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Ηράκλειο, 31-12-2020 
Α.Π.: 61024 

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
 Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 

 CLLD/LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.2 

 

 Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
 έργου, με κωδικό ΣΑ 082/1, κωδικός έργου 2017ΣΕ08210000 με τίτλο: 

 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ», 
 Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. 0010890844 και με προϋπολογισμό 177.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

 

CPV: 45215120-4 με τίτλο: Κατασκευαστικές εργασίες για ειδικά Ιατρεία 
 

 Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με 
 συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 της πράξης: 

 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» 
 

Η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αριθμ. 
Πρωτ. 5651/26-11-2020 Απόφαση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 2014 – 2020, που αφορά στη 
θετική γνώμη για έγκριση Δημοπράτησης του παραπάνω έργου, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό 
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή Δημοπρασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση του έργου με 
τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010890844 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο 
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ». 
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με 
προϋπολογισμό έργου 142.361,51 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου με βάση τη μελέτη με αριθμό 
θεώρησης 282363/06-11-2019 από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηρακλείου, ανέρχεται στο ποσό των 142.741,93 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 
177.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 
Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/02/2021, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. 
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/02/2021, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
www.hc-crete.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Πέμπτη 04/02/2021, η 
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αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και 
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 05/02/2021. Περισσότερες  
πληροφορίες στην Δ/νση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 7ης Υ.Πε. Κρήτης και συγκεκριμένα στα 
τηλέφωνα: 2813-404430 & 2813-404446, Φαξ: 2810-331570 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

 
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το τελευταίο υπόδειγμα της ΕΑΑΔΗΣΥ με  
τις ανάλογες προσαρμογές στο Π.Δ. 71/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 
4635/2019. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 
σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ στην Α2 τάξη και άνω (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα 
κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ της αναλυτικής Διακήρυξης), φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης, που δραστηριοποιούνται που 
είναι εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης, 
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. 

Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 2.855,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική 
επιστολή θα απευθύνεται προς την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Η ισχύς της θα είναι 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και να 
προσκομίσουν βεβαιώσεις από άλλες Υπηρεσίες ότι έχουν εκτελέσει επιτυχώς συναφή έργα. 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν - είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 
προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την 
ΣΑ 082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000. 

Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή στον Ανάδοχο του έργου. 
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Κρήτης. 

 
 
 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/12/2020 
Η ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
7ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣΠΕΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ELENI BORMPOUDAKI
Ημερομηνία: 2021.01.05 19:54:48 EET
Αιτία: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Τόπος: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
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