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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Ηράκλειο   9 /4/2021                                   
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ             
Δ/ΝΣΗ TEΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31.458 
ΤΜΗΜΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Αρμόδιος: Μπιολάκης Μανόλης 
Τηλέφωνο: 2813-409882               
 
 

      

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   

Διεξαγωγής Συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

 

¨ Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών των υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων 

άρδευσης¨ 

 

 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  ότι στις 21-4-2021 ημέρα Τετάρτη και από 

ώρα 10:00 έως και 10:30 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης  

διαγωνισμού του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, οδός Διονυσίου 13Α 

Νέα Αλικαρνασσό , θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για 

την: ¨ Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών των υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων 

άρδευσης ¨ προϋπολογισμού 74.400 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

 
Η παρούσα υπηρεσία, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, σε βάρος της πίστωσης με                                 

ΚΑ 25-6672.001   για το οικονομικά έτη: 

 2021 με το ποσό των 64.867,50 €.  

 2022 με το ποσό των 9.532,50 € 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, την παρ. 

4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του    

Ν. 3536/2007, τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  όπως προστέθηκε 

με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 

της  παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010), Ν.4555/18«Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α » Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

Ι] 

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο του 

αντικειμένου (εργασίες & υλικά) όπως λεπτομερώς περιγράφεται στα τεύχη της μελέτης.   

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι οι επισκευές και συντηρήσεις των αντλητικών 

συγκροτημάτων των αρδευτικών γεωτρήσεων και γενικότερα των 
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εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου καθώς και του ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού που σχετίζεται µε την λειτουργία τους.  

Συγκεκριμένα η μελέτη περιλαμβάνει : 
 

α. Οι εργασίες επισκευής – συντήρησης των υφιστάμενων αντλητικών συγκροτημάτων 

σε εξειδικευμένο συνεργείο. 

β. Την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή των υφιστάμενων αντλητικών 

συγκροτημάτων καθώς και κάθε ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και υλικών που 

σχετίζεται µε την καλή λειτουργία ή αναβάθμισή τους. 

γ. Την διενέργεια ελέγχου – δοκιμής των υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων σε 

ειδικά διαμορφωμένο δοκιμαστήριό. 

δ. Την προμήθεια νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εφόσον η επισκευή του 

υφιστάμενου κριθεί από την υπηρεσία τεχνοοικονομικά ασύμφορη. 

ε. Τον έλεγχο λειτουργίας των εγκαταστάσεων άρδευσης και την προληπτική 

συντήρηση του ηλεκτρολογικού υλικού – εξοπλισμού εφόσον κριθεί απαραίτητο από 

τον Δήμο Ηρακλείου. 

 

Οι εργασίες και τα προς προμήθεια είδη – ανταλλακτικά κατατάσσονται στους 

ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

CPV Περιγραφή 
50511000-0     Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης   
                       αντλιών 
50532100-4     Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων 

76473000-9     Υπηρεσίες δοκιμής εξοπλισμού γεώτρησης 

45317100-3     Εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης εξοπλισμού άντλησης 
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 

76431100-4 Υπηρεσίες ελέγχου γεώτρησης 

42122130-0 Αντλίες νερού 

42124290-3 Μέρη φυγοκεντρικών αντλιών 

31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες 

31161000-2 Μέρη ηλεκτρικών κινητήρων και γεννητριών 

44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήµατα 

31321210-7 Καλώδια χαµηλής τάσης 

31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες 

31210000-1 Ηλεκτρικές συσκευές για την διακοπή και προστασία ηλ. κυκλωµάτων 

31200000-8 Συσκευές διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος 

31216100-4 Εξοπλισµός αντικεραυνικής προστασίας. 

31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 

 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 10 µήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, 

µε δικαίωμά παράτασης της σύβασης για επιπλέον 4 μήνες 

Δικαίωμα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύβασης έχουν 

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που ασκούν επάγγελμά 

σχετικό µε το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας και είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύβαση 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα µέλη 

της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης  καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσιών Συμβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 

 
Δεν απαιτείται εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με παράγ. 1α του 

άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο 

διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται  στην  Δ/νση  Τεχνικών Έργων & Μελετών   του  Δήμου  Ηρακλείου  –  Τμήμα 

υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων , οδός Διονυσίου 13Α Νέα Αλικαρνασσός,  Α’ 

Όροφος, Γραφείο 11, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  (αρμόδιος κ. Μπιολάκης 

Μανόλης    ( τηλ.  2813-409882 και e-mail: biolakis-m@heraklion.gr).  

Επίσης τα έγγραφα που αφορούν την υπηρεσία (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

Τεχνικές Περιγραφές και Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς) παρέχονται στους ενδιαφερόμενους και από την ιστοσελίδα του 

Δήμο http://www.heraklion.gr 

Η παρούσα θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», και στην 

ημερήσια εφημερίδα Νέα Κρήτη.  

Τα έξοδα δημοσίευσης στην εφημερίδα θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Ο Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων, Πρασίνου 

& Καθημερινότητας 

 

Κος Αναστασάκης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΩΗΑ3Ω0Ο-ΦΣ1


		2021-04-09T13:31:19+0300
	EMMANOUIL BIOLAKIS


		2021-04-09T13:52:55+0300
	Athens




