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Αστυπάλαια, 20/04/2022
Aρ. Πρωτ.: 2494

ΠΡΟΣ
ΥΙΟΙ Γ.ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΑΤΟΜΕΙΟ-ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ
Email: pgiannarakis@yahoo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία συντήρησης του δικτύου των αγροτικών
δρόμων της νήσου Αστυπάλαιας. Όπως είναι γνωστό, το νησί της Αστυπάλαιας έχει
περιορισμένο δίκτυο ασφαλτοστρωμένων δρόμων και εκτεταμένο δίκτυο αγροτικών δρόμων,
που επιτρέπουν την πρόσβαση σε αγροτικές καλλιέργειες, ποιμνιοστάσια, αξιοθέατα και ακτές με
συνολικό μήκος που ξεπερνάει τα 30 χλμ., όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας.
Το σχετικό αίτημα (ΑΔΑΜ 22REQ010385688) της Υπηρεσίας εγκρίθηκε με την αρ.233/2022
(ΑΔΑΜ 22REQ010414420) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και είναι διαθέσιμο και από την
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και μπορεί να σας χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεώς σας με κάθε
διαθέσιμο μέσο (email ή ταχυδρομικής αποστολής).
Όπως προαναφέρθηκε, για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η
υπ’ αριθ. 233 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της
Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
Στον παρακάτω πίνακα ακολουθεί ανάλυση των υπηρεσιών με ενδεικτικό προϋπολογισμό
δαπάνης:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

1

Περιγραφή Εργασίας

Εργασίες ισοπέδωσης εδάφους με
διαμορφωτήρα

Ποσότητα
(m2)

Κόστος
Μονάδας
€

75.550

0,35 €
Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γεν.
Σύνολο

Συνολικό
κόστος €

26.442,50€
26.442,50 €
6.346,20 €
32.788,70 €

Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση υπηρεσίας:
1. Η χρονική περίοδος για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται σε 50 Η.Η. από την
ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
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2. Οι εργασίες θα εκτελεστούν με κατάλληλα κατά περίπτωση συνήθη χωματουργικά
μηχανήματα (προωθητών, εκσκαφέων, φορτωτών, διαμορφωτήρων γαιών/grader
φορτηγών κλπ).
3. 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 χωματουργικές εργασίες. Επίσης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εκ του νόμου τυπικά
προσόντα (άδεια χειριστή Μ.Ε., άδεια οδήγησης φορτηγού κτλ).
4. Η ποσότητα των 75.550 τ.μ. ισοπέδωσης καταστρώματος αγροτικής οδοποιίας
προκύπτει από το μήκος των δρόμων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα επί
ενός μέσου πλάτους 5 μέτρων.
Α/Α

Περιγραφή

Μέτρα Μήκους

1

Οδός πρόσβασης παραλίας Αγίου Κωνσταντίνου

1.560

2

Οδός πρόσβασης εκκλησίας Παναγίας Πουλαριανής

1.500

3

Οδός πρόσβασης παραλίας Βάτσες

2.800

4

Οδός από Χώρα έως Άγιο Ιωάννη

6.300

5

Οδός για παραλία Χρυσή άμμος

1.700

6

Οδός για παραλία Καρέκλι

800

7

Οδός για παραλία Βαΐ

450

5. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα μέτρα που προβλέπονται
για την προστασία και την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί κατά της
εργασίας και την πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή
πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του
αναδόχου ή οποιοδήποτε τρίτο κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο Δήμος δεν έχει
καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και
τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων.
6. H αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομική προσφορά βάσει
τιμής.
7. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με τα όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
8. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών θα γίνει μετά την οριστική
παραλαβή τους και εφόσον υποβληθούν όλα τα απαραίτητα για την πληρωμή
δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
Περαιτέρω, σας πληροφορούμε ότι για το τρέχον οικονομικό έτος, η αιτούμενη με το παρόν
υποχρέωση, δεν υπερβαίνει το χρηματικό ότι της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του Ν.
4412/2016, σωρευτικά ανά CPV.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την
26η Απριλίου, ημέρα Τρίτη (ημέρα λήξης των προσφορών) με κατάθεση στο γραφείο
Πρωτοκόλλου του Δήμου Αστυπάλαιας ή ταχυδρομικά ή μέσω Courier στον Δήμο Αστυπάλαιας,
ΤΚ 85900, Δωδεκάνησα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
d.astipalea@gmail.com
Στην περίπτωση της αποστολής της προσφοράς σας μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει η προσφορά σας υποχρεωτικά να είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένη.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και
το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
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Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε
περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους
του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και
αφορά ιδίως:αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές,ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με
την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016,
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Ο Προϊστάμενος Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών,
Καλής Ανδρέας

