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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ  Ηράκλειο,   17 / 6 /2022 
 
 Αρ. Πρωτ.: 55.368 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 

 
1. Επωνυµία και ∆ιευθύνσεις: 

Επίσηµη Επωνυµία:   ∆ήµος Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου 
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση:  Αγίου Τίτου 1, TK 71201, Ηράκλειο-Κρήτης, Ελλάδα,  
Κωδικός    NUTS: EL431 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:  info@heraklion.gr  
∆/νση στο διαδίκτυο  www.heraklion.gr 
Τηλέφωνο:    2813 409000 
Αρµόδια Υπηρεσία:   ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων & Μελετών 
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση :  ∆ιονυσίου 13Α ,Νέα Αλικαρνασσός, Τ.Κ   71601 . 
Πληροφορίες:    Μπιολάκης Μανόλης   
E-mail:     biolakis-m@heraklion.gr  
Τηλέφωνο :.    2813 409882 
 

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 (∆ήµος Ηρακλείου) www.heraklion.gr  
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την αρµόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται. 
 

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

4. Η σύµβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δηµόσιας σύµβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή 
αγορών 
 
Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45330000-9, µε τίτλο: Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

5. Είδος Σύµβασης: ΕΡΓΟ 
 

6. Τόπος Εκτέλεσης: Όλη την εδαφική περιφέρεια του ∆ήµου Ηρακλείου. 
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7. Τίτλος έργου: «  Συντήρηση και επισκευή  δικτύων  άρδευσης » 
 

 

8. Σύντοµη Περιγραφή: 
  
Το έργο αυτό προβλέπεται η εκτέλεση διαφόρων – ανεξάρτητων µεταξύ τους εργασιών επισκευής και 

αποκατάστασης βλαβών υδροαρδευτικών και αρδευτικών αγωγών από οποιοδήποτε υλικό, που θα εκτελούνται 

σποραδικά και ανήκουν στο ∆ήµο Ηρακλείου µετά από εντολή της υπηρεσίας, όταν το συνεργείο του ∆ήµου, λόγω 

έλλειψης προσωπικού αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξηµένες ανάγκες επισκευής των αντίστοιχων δικτύων 

   

9. Εκτιµώµενη συνολική αξία: 250.000  Ευρώ µε ΦΠΑ 24% 
 

10. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 
 

11. ∆ιάρκεια Σύµβασης: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου δεκαπέντε (15) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 
 

12. Προϋποθέσεις συµµετοχής: 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε δηµόσια 
έργα των κατηγοριών στην Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ή στην Α2 τάξη και άνω  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 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, 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. 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. 1α του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.032,26 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. 
 

13. ∆ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίων 
 

14. Η Σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα 
 

15. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης: είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) – άρθρο 95 ν.4412/2016. 
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16. Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών: 7/7/2022, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00µµ . 
 

17. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. 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. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης.  
 

18. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά 
τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστηµα ∆έκα (10) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 
 

19. Ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/7/2022, ηµέρα Τετάρτη  και 
ώρα 10:00π.µ. 
 

20. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ. 
 

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

22. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 
 
Χρηµατοδότηση: Ιδίους πόρους ΚΑ 25-7336.001 

 
23. Προδικαστικές Προσφυγές: 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. 
 

24.  Άλλες πληροφορίες 
Η εκτέλεση, ο  τρόπος εκτέλεσης και η έγκριση των όρων δηµοπράτησης του δηµοπρατούµενου έργου, 
αποφασίστηκε µε µε τις αριθµ. 468/2022  ( ΑΔΑ: ΨΘΑ7Ω0Ο-ΩΟΞ)  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Ηρακλείου. 
Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθµ. Α- 1124 ΑΑΥ, πρωτ. 33422/11-4-2022. (Α∆ΑΜ: 
22REQ010519738., Α∆Α: Ψ7ΥΥΩ0Ο-ΣΨΩ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης πίστωσης για το 
οικονοµικό έτος 2022 το ποσό των 129.000€ και το οικονοµικό έτος 2023 το ποσό των 121.000€ 
 
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί  από την  Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ηρακλείου. 
 

25. Αυτή η Προκήρυξη δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, 
στην ιστοσελίδα www.heraklion.gr σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραµµα 
"∆ιαύγεια" diavgeia.gov.gr 

 
 

O Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων, Πρασίνου 
& Καθηµερινότητας 

 
 

Ιωάννης Αναστασάκης 


		2022-06-17T09:46:18+0300
	EMMANOUIL BIOLAKIS




