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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Ηράκλειο  7 /5/2021                                   
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ             
Δ/ΝΣΗ TEΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  39.608 
ΤΜΗΜΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΕΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  
 
Αρμόδιος: Μπιολάκης Μανόλης 
Τηλέφωνο: 2813-409882               
e-mail : biolakis-m@heraklion.gr 
 

      

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   

Διεξαγωγής Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο  με τίτλο 

¨ Συντήρηση και επισκευή δικτύων άρδευσης ¨ 

με CPV: 45330000-9 με τίτλο :ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

 

 

 Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Πρασίνου και καθημερινότητας του Δήμου  Ηρακλείου 

Κρήτης προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για το έργο: ¨ 

Συντήρηση και επισκευή δικτύων άρδευσης ¨ συνολικού προϋπολογισμού 74.400 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% που αναλύεται όπως παρακάτω: Δαπάνη των εργασιών: 

44.158,90€, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 7.948,60 €, τη δαπάνη των απροβλέπτων 

(15%) 7.816,13€ αναθεώρηση: 76,37€ , τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 14.400€. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους  και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: ΚΑ 25-7336.001   

του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020. 

 Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι  εκτέλεση εργασιών επισκευής και αποκατάστασης 

βλαβών αρδευτικών αγωγών, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης , στην γεωγραφική 

περιφέρεια του του Δήμου Ηρακλείου. 

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει 

κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και με τους όρους της 

Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τον συνοπτικό 

διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν 

επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος 

του αντικειμένου της σύμβασης 

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) μετά από αξιολόγηση 

της προσφοράς του, από το αρμόδιο όργανο. 
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Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου  ορίζεται σε 10 μήνες από την ημέρα υπογραφή της 
σύμβασης  
 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής Διονυσίου 

13 Α N. Αλικαρνασσός ΤΚ 71601 

   
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19  -

5-2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ. 

 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν 

μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική 

ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν 

τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και 

αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και 

στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν 

υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 

των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνταιi στην Α1  τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή στην 

κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,  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. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Δεν δύναται να 

χορηγηθεί προκαταβολή. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 

της σύμβασης, τα παραρτήματά τους και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, στην 

ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.heraklion.gr .Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι 

ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής 

Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, ή να το τυπώσουν από την 

ηλεκτρονική μορφή του, φέροντας τη σφραγίδα και τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας. 

 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 13/5/2021 η αναθέτουσα 
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αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το 

αργότερο στις    17 - 5-2021. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο 

διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται  στην  Δ/νση  Τεχνικών Έργων & Μελετών   του  Δήμου  Ηρακλείου  –  Τμήμα 

υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων , οδός Διονυσίου 13Α Νέα Αλικαρνασσός,  Α’ Όροφος, 

Γραφείο 11, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  (αρμόδιος κ. Μπιολάκης Μανόλης      

τηλ.  2813-409882 και e-mail: biolakis-m@heraklion.gr).  

Δεν απαιτείται εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με παράγ. 1α του 

άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

Ο Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων, Πρασίνου 

& Καθημερινότητας 

 

 

 

 

                                                  Κος Αναστασάκης Ιωάννης 
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