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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                 Καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

Αρ. Πρωτ. 2923/21.6.2017 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την ανάδειξη Αναδόχου για την  

«Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων» 

 
Ο Δήμαρχος Σητείας 

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση αντλητικών 

συγκροτημάτων γεωτρήσεων», προϋπολογισμού 129.995,45€ με ΦΠΑ 24%,   

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Σητείας 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Π. Βαρθολομαίου 9 

Ταχ.Κωδ.: 72300 

Τηλ.: 28433 40524 

Telefax: 28430 29243 

E-mail: sabidakis@sitia.gr  

Ιστοσελίδα: www.sitia.gr 

Κωδικός NUTS: EL432 (Νομός: Λασιθίου) 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης υπάρχει  στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr (διαδικτυακή 

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) όπου ο διαγωνισμός έλαβε συστημικό αριθμό 43177 και οι 

προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ανωτέρω διεύθυνση.  Επίσης 

τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί και  στη διεύθυνση (URL) του Δήμου :  

www.sitia.gr.  

 

3. Κωδικοί CPV:  
76492000-8: Υπηρεσίες τοποθέτησης εξοπλισμού γεωτρήσεων 
51100000-3: Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
31110000-0: Ηλεκτρικοί κινητήρες 

31161000-2: Μέρη ηλεκτρικών κινητήρων και γεννητριών 
42122400-4: Φυγοκεντρικές αντλίες και διατάξεις ανύψωσης υγρών 
42124200-6: Μέρη αντλιών ή διατάξεων ανύψωσης υγρών 
44165200-6: Κατακόρυφοι σωλήνες 
44115210-4: Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 
31300000-9: Μονωμένα σύρματα και καλώδια 

 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL432 (Νομός: 

Λασιθίου) 

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η 

επιλογή Αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν στη συντήρηση & 

επισκευή των αντλητικών συγκροτημάτων των αρδευτικών γεωτρήσεων κυριότητας 

του Δήμου Σητείας  

mailto:sabidakis@sitia.gr
http://www.sitia.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.sitia.gr/
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   Συγκεκριμένα η μελέτη αυτή αφορά: α) εργασίες με μηχανικά μέσα όπως εξαγωγή 

και επανατοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος, β) ηλεκτρομηχανολογικές 

εργασίες όπως συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων γ) αποσύνδεση επανασύνδεση 

κινητήρων, δ) εργασίες επισκευής αντλιών και δοκιμές αντλητικών συγκροτημάτων.

  

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές  

 

7. Συμβατικός χρόνος: 1 έτος 

8. Δικαιούμενοι & προϋποθέσεις συμμετοχής.:  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις  οικονομικών φορέων. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής: 

 

Α) να μη συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι λόγοι αποκλεισμού των παρ.1 , 2 

και 4β του ά.73 του Ν.4412/2016 και να μην του έχει επιβληθεί η ποινή του 

αποκλεισμού με την ΚΥΑ του ά.74 του Ν.4412/2016. 

 

Β) να πληρούν τα κριτήρια επιλογής :  

 

1) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι την επισκευή και συντήρηση 

αντλητικών συγκροτημάτων.  

   Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 

οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 

ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 

προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 

περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

    Ειδικότερα οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς,  απαιτείται να 

διαθέτουν πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ' αυτό και το είδος των εργασιών που δύνανται να εκτελέσουν, είτε 

να είναι εγγεγραμμένοι, σε σχετικό με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, 

μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων και να διαθέτουν την απαραίτητη άδεια 

άσκησης επαγγέλματος. 

2)  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

 

α) να αποδείξουν την εμπειρία τους στο αντικείμενο της σύμβασης. Για την απόδειξη 

τούτου θα πρέπει να μπορούν να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα για την 

εκτέλεση αντίστοιχων εργασιών κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2014-2016). 

Επιπροσθέτως, καθώς πολλές από τις γεωτρήσεις που έχει ο Δήμος Σητείας υπό την 

κυριότητά του είναι βάθους άνω των 300μ. οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, θα 

πρέπει να αποδεικνύουν την ανάληψη εργασιών που αφορούν σε σχετικά μεγάλου 

βάθους γεωτρήσεις (άνω των 300μ.)    

 

β) να διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών. 

Οπωσδήποτε δηλαδή να διαθέτουν μηχανολόγο, καθώς και ηλεκτρολόγο με 

δυνατότητα εγκ/νης ισχύος 200 ΗΡ. 

 

γ) να διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να 

αποδεικνύουν τη δυνατότητα ασφαλούς ανέλκυσης και καθέλκυσης των αντλητικών 
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συγκροτημάτων με χρήση γερανοφόρου οχήματος έως και βάθος 420 μέτρων. 

Ομοίως θα πρέπει να αποδεικνύουν την κατοχή ή δυνατότητα χρήσης 

πιστοποιημένου εργαστηρίου επισκευής και εργαστηρίου δοκιμής αντλιών. 

 

9. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:  

    Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1.β του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται 

σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης. 

   Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά μετά την ολοκλήρωση 

και παραλαβή της εκάστοτε εργασίας που θα του ανατίθεται. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

    Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 

4412/16, μετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού και 

αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον δεν θα υπάρξει κατά 

το χρόνο της παράτασης , υπέρβαση των προβλεπόμενων στη διακήρυξη ποσοτήτων 

και της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών με ΦΠΑ 24%. Στην περίπτωση αυτή ο 

Προμηθευτής υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου με την ίδια τιμή με 

αυτή της προσφοράς του . 

 

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής, επί του συνόλου της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

(μεγαλύτερο συνολικό ποσοστό έκπτωσης). Τμηματικές προσφορές δεν γίνονται 

δεκτές. 

 

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο 

μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, η ημερομηνία 

αποσφράγισης των προσφορών είναι η  31.07.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

11:00 π.μ. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 29/6/2017 και ώρα 

00:01 πμ . Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 25/07/2017 και ώρα 

17:00 μμ Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν , επι ποινή 

αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους :  

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως 

προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

β) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 το ύψος 

της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού, εκτός 

ΦΠΑ, ήτοι 2.097,00 ευρώ. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη ,στην οποία θα 

δηλώνεται ότι: 

• Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών με αυτή διατάξεων 

και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

• αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική 

υποβολή και έντυπη προσκόμιση, όπου απαιτείται, των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 103 & 80 του Ν. 4412/16. 

δ) Την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά τους με τα απαραίτητα δικ/κά σύμφωνα 

με τις παρ. 2.4.3.2 & 2.4.4 της διακήρυξης  

 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και 

δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την  επόμενη της 

ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, δηλαδή μέχρι 

31/1/2018. 
 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
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14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 25-

6264.001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΔήμουΣητείας.  

 

Σχετική  η υπ’ αριθ. 73/2017 Απόφαση οικονομικής επιτροπής για την διάθεση των 

πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, με ΑΔΑ: 7Μ7ΙΩ1Γ-ΡΧΓ 

 

15. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές:  

Α Για πράξεις που εκδίδονται πριν από τη θέση σε ισχύ του Βιβλίου ΙV 

(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, δηλαδή πριν τις 26 Ιουνίου 2017 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 

της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 

ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής, με την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου 

τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας 

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 

του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο 

της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, 

η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) 

επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου 

pdf,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016,  

 Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται 

για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της λειτουργίας του 

Συστήματος “Επικοινωνία”. 

 

Β. Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες 

εκδίδονται ή συντελούνται μετά τη θέση σε ισχύ του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 

έως 374) του ν. 4412/2016, δηλαδή μετά τις 26.06.2017. 

Οι παρούσες διαφορές ρυθμίζονται στα ά.345 έως 374 του N.4412/2016 και στο 

Π.Δ.39/2017 (ΦΕΚ 64/04.05.2017/τ.Α) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών 

προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προδικαστικών 

προσφυγών» 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: α) δέκα (10) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 

αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή με τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 

παρ. 1 περ. α΄ν. 4412/2016), β) δέκα ( 10) ημέρες από την πλήρη , πραγματική ή 

τεκμαιρόμενη , γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του οικ. φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της προκήρυξης , η πλήρης γνώση αυτής 

τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου , όπως 

αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I του Π.Δ.39/2017. 

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται 

με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της 

προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Η αναθέτουσα αρχή, το αργότερο την επόμενη της κατάθεσης εργάσιμη ημέρα, 

ειδοποιεί την ΑΕΠΠ σχετικά με την κατάθεση της προσφυγής και της παραχωρεί 

δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού. Επίσης η 

αναθέτουσα αρχή: (α) κοινοποιεί την προσφυγή μέσω του συστήματος επικοινωνίας 

του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών 

σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της 

προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία 

εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, και 
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(β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού 

τόπου του διαγωνισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα 

κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και 

τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον 

προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 

ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της 

σχετικής σύμβασης. 

 

 

 

 
Ο Δήμαρχος 

 

 

 

Θεόδωρος Πατεράκης  
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 Η 

Τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα, πρέπει να είναι σύμδωνη με τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης για την ανάθεση της υπρεσίας με τίτλο: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ όπως 

αυτές καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού, για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας 

του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. - 

εδάφιο Β3. 
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