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Επωνυµία και ∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: ∆ήµος Χερσονήσου, 

∆ηµαρχείο, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 70014, Γούρνες Ηρακλείου 

Κρήτης, τηλ. +30 2813 404600, Fax: +30 2813 404608 

Ονοµασία σύµβασης: «Τεχνική Βοήθεια του ∆ήµου Χερσονήσου» 
Περιγραφή & Αντικείµενο Σύµβασης: Το φυσικό αντικείµενο της πράξης 

αφορά στην τεχνική υποστήριξη του ∆ήµου Χερσονήσου του Νοµού 

Ηρακλείου Κρήτης για πράξεις που απαιτούν εξειδικευµένη τεχνογνωσία σε 

ειδικά θέµατα που δεν µπορεί να καλυφθεί από το υφιστάµενο προσωπικού 

του ∆ήµου. Ο ∆ήµος Χερσονήσου έως το τέλος της προγραµµατικής περιόδου 

2007-2013, προτίθεται να υλοποιήσει τα ακόλουθα έργα: 

1. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου, ∆.Ε.Επισκοπής 



2. Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Παναγίας Γκουβερνιώτισσας, ∆.Ε. 

Χερσονήσου 

3. ∆ιαµόρφωση χώρου ∆ηµοτικού Ακινήτου, Πισκοπιανό, ∆.Ε. Χερσονήσου 

4. Ολοκλήρωση αναβάθµισης οικισµού Επισκοπής, ∆.Ε. Επισκοπής 

5. Αναµόρφωση πλατείας πλατάνου στο Κράσι & ολοκλήρωση ανάπλασης 

κοινόχρηστων χώρων Κρασίου, ∆.Ε. Μαλίων 

6. Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δυτικής περιφερειακής οδού οικισµού 

Επισκοπής, ∆.Ε. Επισκοπής. 

7. Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στο ΒΑ  τµήµα του οικισµού Κρασίου, ∆.Ε. 

Μαλίων 

8. Ανακαίνιση και Ανάδειξη παραδοσιακού κτιρίου Ανώπολη, ∆.Ε. Γουβών 

9. Ψηφιακό µουσείο για τη διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου 

του ∆ήµου Χερσονήσου, Αβδού, ∆.Ε. Χερσονήσου 

10. Αναβάθµιση  του κτιρίου του Ιδρύµατος «Έλλης Αλεξίου», Κράσι, ∆.Ε. 

Μαλίων 

για τα οποία και θα υποβάλλει αιτήσεις χρηµατοδότησης σε σχετικές 

προσκλήσεις των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Τα ανωτέρω έργα, τα οποία προτίθεται να υλοποιήσει ο ∆ήµος Χερσονήσου, 

είναι µεσαίας ωριµότητας καθώς για τα περισσότερα εξ αυτών έχουν 

εκπονηθεί οι απαραίτητες µελέτες, σε άλλα απαιτείται η επικαιροποίησή τους 

ενώ σε όλα απαιτείται η σύνταξη των σχετικών Τεχνικών ∆ελτίων αλλά και η 

σύνταξη χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης (αναλόγως της φύσης του έργου). 

Σε κάθε περίπτωση η τεχνική υποστήριξη του ∆ήµου Χερσονήσου θα αφορά 

τόσο στο στάδιο προετοιµασίας των αιτήσεων χρηµατοδότησης όσο και στο 
στάδιο υλοποίησής τους, µετά την ένταξη αυτών στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-

2013. 

Σκοπιµότητα του έργου είναι επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ στον 

∆ήµο Χερσονήσου µέσω της  ενίσχυσης της διοικητικής του ικανότητας στις 

διαδικασίες υλοποίησης /επίβλεψης /παρακολούθησης/ ωρίµανσης /µελέτης. 

Για το σκοπό αυτό, µέσω της πράξης αυτής ο ∆ήµος Χερσονήσου θα λάβει 

τεχνική υποστήριξη προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Τα 

αναµενόµενα οφέλη της πράξης θα πρέπει να είναι η επιτάχυνση της 

ωρίµανσης των έργων του ΕΣΠΑ στο ∆ήµο Χερσονήσου. Ο πληθυσµός που 

θα ωφεληθεί θα είναι των κατοίκων της περιοχής του ∆ήµου. 

Τόπος Εκτέλεσης Εργασιών: ∆ήµος Χερσονήσου 

Προϋπολογισµός: Ο συνολικός προϋπολογισµός της εργασίας ανέρχεται σε 

πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, 

όπου ο αναλογούν ΦΠΑ είναι 9.349,59 ευρώ και η τιµή άνευ ΦΠΑ 40.650,41 
ευρώ. 

Παροχή Ασφάλειας & Εγγυήσεις που απαιτούνται:  



1. Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει 

υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύονται από 

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να 

καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας 

αξίας (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Συγκεκριµένα το ύψος της 

εγγυητικής επιστολής συµµετοχής είναι δυο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
(2.500,00€). 

2. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% της 

προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται µε την 

υπογραφή της σύµβασης. 

 

Νοµική Μορφή Αναδόχου: Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο ή σύσταση 

Κοινοπραξίας. 

Προϋποθέσεις Συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη-µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη-µέλη της Συµφωνίας για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ) ή στα κράτη-µέλη που έχουν υπογράψει 

την Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ) του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον 

Ν.2513/1997 (ΦΕΚ 139Α ), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την 

Σ∆Σ ή σε Τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την 

Ε.Ε. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης τα Νοµικά Πρόσωπα που έχουν 

συσταθεί µε την νοµοθεσία κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ ή κράτους-

µέλους που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει 

ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε κι έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την 

κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω 

χωρών. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι Ενώσεις προσώπων που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά 

στην προκήρυξη. 
Είδος ∆ιαδικασίας: Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός 

Κριτήρια Ανάθεσης: Η συµφερότερη οικονοµική προσφορά σύµφωνα µε τα 

κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη. 

Συµβατικά Τεύχη και συµπληρωµατικά έγγραφα-τρόπος απόκτησης: ∆ήµος 

Χερσονήσου, ∆ηµαρχείο, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 70014, 

Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, τηλ. +30 2813 404600, Fax: +30 2813 404608. 

Προθεσµία παραλαβής προσφορών: µέχρι 4/7/2012 ηµέρα Τετάρτη  και 

ώρα 11.00 π.µ. 

Χρόνος και τόπος διενέργειας: 4/7/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.µ. 

στο ∆ηµαρχείο ∆ήµου Χερσονήσου, στις Γούρνες (Πρώην Αµερικανική Βάση 

Γουρνών) Τ.Κ. 70014, Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης 



Γλώσσα(-ες) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην προσφορά και στην 
αίτηση συµµετοχής: Ελληνικά 

Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Για δύο 

(02) µήνες (από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 

της). 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Λοιπές πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 

µπορούν να απευθυνθούν στο ∆ήµο Χερσονήσου, ∆ηµαρχείο, Πρ. 

Αµερικανική Βάση Γουρνών, 70014, Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, τηλ. +30 

2813 404600, Fax: +30 2813 404608 στον κ. Μιχελεκάκη Εµµανουήλ (τηλ. 

+30 2813 404661/mail: e.michelekakis@hersonisos.gr)  ή/και στην κα 
Καλλιρόη Τασιούδη (τηλ. +30 2813 404648/mail: k.tasioudi@hersonisos.gr) 

Ηµεροµηνία ανάρτησης παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα: 18-06-

2012 

 

 

 Ο ∆ήµαρχος Χερσονήσου 
Ζαχαρίας Εµµ. ∆οξαστάκης 

 
 

 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου 

• Πατρίδα       (ηµερήσια) 

• Νέα Κρήτη  (ηµερήσια) 

• Άποψη του Νότου  (Εβδοµαδιαία) 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 

2. Φ.Β3 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

καα 

 

 

Κοκκινάκη Αικατερίνη 


