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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
 

 
1. Επωνυμία και Διευθύνσεις: 

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Ηρακλείου Κρήτης  
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, TK 71201, Ηράκλειο-Κρήτης, Ελλάδα 
Κωδικός NUTS: EL431 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@heraklion.gr  
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.heraklion.gr 
Tηλέφωνο: 2813 409000 
Φαξ: 2810 227180  
 
Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/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 
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, 
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  www.heraklion.gr  
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται. 

3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: 
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική 
αρχή αγορών 

5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV:     45223200-8 “Εργασίες δομικού σκελετού”    &   5214200-2 «Κατα-
σκευαστικές εργασίες για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» 

6. Είδος Σύμβασης: Έργο 

7. Τόπος Εκτέλεσης: Hράκλειο Κρήτης 

8. Τίτλος έργου: «Ενίσχυση κτιρίου πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας» 

9. Σύντομη Περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει την ενίσχυση του Φέροντος Οργανισμού του σχολικού 
συγκροτήματος της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι συνοπτικά οι εξής: 

 Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης στα στοιχεία σκυροδέματος για την προστασία έναντι διείσδυσης 
χλωριόντων και διοξειδίου του άνθρακα, με εξασφάλιση διαπνοής του σκυροδέματος (εκτόνωση υδρατμών 
δια μέσου πόρων), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3,  με σήμανση CE. 

 Προσθήκη κατακορύφων μεταλλικών συνδέσμων (μεταλλικοί ελκυστήρες μορφής Χ) για την 
κατακόρυφη σύνδεση των υποστυλωμάτων.  

 Εφαρμογή υφασμάτων ΙΟΠ (Ινοπλισμένων Πολυμερών) άνθρακα ή υάλου σε 
υποστυλώματα/τοιχώματα, δοκούς, κόμβους και κάποιες πλάκες, με σκοπό την ενίσχυση έναντι τέμνουσας, 
την αύξηση πλαστιμότητας μέσω της περίσφιξης καθώς και την ενίσχυση έναντι ροπής. 
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 Προσθήκη οριζόντιων μεταλλικών δοκών (UPN 180), οι οποίες θα παραλάβουν, σε συνεργασία με τα 
υφιστάμενα στοιχεία, τις απαιτούμενες εντάσεις (σύμμικτη λειτουργία).   

 Προσθήκη μεταλλικής κατασκευής υποστήριξης και αποσύνδεσης κλιμακοστασίων (στύλων ΗΕΒ 280 
και δοκών ΗΕΑ 260) για την μόνιμη υποστήριξη των κλιμακοστασίων και την αποσύνδεση των 
υφιστάμενων βραχιόνων-πλατυσκάλων από τα περιμετρικά υποστυλώματα (αναίρεση κοντών στύλων) με 
μεθόδους μή διαταραγμένης κοπής 

 Προσθήκη μεταλλικών προσκρουστήρων σε θέσεις ανισοσταθμίας γειτονικών πλακών προς αποφυγή 
εμβολισμού υποστυλωμάτων 

 Πλήρωση ανοιγμάτων τοιχωμάτων για μετατροπή με ΤΜΕΟ (Τοιχώματα Μεγάλα Ελαφρώς Οπλισμένα) 
με βλήτρωση νέου οπλισμού κορμού τοιχώματος (# Φ8/10) και πλήρωση ανοίγματος, πάχους 0.20m, με 
σκυρόδεμα C25/30 (μειωμένης συρρίκνωσης) στο κτήριο V. 

 Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με μεθόδους μη διαταραγμένης κοπής, με σκοπό είτε την 
αποκατάσταση φωτισμού-αερισμού είτε την μείωση ταλαντούμενης μάζας σε ό,τι αφορά στην υφηλότερη 
στάθμη του κτηρίου ΙΙ  και αποκατάσταση με ελαφριά επιστέγαση από δομική ξυλεία προς αποκατάσταση 
της διαφραγματικής λειτουργίας. 

 Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα οργανισμό με διαμήκη διαμπερή κοπή στην 
περίμετρο της πλήρωσης, στην διεπιφάνεια με τα φέροντα στοιχεία και εξασφάλιση των τοιχοπληρώσεων 
για εκτός επιπέδου ταλάντωση μέσω μεταλλικών διατάξεων (stoppers) και κάλυψη του αρμού με ειδικά 
αρμοκάλυπτρα. 

 Πλήρωση ανοιγμάτων τοιχοπληρώσεων που συμμετέχουν στην ανάληψη της σεισμικής δράσης με 
πλήρωση με οπτόπλινθους, όμοιους με τους υφιστάμενους και έτοιμο κονίαμα μειωμένης συρρίκνωσης 
κατηγορίας τουλάχιστον Μ5. 

 
Eπίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών για την προσωρινή μεταστέγαση των 
μαθητών για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου 

10. Εκτιμώμενη συνολική αξία:  2.180.000,00 χωρίς ΦΠΑ    

11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 

12. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημέρα 
κοινοποίησης της έγγραφης εντολής από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

13. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 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 ΣΔΣ, 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, 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. 
Δεν 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 3η  τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 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. 
 
 





 

 
Πέραν της στελέχωσης και γενικής εμπειρίας που απαιτείται για την απόκτηση του ΜΕΕΠ που 
περιγράφεται παραπάνω, οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν ειδική εμπειρία ως εξής: 
 
Εμπειρία σε εκτέλεση παρόμοιας φύσης εργασιών και συγκεκριμένα σε έργα ενίσχυσης Φέροντος 
Οργανισμού από σκυρόδεμα τα τελευταία 10 χρόνια, προϋπολογισμού μελέτης μεγαλύτερου των 100.000€ 
χωρίς ΦΠΑ  

Επίσης, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν 
τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

 
 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 43.600,00 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. 

 

14. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίων 

15. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 

16. 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 επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ.2α  του Ν.4412/2016 στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και 
προμήθεια. 

17. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 15 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα.  
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13.00 μ.μ. 

18. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον 
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

20. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2021 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

21. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

22. Γλώσσα Διαδικασίας: 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. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

23. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 

24. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους (ΚΑ 15-7331.083) 

25. Διαδικασίες Προσφυγής: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 
 
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
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«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης 
 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την 
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

 

26. Άλλες πληροφορίες 
Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και των όρων δημοπράτησης αποφασίστηκε με την 
υπ' αριθμό 1172/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηρακλείου. Έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. Α-
1911/2020 ΑΑΥ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Ηρακλείου. 

 
 
 

O Aντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,  
Πρασίνου & Καθημερινότητας  

 
Ιωάννης Αναστασάκης 
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