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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

 
1. Επωνυµία και ∆ιευθύνσεις: 

Επίσηµη Επωνυµία: ∆ήµος Ηρακλείου   
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, TK 71201, Ηράκλειο-Κρήτης, Ελλάδα,  
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: info@heraklion.gr  
∆/νση στο διαδίκτυο: www.heraklion.gr 
Tηλέφωνο: 2813 409000 
Φαξ: 2810 227180  
 
Αρµόδια Υπηρεσία: ∆/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών 
Πληροφορίες: Ζαφειρένια Καραγιαννάκη  
E-mail: karagiannaki-r@heraklion.gr 
Τηλέφωνο : 2813 409825 
Φαξ: 2813 409870 

2. Επικοινωνία: 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (∆ήµος Ηρακλείου) www.heraklion.gr  Περαιτέρω πληροφορίες 
είναι διαθέσιµες από την αρµόδια Υπηρεσία έως τις 05/07/2019.  

3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & ∆ραστηριότητα που αυτή ασκεί: 
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 

4. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45233262-3 “Κατασκευαστικές εργασίες για ζώνη πεζών”  

5. Είδος Σύµβασης: ΕΡΓΟ 

6. Τόπος Εκτέλεσης: Hράκλειο Κρήτης 

7. Τίτλος έργου: «Βελτίωση διαδροµών προσβασιµότητας ΑµεΑ εντός πόλεως» 

8. Σύντοµη Περιγραφή: Το έργο αφορά στην κατασκευή νέων ραµπών ΑµεΑ στα πεζοδρόµια της πόλης του 
Ηρακλείου και στην αποκατάσταση της υψοµετρικής διαφοράς µερικών εκατοστών που υπάρχει σε 
αρκετές υφιστάµενες, κατά µήκος συγκεκριµένων διαδροµών που έχουν επισηµανθεί  µέσω της 
υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών συµβούλου για θέµατα βιώσιµης αστικής κινητικότητας» που έχει 
ανατεθεί από τον ∆ήµο Ηρακλείου. Οι ράµπες θα κατασκευαστούν βάσει του Οδηγού «Σχεδιάζοντας για 
όλους» του Γραφείου Μελετών για άτοµα µε αναπηρία. 

9. Εκτιµώµενη συνολική αξία:  59.500,00 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ    

10. ∆ιάρκεια Σύµβασης: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες πενήντα (250) ηµερολογιακές 
ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 

11. Προϋποθέσεις συµµετοχής: 

 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στην κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑ και που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) 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 
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Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων. 

 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 

της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. 
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 

 Λόγοι αποκλεισµού: Σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης. 
 Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση 
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην Α1  τάξη και άνω στην κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑ. 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. 

 Εγγύηση συµµετοχής: Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.190,00 ευρώ. Στην περίπτωση 
ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 

12. ∆ιαδικασία Ανάθεσης: Συνοπτικός διαγωνισµός  

13. Η Σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα 

14. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης: είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). Το σύστηµα υποβολής των προσφορών είναι το σύστηµα µε ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 125 του Ν.4412/2016. 

15. Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών: 9η Ιουλίου 2019, ηµέρα Τρίτη   
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.µ. 

16. Φάκελοι προσφορών: Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 18 
είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την 
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 

17. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον 
διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστηµα έξι (6) µηνών, από την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 

18. Γλώσσα ∆ιαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα.  

19. Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηµατοδοτείται από Ίδιους Πόρους (κωδικός Π/Υ ∆ήµου Ηρακλείου: ΚΑ 30-
7336.005)  

20. ∆ιαδικασίες Προσφυγής: Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας 
5 ηµερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για 
την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται 
µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ ή την 
αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών.   
 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο επιστρέφεται 
µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
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21. Άλλες πληροφορίες 
Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου αποφασίστηκε µε την υπ' αριθµό 143/2019 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου και η έγκριση των όρων δηµοπράτησης µε την υπ’ αριθµό 334/2017 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Ηρακλείου. Έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. Α-571/2019 ΑΑΥ. Το 
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ηρακλείου. 

 
 

 
O Aντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας 

& Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 
 
 

Ιωάννης Αναστασάκης 
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