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Ημερομηνία, 27/6/2018 

Αρ.Πρωτ.: 1559 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 

1. Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ)  προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. τις υπ' αριθμ. 78/2018  και 116/2018 Αποφάσεις 

αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ  ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»,  που 

θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και των τευχών δημοπράτησης. 

2. Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται 

σε δεκαπέντε(15) μήνες και ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης σε δέκα (10) μήνες.  

3. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 131,841.23 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.(24%) 

4. Αντικείμενο του έργου της παρούσας προκήρυξης αφορά το σύνολο των μελετών 

συμπεριλαμβανομένων και υποστηρικτικών, που αφορούν στην έγκριση ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ  ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με σκοπό να αναπτυχθεί 

στην περιοχή αυτή ένα Περιβαλλοντικό Πάρκο, όπως περιγράφεται στα αναλυτικά τεύχη του διαγωνισμού. 

5. Κωδικοί του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 71335000-5: Τεχνικές Μελέτες 

6. Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη Διακήρυξη και όλα τα συνωδά τεύχη δημοπράτησης σε 

ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 61366) 

και από την ιστοσελίδα του ΕΣΔΑΚ http://www.esdak.gr/. 

8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι τις 20/7/2018 και ώρα 13:00μ.μ στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β/2677/21- 10-2013). 

9. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 24/7/2017 και ώρα 13:00 μ.μ., μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 

διαδικασιών.  

10. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που 

αναφέρονται στη διακήρυξη και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
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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.  

Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  

 

11. Αποκλείεται της συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό ο προσφέρων: α) Στο πρόσωπο του οποίου 

συντρέχει λόγος αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της διακήρυξης. β) Που δεν αποδεικνύει την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, συναφούς με το δημοπρατούμενο αντικείμενο όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 2.2.4. της διακήρυξης, γ) Που δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 2.2.5. της διακήρυξης, δ) Που δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της 

Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 2.2.6. της διακήρυξης, 

12. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητη η υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

ανερχόμενης σε ποσοστό 2% επί του Προϋπολογισμού Μελέτης , χωρίς ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή 

συμμετοχής θα πρέπει να εκδοθεί σύμφωνα με τα ζητούμενα της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς. 

13. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα 10μηνών από την ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. Προσφορές που θα αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος μικρότερη της 

παραπάνω θα απορρίπτονται. 

14. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές και αν υποβληθούν 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

15. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά
i
. 

16. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.  

17. Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στη διακήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο βιβλίο IV του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).  

18. Η μελέτη χρηματοδοτείται σύμφωνα με την Αρ. πρωτ. 70026/29-03-2018 (ΑΔΑ: 6Υ657ΛΚ-ΥΟΗ) 

Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης και την 69/2018 (ΑΔΑ 6ΝΙ2ΟΡ2Ω-5ΩΜ) Απόφαση της ΕΕ του ΕΣΔΑΚ για 

την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018. 

19. Στοιχεία επικοινωνίας: Στυλιανίδης Νικόλαος, τηλ:. 2810 361622/10, Φαξ:. 2810 361620, email:. 

esdak@otenet.gr 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ 

 

 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος 

 

                                                 
i  Πρβ. άρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωστόσο, στην παράγραφο 13.3 της 
παρούσας η αναθέτουσα αρχή έχει συμπληρώσει ότι γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, η 
παράγραφος 13.4 διαγράφεται .  
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