Φάκελος Οικονομικής προσφοράς  
Οι Οικονομικές προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο και σε αυτό θα 
περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για τα συγκεκριμένα είδη σε ευρώ και θα 
αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα, η τιμή μονάδος, το ποσό δαπάνης και η συνολική δαπάνη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, κ.λ.π. 
Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.         
 
Εκτός των ανωτέρω, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή απόρριψής τους 
από το διαγωνισμό τα ακόλουθα: 
α) Yπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) περί του ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος δε 
λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. 
β) Καταστατικό της εταιρείας. 
γ) Προκειμένου περί Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 24, παρ. 3 του Ν. 1832/89) προσερχόμενο 
αυτοπροσώπως που καταθέτει κατά τη δημοπρασία πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 
εταιρείας που εγκρίνει τη συμμετοχή αυτής στο διαγωνισμό και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, 
σε πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 
Ενστάσεις κατά του διαγωνισμού 
       Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως στην αρμόδια για τη 
δημοπρασία επιτροπή ως ακολούθως:  
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή συμμετοχής σε αυτό, μόνο από το 
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, εντός 24 ωρών από τη διενέργεια του διαγωνισμού.  
Οι ενστάσεις στη συνέχεια υποβάλλονται στη Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από αιτιολογημένη 
γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.   
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Αποσφράγιση προσφορών 
      Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.  
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Επειδή ο 
διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, 
μονογράφεται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Η 
οικονομική προσφορά δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το 
παραπάνω όργανο.   
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών καταχωρούνται σε πρακτικό τα ονόματα των 
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν αναλυτικά και 
υπογράφονται  από το ανωτέρω όργανο.  
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.  
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.  
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των 
συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί αποσφραγίζονται κατά σειρά. Προσφορές που δεν είναι 
υπογεγραμμένες από τον συμμετέχοντα ή δεν είναι σύμφωνες με τη διακήρυξη απορρίπτονται. 
Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που πρόσφερε τη μικρότερη τιμή για το σύνολο της προσφοράς 
στην περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια μικρότερη τιμή, γίνεται 
κλήρωση μεταξύ τους.  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Αξιολόγηση προσφορών 
    Το κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή. Για την αξιολόγηση 
των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:    

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 
2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων  
3. Η τήρηση των προδιαγραφών της Τεχνικής Έκθεσης. 
4. Η ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω ασύμφορου ή συμπαιγνίας.  
5. Ο διαγωνισμός μπορεί να επαναληφθεί λόγω ασύμφορου.  
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.  
7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές απορρίπτεται.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Τιμές προσφορών 
            Όλες οι τιμές των προσφορών θα γράφονται σε Ευρώ. Προσφορά στην οποία θα 
καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ανά άρθρο, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την 
αξιολόγηση προσφορών οργάνου.  
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ΑΡΘΡΟ 11ο 
Γλώσσα σύνταξης προσφορών 
      Οι προσφορές θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε 
όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια ερμηνεύεται σε βάρος του διαγωνιζόμενου.  
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
Χρόνος και τόπος εκτέλεσης της εργασίας 
      Ο μειοδότης υποχρεούται να εκτελέσει και να ολοκληρώσει την εργασία στο χρόνο που 
ορίζεται στην Τεχνική Έκθεση της μελέτης.  
 
ΑΡΘΡΟ  13ο 
Χρονική ισχύς προσφορών 
 Όλες οι προσφορές όσων έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείσθηκαν από το διαγωνισμό, 
θεωρούνται ότι ισχύουν. Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές ο Δήμος μπορεί να 
καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόμενο με βάση το πρακτικό της μειοδοτικής δημοπρασίας για 
να υπογράψει σύμβαση με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής 
υποχρεώσεων.  

Ο διαγωνιζόμενος δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να 
επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.  
 
ΑΡΘΡΟ 14ο  
Δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
      Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε νόμιμη κράτηση. Ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει το Δήμο.   
 
ΑΡΘΡΟ 15ο  
Διακηρύξεις, συμβατικοί όροι δημοπρασίας 
      Το τιμολόγιο προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη 
δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 4 υπάρχουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου 
Ηρακλείου www.heraklion.gr 
Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λαμβάνουν και από το Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2810-399186, αρμόδιος υπάλληλος 
κ. Τζανιδάκης Βασίλειος. 

Για διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης είναι υπεύθυνο το 
Τμήμα Πρασίνου, τηλ. 2810-244057, αρμόδια γεωπόνος Δρ Μαρία Βασαρμιδάκη. 
 
                                                         
    Ο Δήμαρχος Ηρακλείου 
     α/α 
                                                      Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 
 
 
 
                                                           Επαμεινώντας Σαρρής 
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