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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016  
(ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 του Ν.4412/2016)  

 
 
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ∆ιεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, 71202 Ηράκλειο Κρήτης (κωδικός NUTS: GR431) 
Τηλέφωνο: 2813 409000, fax 2810 227180, διεύθυνση διαδικτύου: www.heraklion.gr, e-mail: 
mayor@heraklion.gr 
 
Σηµείo επαφής: ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων & Μελετών, αρµόδια: κα Ζ. Καραγιαννάκη (Πολιτικός 
Μηχανικός), τηλ. 2813 409825, fax 2813 409870, e-mail: karagiannaki-r@heraklion.gr 
 
Οι προσφορές αποστέλλονται στον ∆ήµο Ηρακλείου, ∆/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών, οδός 
∆ιονυσίου 13Α, 71601 Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη της αρµόδιας επιτροπής 
διαγωνισµού. 
 
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της µελέτης είναι «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και ο τόπος της παροχής ο ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης.  
 
II.1.1.   Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης  (κωδικός CPV: 71351810-4) 
Η µελέτη αφορά στην τοπογραφική αποτύπωση και στη σύνταξη διαγραµµάτων γεωµετρικών 
µεταβολών, όπου αυτό απαιτείται, για δηµοτικά ακίνητα.  
 
Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις, δεν κατανέµεται σε τµήµατα και 
δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές  
 
Προεκτιµώµενη Αµοιβή:  
α) Συνολική: 178.465,60€ + ΦΠΑ 24%  
β) Ανά κατηγρορία µελέτης: 
 
κατηγορία «Μελέτες Τοπογραφίας» [16], µε προεκτιµώµενη αµοιβή 155.187,48€ 
  
∆ιάρκεια της Σύµβασης ή Προθεσµία εκτέλεσης: καθαρός χρόνος 330 ηµερολογιακές ηµέρες από την 
υπογραφή της σύµβασης. 
 
Τµήµα ΙΙΙ  
Α: Νοµικές, Οικονοµικές και  Τεχνικές πληροφορίες:  
1. Απαιτούµενες Εγγυήσεις  
Εγγύηση συµµετοχής :  
Η εγγύηση συµµετοχής στη διαδικασία του διαγωνισµού ανέρχεται σε 3.565 ευρώ (€) (που δεν 
υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αµοιβής της µελέτης ) 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύµβασης  ανέρχεται 
σε 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. 
2. Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής. 
Η µελέτη θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου Ηρακλείου. Η καταβολή της αµοιβής θα 
γίνει τµηµατικά κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016.  
3. ∆ικαιούνται να συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 2 του Ν. 
4412/2016, δηλαδή φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή ενώσεις αυτών. Αν η σύµβαση ανατεθεί σε 
ένωση οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων, η ένωση δεν είναι 
υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή.  



 

4. ∆εν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης. Η εκτέλεση της 
σύµβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 "∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών & 
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". 
 
Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων αναφέρονται στο άρθρο 18 του 
τεύχους της αναλυτικής ∆ιακήρυξης. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη 
συµµετοχή στο διαγωνισµό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής ∆ιακήρυξης ενώ 
στο άρθρο 22.1 αναφέρονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των 
διαγωνιζοµένων. 
 
2. Στο διαγωνισµό καλούνται:  
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα προσκοµίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων 
Μελετών  για τις αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, ως εξής:  

1  στην κατηγορία µελέτης [16], πτυχία τάξεων Γ΄ και άνω  

 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι  σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκοµίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.  

 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού 
µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην 
προηγούµενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων,  προσκοµίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελµατικού 
ή εµπορικού µητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της αναλυτικής ∆ιακήρυξης. 
 
3. Κάθε διαγωνιζόµενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε µέλος 
ένωσης απαιτείται να εµπίπτει σε µία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συµµετέχει σε ένα και µόνο 
διαγωνιζόµενο σχήµα, επί ποινή αποκλεισµού της ένωσης στην οποία µετέχει.  
Η ένωση  των φυσικών ή νοµικών προσώπων µπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες 
µελετών. 
 
4. Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να διαθέτει:  
 
(α) Για κατηγορία µελέτης [16] τουλάχιστον ένα µελετητή 12ετούς εµπειρίας  

 

ΤΜΗΜΑ IV  
Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Ο διαγωνισµός θα ανατεθεί µε ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της «πλέον 
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής µε 
τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
Tεχνική Προσφορά (βαρύτητα 65%) 
Τα κριτήρια βαθµολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι: 
1. Ο βαθµός κατανόησης του αντικειµένου και των στόχων της προς εκπόνησης µελέτης (βαρύτητα 
40%) 
2. Η πληρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας εκπόνησης της µελέτης (βαρύτητα 30%) 
3. Η οργάνωση του οικονοµικού φορέα (βαρύτητα 30%) 
 
 
 



 

Οικονοµική προσφορά (βαρύτητα 35%) 
 
Β. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύµβασης από τις 18 Σεπτεµβρίου 2017  στην ιστοσελίδα www.heraklion.gr   
2. Προθεσµία υποβολής προσφορών είναι η 17η Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10.00πµ, κατά την 
οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Τα έντυπα των 
προσφορών πρέπει να είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα.  
3. Απαιτούµενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 10 µήνες.  
 
 
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Ενστάσεις και προσφυγές, κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό ήτοι στην 
Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου, από την οποία µπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές 
πληροφορίες. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 
 
Ενστάσεις µπορούν να ασκηθούν: 

1) κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  

2) κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) 
ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

 
 

 
 

 
Ηράκλειο, 14/09/2017 

 
Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών 
Έργων, Αυτεπιστασίας & 

Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 
 
 
 

Ιωάννης Αναστασάκης 

 


