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 Α∆Α: ΨΠΗΣΩΗΜ-∆ΓΘ 

 Α∆ΑΜ: 16PROC005667406 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

      Γούρνες: 30.12.2016 

        Αριθ. πρωτ. 26287 

ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΛΛΛΗΗΗΨΨΨΗΗΗ   ∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΡΡΡΥΥΥΞΞΞΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΝΝΝΟΟΟΙΙΙΚΚΚΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΓΓΓΩΩΩΝΝΝΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΥΥΥ   

1. Ο ∆ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό 
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), για την ανάθεση του έργου Κατασκευή 
εξωτερικών δικτύων ύδρευσης για τη σύνδεση των δεξαµενών της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου µε το 
δίκτυο διανοµής του φράγµατος Α̟οσελέµη στις ̟εριοχές Γούβες, Ανάληψη, Λιµένας 

Χερσονήσου», µε προϋπολογισµό 432.000,00 €.  
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ – Ο∆ΟΠΟΙΪΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ µε προϋπολογισµό 
95.789,95€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-
ΦΡΕΑΤΙΑ-∆ΙΑΦΟΡΑ µε προϋπολογισµό 102.995,04, γ) κατηγορία ∆ΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ µε προϋπολογισµό 231.917,41  
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν µέχρι τις 09.02.2017, το έντυπο 
Οικονοµικής Προσφοράς που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους, από τα Γραφεία 
∆/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Οδός Ελευθερίας 50, Πληροφορίες ΒΑΡΓΙΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
τηλ.: 2897340044. Εφόσον ζητηθεί εµπρόθεσµα χορηγείται, το  αργότερο,  εντός  της  
εποµένης  εργάσιµης  ηµέρας  από  την  υποβολή  της  αίτησης  χορήγησης.  (Σε  
περίπτωση  που  δεν  το  παραλάβει  ο  ίδιος  ο  διαγωνιζόµενος, απαιτείται 
εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει). Για την παραλαβή του έντυπου 
προσφοράς, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν το ποσό των  0,00 €. Τα συµβατικά τεύχη 
µαζί µε τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 
www.hersonisos.gr, σε ηλεκτρονική µορφή.  
3. Ο Ανοικτός ∆ιαγωνισµός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
4. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2017 , ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 π.µ. στα γραφεία του ∆ήµου Χερσονήσου στις Γούρνες, πρώην 
Αµερικανική Βάση Γουρνών και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι το επι µέρους 
ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) ανά κατηγορία εργασιών. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, 
θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία, που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή 
και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ανακοίνωση στην παραπάνω αναφερόµενη ιστοσελίδα 
του ∆ήµου 
5. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
α) Ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, 
που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις 1η τάξη και άνω στην 
κατηγορία Ηλεκτροµηχανολογικά ή 1η τάξη και άνω στην κατηγορία Υδραυλικά ως 
και εργολαβικές επιχειρήσεις γραµµένες στα Νοµαρχιακά µητρώα. 
β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη 1η τάξη και άνω 
του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ηλεκτροµηχανολογικά, ή 1η τάξη και άνω στην κατηγορία 
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υδραυλικών µε τις προϋποθέσεις της παρ. 1β του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016 
(αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 
γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο.  
6. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
7. 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 (π.χ. Κοινοπραξία).         
8. Το έργο χρηµατοδοτείται από τον  Κ.Α. 2014ΕΠ00200005 της ΣΑΕΠ 002 της 
Περιφέρειας Κρήτης, σύµφωνα µε την αρ. 22062/02-02-2016 απόφαση της Περιφέρειας 
Κρήτης/Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών/∆/νση 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, µε το ποσόν των 432.000,00€  
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
9. Για τη 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, ύψους 2% επί του προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α., 
δηλ. ανέρχεται στο ποσό των 8.640,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ηµερών, µετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 µήνες 
από την ηµεροµηνία υποβολής αυτών (άρθρο 97 του Ν.4412/16). 
10. Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
(ΤΕΥ∆), σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό 
τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε µε την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016. 
11. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 5 ΜΗΝΕΣ από την ηµέρα 
υπογραφής της σύµβασης.  
12. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου. 
13. Αυτή η Προκήρυξη (Περίληψη ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στο τεύχος 
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό 
Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, καθώς και στην ιστοσελίδα 
www.hersonisos.gr σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας. 
                                                   Ο Αντιδήµαρχος  
                                              Οικονοµικών Υπηρεσιών  
                                           
                                            Εµµανουήλ Πλευράκης 

 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

2. Εφημερίδες Αθηνών –Θεσσαλονίκης 

• Ναυτεμπορική 

•Ημερησία 

3. Εφημερίδες Νομού Ηρακλείου 

• Πατρίς (ημερήσια) 

• Νέα Κρήτη (ημερήσια) 

• Άποψη του Νότου (εβδομαδιαία) 


