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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Αρμόδιος: Σταύρος Λυριντζάκης, Δ/ντης                                                  Ηράκλειο, 14-02-2019 

Τηλ.: (+30) 2810.338164, Φαξ. (+30) 2810.226110                                Αρ. Πρωτ.:  1007/2019         

E-mail: info@portheraklion.gr                                                                    Σχετ.:  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  

 

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: 

 Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

 Το υπ’ αρ. 19REQ004410824 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης, 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 663/30.01.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7ΖΑ7469ΗΞΣ-ΨΙΔ), 

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών 

αποτύπωσης περιβάλλοντα χώρου και κτιρίου Επιβατικού Σταθμού Λιμένος Ηρακλείου, αρχικού 

προϋπολογισμού 4.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο 

της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές. 

 

1. Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ακριβής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του 

άμεσου περιβάλλοντα χώρου και σε απόσταση περίπου 15 μέτρων περιμετρικά του κτιρίου του 

Επιβατικού Σταθμού Λιμένος Ηρακλείου (έλεγχος και ενημέρωση μόνο για το εν λόγω προαναφερόμενο 

χώρο της υπάρχουσας τοπογραφικής αποτύπωσης εξαρτημένης σε ΕΓΣΑ 87 της σημερινής κατάστασης 

και όχι πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα) και συγκεκριμένα απλή υψομετρική αποτύπωση του κτιρίου και 

αποτύπωση του περιγράμματος του εξωτερικά (περιγράμματα, υψόμετρα, στάθμες). Επίσης, εσωτερικά 

του κτιρίου απαιτείται πλήρης αποτύπωση του φέροντα οργανισμού του, στάθμες επιπέδων του, ύψη, 

διαρρύθμιση, όψεις, τομές κ.τ.λ. καθώς και αποτύπωση των υφιστάμενων δικτύων 

(ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, πυρόσβεσης κ.τ.λ.). 

 Για την καλύτερη κατανόηση των ζητούμενων υπηρεσιών, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να 

επισκεφθούν το χώρο μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. 

 

2. Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 

4.000,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α. το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο για την υποβολή 

προσφορών. 

 

3. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα 

πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο (υπηρεσίες 

μηχανικού). 
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Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 

74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. 

 

4. Περιεχόμενο προσφοράς 

Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού:  

1. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται. 

2. Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 

των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή 

μπορούν να αποκλεισθούν. 

3. Αντίγραφο Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα 

Μηχανικού. 

 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προσφέρων καταθέσει πτυχίο Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού ή 

Αρχιτέκτονα Μηχανικού απαιτείται η συνεργασία του με Πολιτικό Μηχανικό για την εκπόνηση του 

συνόλου του περιγραφόμενου αντικειμένου της παρούσας, το πτυχίο του οποίου πρέπει να καταθέσει 

στην προσφορά του. 

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών. Προσφορές για τμήματα απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

 

5. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο 

μέχρι την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος 

Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου (γραφείο Πρωτοκόλλου). 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την 

ταχυδρομικά με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. 

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το 

περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε 

φακέλους έγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό κατάστημα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 

6. Ισχύς των Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 30 μέρες από την επόμενη μέρα της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

 

7. Άνοιγμα Προσφορών 

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:15 π.μ.. στα Γραφεία 

του Ο.Λ.Η. Α.Ε. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι 

οικονομικοί φορείς ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους.  

 

8. Κριτήριο κατακύρωσης - Υπογραφή σύμβασης 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών. Η ανακοίνωση της 

κατακύρωσης στον μειοδότη οικονομικό φορέα θα γίνει εγγράφως από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε.  
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Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. καλεί τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο κατοχυρώθηκαν οι υπηρεσίες, να προσέλθει 

μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας τα 

απαιτούμενα από το Ν.4412/2016 δικαιολογητικά, ήτοι:  

 Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ  

 Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ  

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου  

Αν παρέλθει άπρακτη η τασσόμενη προθεσμία χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για 

να υπογράψει τη σύμβαση, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά 

κατάταξης οικονομικό φορέα. 

 

9. Χρονική διάρκεια σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια παροχής του συνόλου των υπηρεσιών ορίζεται σε ένα (01) μήνα από την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 

 

10. Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την πιστοποίηση από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής της σύμβασης. Στοιχείο πληρωμής για τον ανάδοχο θα είναι η παραπάνω πιστοποίηση. 

Για την πληρωμή του τιμήματος, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα εκ του νόμου απαιτούμενα στον 

Ο.Λ.Η: 

α) Τιμολόγιο,  

β) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας,  

γ) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Το τιμολόγιο εξοφλείται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή του. Για το απαιτούμενο χρονικό 

διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής του αναδόχου, μέχρι την καταβολή σε αυτόν, του 

ποσού του λογαριασμού από το ταμείο του Ο.Λ.Η. Α.Ε., δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση αποζημιώσεως 

για τη δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση πληρωμής του. 

Οι πληρωμές υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 

-0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. και 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σύμφωνα με τα Άρθρα 350 & 375 του Ν.4412/2016 

(πλέον Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου). 

 

11. Ισχύουσες διατάξεις 

Η  υπόψη  διαδικασία  θα  εκτελεστεί σύμφωνα  με  τους  όρους της  παρούσης.  Περιπτώσεις που  δε 

ρυθμίζονται από τους παραπάνω αναγραφόμενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ 147 A/08.08.2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.  

Ο ΟΛΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει τη διαδικασία οποτεδήποτε, ή να 

επαναλάβει αυτήν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση. 

 

12. Διευκρινήσεις 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ. Λυριντζάκη 

Σταύρου, Τηλ.: 2810338164, Fax.: 2810-338126, e-mail: protokolo@portheraklion.gr. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 

 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΦΙΛΙΠΠΗΣ
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

 

Προσφερόμενη τιμή για την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών (αριθμητικώς): 

 

 ……….……………………......€ 

 

 

Προσφερόμενη τιμή για την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών (ολογράφως): 

 

……………………………..………………………………………………………………………………………………………... 

 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%. 

 

Η παρούσα προσφορά ισχύει για 30 ημέρες. 

 

Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

 

Ο Προσφέρων 

 




