
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση με το Δίκτυο 

Χαμηλής Τάσης και θέση σε λειτουργία ενός διασυνδεδεμένου συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από φωτοβολταϊκά (ΦΒ), 20 kWp, το οποίο θα λειτουργεί υπό το καθεστώς του 

εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. 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 και των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Αστυπάλαια, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αρ.6/2022 

μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αστυπάλαιας και στο με αρ.πρωτ.3062/18-05-2022 

(ΑΔΑΜ 22REQ010585634) 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. 266 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 Ποσότητα Κόστος 
Μονάδας € 

Συνολικό 
κόστος € 

1 
Φωτοβολταϊκά πλαίσια μαζί με βάσεις 
στηρίξεως τους 

44 300,00 € 13.200,00 € 

2 
Αντιστροφείς ισχύος (inverter) DC/AC, 
μαζί με σύστημα καταγραφής 
απόδοσης και λειτουργίας τους 

2 2.600,00 € 5.200,00 € 

3 
Σύστημα Παρακολούθησης, εποπτείας, 
ελέγχου και συλλογής δεδομένων Φ/Β 
Παραγωγής 

1 1.000,00 € 1.000,00 € 

4 
Πίνακες, γειώσεις, δίκτυα διανομής, 
διάφορα μικροϋλικά, εργασίες 
εγκατάστασης και αδειοδοτήσεων 

Κατ’ 
αποκοπή 

10.500,00 € 10.500,00 € 

   Σύνολο 29.900,00 € 

   ΦΠΑ 24% 7.176,00 € 

   Γεν. Σύνολο 37.076,00 € 

 
 

  
 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, 19/05/2022 
Aρ. Πρωτ.:  3098 
 
 

ΠΡΟΣ 
             Eunice Energy Group 
                  Χειμάρρας 5,  
             Τ.Κ. 15125, Μαρούσι 
  Email: info@eunice-group.com 
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Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: H προϋπολογιζόμενη δαπάνη της  ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται 
στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (29.900,00 € άνευ ΦΠΑ) και 
χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους από τον Κ.Α. 30.7135.03 του έτους 2022. 
Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει ή να συνεργάζεται με μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας 
ώστε να δύναται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αδειοδότηση του 
σταθμού 

 

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). 

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  
24η Μαΐου, ημέρα Τρίτη (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 

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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