
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια δημόσια προσβάσιμων σταθμών φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων. Η προμήθεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνδρομής του Δήμου 

Αστυπάλαιας στην υλοποίηση του έργου καινοτομίας «Αστυπάλαια Έξυπνο και Πράσινο Νησί» το 

οποίο αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Αστυπάλαια, όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στην αρ.5/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο με 

αρ.πρωτ. 2951/2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010557281) πρωτογενές αίτημα της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

Το εν λόγω αίτημα καθώς και η σχετική μελέτη είναι διαθέσιμα και από την Οικονομική Υπηρεσία 
του Δήμου και μπορεί να σας χορηγηθούν κατόπιν αιτήσεώς σας με κάθε διαθέσιμο μέσο (email, 
ταχυδρομικής αποστολής). 
 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 257 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. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α Περιγραφή Προμήθειας Αριθμός 
τεμαχίων/cpv 

Κόστος 
Μονάδας € 

Συνολικό 
κόστος € 

1 
Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων 

4 τεμάχια/ 

cpv: 
31681500-8 

4.100,00 € 
16.400,00 

€ 

   Σύνολο 
16.400,00 

€ 

   ΦΠΑ 24% 
3.936,00 

€ 

   Γεν. Σύνολο 
20.336,00 

€ 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Η δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό 

ποσό των είκοσι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ (20.336,00 €),  

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους από τον 

Κ.Α. 30.7135.07 του έτους 2022. 

Χρονική Διάρκεια: Το διάστημα εκτέλεσης της προμήθειας και παράδοσης των 

φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων εκτείνεται χρονικά από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και για είκοσι μέρες (20). 

 

 

 

  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Αστυπάλαιας  
Ταχ. Κώδικας : 85900  
Πληροφ. : κ. Καλής Ανδρέας  
Τηλέφωνο : 22433 60030  
E-mail : d.astipalea@gmail.com  

 
 

 
 
 
Αστυπάλαια, 16/05/2022 
Aρ. Πρωτ.:  2968 
 
 

ΠΡΟΣ 

JOLTIE Ι.Κ.Ε.  
ΑΦΜ 801446950 
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 5, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ ATTIKHΣ 
hello@joltie.com 
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Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας: 
• Τα προμηθευόμενα υλικά θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, σύγχρονης κατασκευής, 

υψηλής αισθητικής και θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος 

κειμένου. Πρέπει να είναι άριστης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς 

βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές.  

• Οι σταθμοί φόρτισης θα παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένοι και έτοιμοι προς 

εγκατάσταση και λειτουργία. 

• Αν κατά την παραλαβή ή την χρήση κάποιου υλικού διαπιστωθεί ότι αυτό είναι ακατάλληλο 

κατά την κρίση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, θα 

αντικαθίσταται υποχρεωτικά από τον προμηθευτή με αντίστοιχο, κατάλληλο και αποδεκτό 

από την Υπηρεσία, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο.   

• Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Αστυπάλαιας, 

με έξοδα του αναδόχου. 

• Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που μπορεί 

να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκαιρη παράδοση των ανωτέρω υλικών, 

συμπεριλαμβανομένων του κόστους μεταφοράς, του κόστους φορτοεκφόρτωσης των ειδών, 

κάθε απαιτούμενης δαπάνης της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και 

των ασφαλιστικών του εισφορών, των νόμιμων κρατήσεων κ.ά. 

 
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 προμήθεια μέχρι την  
23η Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ημέρα λήξης κατάθεσης 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. 
 
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 
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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 Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, 
 

 

 

 

Ανδρέας Καλής 
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