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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για Εξαγωγή-τοποθέτηση 
αντλητικών  συγκροτημάτων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές 
προσφορές σύμφωνα με: 
1. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 
22 του Ν. 3536/2007 
2. 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. 
3. Του άρθρου 58 & 72  του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010). 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 38,72,116, 118 και παρ 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  
5. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις άρθρου 158 και της 
παρ. 9 εδ. 2 άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  
 Άρθρο 27 του Ν. 4304/23-10-2014 (ΦΕΚ 234 Α΄), το οποίο αντικαθιστά την παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄).   
 
6) Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I). 

7) Την υπ’ αριθμ. 85250/03-09-2019 (ΑΔΑ:Ψ9ΞΗΩ0Ο-9ΥΝ) Απόφαση Δημάρχου για τον Ορισμό 

Αντιδημάρχων και την με αρ. πρωτ. 75309/27-08-2020 (σε ορθή επανάληψη) Απόφαση Δημάρχου περί 

παράτασης της θητείας τους με τις αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο που τους έχουν εκχωρηθεί μέχρι 

τις 28-02-2021. 

8) Την με αριθ. Πρωτ. 86247/05.09.2019 και ΑΔΑ 61ΑΕΩ0Ο-ΗΦΜ Απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού 
Αντιδημάρχου Ηρακλείου ως Διατάκτη» 
 
9) Την 86763/2019 Απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υπογραφής του 
τεκμηριωμένου Αιτήματος διατάκτη. 
 
10) Την με αριθ. πρωτ. 17810/ 26-02-2021 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:6Β9ΡΩ0Ο-Ν47) απόφασης 
Δημάρχου με αρμοδιότητα υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, του τεκμηριωμένου 
αιτήματος του διατάκτη, της υπογραφής της παραγράφου 3α του άρθρου 66 του ν. 4270/14 και της 
υπογραφής της παραγράφου ια του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016, καθώς και του συνόλου των εγγράφων, 
βεβαιώσεων, συμβάσεων, διακηρύξεων, κ.λ.π που εκδίδονται στα πλαίσια λειτουργίας των υπηρεσιών 
τις οποίες επιβλέπουν, κατευθύνουν και ελέγχουν.  
 
10) Το υπ αριθ. 24868/22-03-2021 Πρωτόγεννές  Αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ008332257)  και το υπ αρ. 
26135/2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων και Μελετών  για την «Εξαγωγή – 
Τοποθέτηση των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων  Άρδευσης». 
 
11) Τον εκτελούμενο εγκεκριμένο Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2021.  
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Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 25-6117.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, 
με τίτλο του έργου «Εξαγωγή – Τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων» 
12) Την διάθεση πίστωσης και την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ (A-819/28501/26-03-2021) με ΑΔΑ: 
6ΔΤΗΩ0Ο-ΗΓΨ και με εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ: 21REQ008381037 συνολικού ποσού  24.800,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%. 
13) Την Τεχνική Περιγραφή, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο 
Προσφοράς που επισυνάπτονται. 
 
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 ευρώ  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις  26/04/2021  ημέρα  Δευτέρα  στο Πρωτόκολλο του Δήμου 
Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα 
Προμήθειών- Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλέφωνα 2813 409185-428 όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα 
κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 12 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται: 
 
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στην Πρόσκληση  οφείλουν να προσκομίσουν, είτε 

αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με 

συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μια ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο, τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά : 

α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή Εμπορικού Επιμελητηρίου που να φαίνεται το επάγγελμα του 

διαγωνιζομένου και ότι είναι εγγεγραμμένος σ' αυτό και ενήμερος. 

β)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου 

να δηλώνεται ότι: 

• Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά. 

• Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-

πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα. 

• Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

• Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του 

ενδεικτικού προϋπολογισμό της εργασίας και συμφωνούν με αυτούς 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 

ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία .Σε περίπτωση 

εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται βάσει της 

ισχύουσας νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασης της Επιχειρήσεως, από την οποία και εκδίδεται. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τους εργαζόμενους που απασχολεί και ότι διαθέτει μόνιμο 

προσωπικό. (Να υποβληθούν σχετικές καταστάσεις). 

ε)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  στην οποία θα δηλώνεται ότι το προσωπικό, καθώς και τα οχήματα-

μηχανήματα κ.λ.π τα οποία θα χρησιμοποιούνται για εκτέλεση των ανατιθεμένων εργασιών θα πληρούν  



τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, τα σχετικά με το υπ’ αριθμό πρωτ. Δ13ε/0/9865/16-10-96 

έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ αναφερόμενα και θα διαθέτουν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας 

και ασφάλειας. 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8), ότι διαθέτει ιδιόκτητα ανυψωτικά μηχανήματα 

(γερανούς) κατάλληλα για τα ζητούμενα βάθη γεωτρήσεων (μέχρι 400 μέτρων).  

ε) Βεβαίωση εμπειρίας εκτέλεσης εργασιών για την εξαγωγή και τοποθέτηση υποβρύχιων αντλητικών 

συγκροτημάτων. 

(Να υποβληθούν σχετικές καταστάσεις με αναλυτικά στοιχεία για εργασίες        των τριών τελευταίων ετών) 

ζ)Εναλλακτικά οι συμμετέχοντες μπορούν και να μισθώνουν μηχανήματα τρίτων, τα οποία θα πληρούν 

υποχρεωτικά όλους τους όρους της παρούσης. 

  1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο διαγωνιζόμενος δεν έχει ιδιόκτητο μηχάνημα θα πρέπει επιπροσθέτως 

των άλλων δικαιολογητικών να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη του 

μηχανήματος ότι θα συνεργαστεί με τον διαγωνιζόμενο.  

  2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι θα συνεργαστεί με τον ιδιοκτήτη του 

ανυψωτικού μηχανήματος.  

η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ο ενδιαφερόμενος  τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους  οφείλει να καταβάλει 

εισφορές .  

θ) Ασφαλιστική ενημερότητά από όλους τους Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου 

οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

To πιστοποιητικό που αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα), ο Δήμος Ηρακλείου 

υποχρεούται για τους εγκαταστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, να το αναζητήσει 

αυτεπάγγελτα, τόσο κατά την υποβολή της προσφοράς του οικονομικού φορέα, όσο και κατά την 

υποβολή των αποδεικτικών μέσων του προσωρινού μειοδότη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 

του Ν. 4704/2020 

 

Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει: 

 1) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κ.λ.π. στοιχεία και 

πληροφορίες σε δύο υπό φακέλους με αναγραφή πρωτότυπη σειρά – αντίγραφα. 

2) Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά. 

 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. 

 
      Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

                   ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ  


