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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την «Ασφάλιση του 

μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ που στεγάζει το Τμήμα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης» και καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3. 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. 

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

22 του Ν. 3536/2007. 

5. Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I). 

6. Την υπ’ αριθμ. 86247/05.09.2019 απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχου Ηρακλείου 

ως Διατάκτη (ΑΔΑ 61ΑΕΩ0Ο-ΗΦΜ). 

7. Την υπ’ αριθμ. 86763/2019 απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υπογραφής 

του τεκμηριωμένου αιτήματος Διατάκτη. 

8. Την υπ’ αριθμ. 16439/25-2-2022 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα 

υπογραφής στους Αντιδημάρχους. 

9. Το υπ΄ αριθμ. 44564/20-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010611747) Πρωτογενές αίτημα και το υπ’ αριθμ. 

46574/25-05-2022 τεκμηριωμένο αίτημα για την εν λόγω παρεχόμενη υπηρεσία. 

10. Τη διάθεση πίστωσης και την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων  Ανάληψης Υποχρέωσης (A-

1360,1361,1362/2022, συνολικού ποσού 20.000,00 ευρώ σε βάρος των  Κ.Α. 15-6251.001, 15-

6255.002, 15-6255.003  εξόδων με ΑΔΑΜ: 22REQ010639024. 

11. Την υπ’ αριθμ. 51917/07-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΙΟΩ0Ο-ΓΗΧ) απόφαση Αντιδημάρχου με την οποία α) 

εγκρίθηκε η διενέργεια της εν λόγω παρεχόμενης υπηρεσίας και β) οι τεχνικές προδιαγραφές 

αυτής. 

12. Τον εκτελούμενο εγκεκριμένο Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2022. 

13. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το 

Τιμολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτεται., 

 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται έως το ποσό των 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.  
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Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη  28/06/2022, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στη 

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 που θα κατατεθούν όπως 

αναφέρονται παρακάτω, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών, όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους:  

Α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης 
σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019 υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο και σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ 
μέρους του νόμιμου εκπρόσωπου, όπως αυτός ορίζεται στην περ. 79Α του Ν.4412/2016 όπου να 
δηλώνεται ότι:  

• 1) έχει λάβει γνώση, της τεχνικής έκθεσης, των όρων της τεχνικής περιγραφής και του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνεί με αυτούς. 

• 2) δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για α) συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 
σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία 
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 
της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215 ). 

• Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

• Δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.   
 
Β) Έντυπο με την οικονομική προσφορά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο 
της επιχείρησης ή το εξουσιοδοτημένο προς αυτό το σκοπό πρόσωπο. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει 
αναλυτικά το κάθε επί μέρους τμήμα της προσφερόμενης υπηρεσίας, το οποίο πρέπει να είναι σύμφωνο 
με την τεχνική περιγραφή της μελέτης. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση. Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/


και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 

μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του 

ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

(φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 

ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική 

νομοθεσία αντίστοιχα. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι: 

(i) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ως φυσικού ή νομικού προσώπου για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους 

εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν.  

Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. 

Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η φορολογική ενημερότητα θα 

αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 19 του ν.4704/20 

 

Δ) Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 

• Ο ιδιώτης ασφαλιστής  θα πρέπει να προσκομίσει : 

• Ταυτότητα από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σε ισχύ, 
οποιασδήποτε βαθμίδας διαμεσολάβησης. 

• Βεβαίωση σύμβασης μεταξύ του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και της Ασφαλιστικής Εταιρείας που θα 
εκπροσωπεί στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

• Ασφαλιστικό Συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (ιδιώτης). 

• Και για την  Ασφαλιστική Εταιρεία που εκπροσωπεί ο ιδιώτης, θα πρέπει να προσκομίσει άδεια  (έγγραφο) 
που θα πιστοποιεί ότι λειτουργεί υπό την Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.), της Τράπεζας 
της Ελλάδος, θα διαθέτει πιστοποιητικό λειτουργίας  από την Δ.Ε.Ι.Α της Τράπεζας της Ελλάδος. 

• Η  εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει : 

• Εξουσιοδότηση από την Ασφαλιστική Εταιρεία προς τον εκπρόσωπό της για τον Διαγωνισμό. 

• Νομιμοποίηση της λειτουργίας της εταιρείας από τη Τράπεζα της Ελλάδος. Θα πρέπει δηλαδή να 
λειτουργεί υπό την Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.), της Τράπεζας της Ελλάδος, θα διαθέτει 
πιστοποιητικό λειτουργίας από την Δ.Ε.Ι.Α της Τράπεζας της Ελλάδος. 

• Βεβαίωση εξουσιοδοτημένου ασφαλιστικού εκπροσώπου της εταιρείας, στην πόλη του Ηρακλείου, ο 
οποίος θα διαθέτει την απαιτούμενη αστική ευθύνη, θα διαθέτει δηλαδή Ασφαλιστικό Συμβόλαιο 
Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.    
                                                                                                                                                                                     

Ε) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του 

οικονομικού  φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 



κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου  

 
  

 

• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 

• Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

απορρίπτεται. 

• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.  

 
Η Αντιδήμαρχος 

 
 

Μαρία Γ. Καναβάκη 
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