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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Λιµ. Χερσονήσου, 18/11/2014 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   Αρ. Πρωτ.: 30289 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 

«ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ-ΧΑΝΙ» 

  

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ 

ΕΠΑΦΗΣ 

Δήµος Χερσονήσου 

Πληροφορίες: Τζαγάκης Μιχάλης 

Τηλ.: 2897340043 Fax: 2897022977 

Email: m.tzagakis@hersonisos.gr 

Ταχ. Δ/νση: Ελευθερίας 50, Τ.Κ. 70014, Λιµένας Χερσονήσου 

 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της µελέτης είναι «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΚΟΚΚΙΝΗ-ΧΑΝΙ» και ο τόπος της παροχής είναι ο Δήµος Χερσονήσου Νοµού 

Ηρακλείου 

Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης 

Οι απαιτούµενες επιμέρους µελέτες που είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της 

«ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ-ΧΑΝΙ» είναι το σύνολο 

των Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών του κτιρίου και συγκεκριμένα: 

 Μελέτη εγκατάστασης ύδρευσης 

 Μελέτη εγκατάστασης αποχέτευσης 

 Μελέτη εγκατάστασης πυρόσβεσης 

 Μελέτη εγκατάστασης πυρανίχνευσης 

 Μελέτη θέρμανσης 

 Μελέτη κλιματισμού-αερισμού 

 Μελέτη ηλεκτρολογική (ισχυρών ρευμάτων) 

 Μελέτη τηλεφώνων–Data (ασθενών ρευμάτων) 

 Μελέτη για καλωδίωση τηλεοπτικού σήματος (TV) 

 Μελέτη αλεξικέραυνου – γειώσεων 

 Μελέτη λοιπών ασθενών ρευμάτων 

 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης του Κτιρίου βάσει του Άρθρου 12 της υπ’ 

αριθμ. Δ6/Β/οικ.5825/30-3-2010 διυπουργικής απόφασης έγκρισης του 

κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 

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: 25.130,74 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

β) Ανά Κατηγορία Μελέτης: 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ. 9)

 25.130,74 € 

Διάρκεια της Σύµβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: τριάντα (30) ημέρες 

 

Τµήµα ΙΙΙ 

Α: Νοµικές, Οικονοµικές και Τεχνικές πληροφορίες: 

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 
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Εγγύηση συµµετοχής : Η εγγύηση συµµετοχής στη διαδικασία του διαγωνισµού 

ανέρχεται σε 503,00 ΕΥΡΩ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 

προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α.) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο 

ανάδοχος για την υπογραφή της σύµβασης ανέρχεται σε 5% επί της αµοιβής της 

σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Κύριοι όροι χρηµατοδότησης 

Η µελέτη έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα και στον προϋπολογισµό του Δήµου 

Χερσονήσου και θα χρηµατοδοτηθεί κατά 18.000,00€ από τις «Ειδικές μελέτες 

Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΣΑΕΠ 

402, Κ.Α. 2010ΕΠ40200008). 

3. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της 

σύµβασης. Η εκτέλεση της σύµβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 

"Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής 

συναφών υπηρεσιών". 

 

Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων 

αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Πρόσκλησης. Τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συµµετοχή στο 

διαγωνισµό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής 

Πρόσκλησης ενώ στην παράγραφο 20.2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των 

διαγωνιζοµένων. 

2. α) Οι κατηγορίες πτυχίου σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3316/2005, που 

απαιτούνται για τη συγκεκριμένη μελέτη της σύμβασης που θα συναφθεί, σύμφωνα 

με την προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης, είναι: 

Κατηγορία μελέτης 9 (Η/Μ μελέτες), πτυχίο Β ή Γ' ή Δ΄ ή Ε΄ τάξεως των 

Ελληνικών Μητρώων Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετητών, του 

άρθρου 39 του Ν. 3316/2005. 

β) Στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης δικαιούνται να συμμετέχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα 

Ελληνικά Γραφεία Μελετών 

3. Κάθε διαγωνιζόµενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 

και 2. 

 

ΤΜΗΜΑ IV  

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

Ο διαγωνισµός θα ανατεθεί µε σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2, περ. στ του 

Ν.3316/2005, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4, του Άρθρου 5, του 

Ν.3481/2006, σχετικά με την χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση 

χωρίς τη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης και με μοναδικό κριτήριο το 

προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της προεκτιμώμενης αμοιβής 

της μελέτης. 

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού: 

1 . Τα τεύχη που συνοδεύουν την Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση διατίθενται από 

την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου (Ελευθερίας 50, Λ. 

Χερσονήσου – Τ.Κ. 70014) Πληροφορίες κος Τζαγάκης Μιχάλης τηλ. 

2897340043, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

2 . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία της 

διαπραγμάτευσης που διατίθενται. Η δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής των 
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τευχών βαρύνει τον ενδιαφερόμενο. 

3 . Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το "φάκελο του 

έργου" που βρίσκεται στα γραφεία της Υπηρεσίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 

μέχρι την παραμονή της διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 15:00. Μέχρι 

τότε μπορούν επίσης να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 

σχετικά με τα τεύχη της διαδικασίας, επισκεπτόμενοι την Υπηρεσία για να 

εξετάσουν οποιαδήποτε από τα τεύχη σε σχέση με το προς ανάθεση αντικείμενο, 

μετά από συνεννόηση. 

4 .  Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 10η Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 

11:00 π.μ., κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δηµόσια συνεδρίαση της 

Επιτροπής Διαγωνισµού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα 

στην ελληνική γλώσσα. 

5 .  Απαιτούµενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον για εκατόν είκοσι 

(120) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 

Προσφορών. 

6 .  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Χερσονήσου, Ελευθερίας 50, 70014 Λ. Χερσονήσου. 

 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Ενστάσεις 

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων τόσο κατά του Πρακτικού Ι (Έλεγχος 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής) όσο κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αποσφράγγιση 

Οικονομικών Προσφορών) καθορίζεται με σχετική ανακοίνωση υπογραμμένη από 

τον Πρόεδρο της Επιτροπής διενέργειας της διαπραγμάτευσης, στην οποία 

αναγράφεται η ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και το όργανο ή η Υπηρεσία 

που υποβάλλονται. Η ανακοίνωση αποστέλλεται στους διαγωνιζόμενους μετά την 

ολοκλήρωση κάθε επιμέρους σταδίου. 

 

Μ.Ε.Δ. 

Ο Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

Εμμανουήλ Πλευράκης 

 


