
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ηλεκτρολογικού, 

ηλεκτρονικού υλικού τηλεμετρίας αντλιοστασίου αφαλάτωσης στην περιοχή 

«Ανάληψη» του Δήμου Αστυπάλαιας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ 

22REQ011138739) της υπηρεσίας. Το σχετικό αίτημα είναι διαθέσιμο και από την 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και μπορεί να σας χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεώς 

σας με κάθε διαθέσιμο μέσο. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α)η υπ’ αριθ. 

338/5597/2022 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. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς 

προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις παρακάτω δύο ομάδες. 

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΣΤ 

ΠΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
(€) 

1 
ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 

ΤΕΜ 2 363,75 727,50 

2 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12VDC/10W, ΡΑΓΑΣ 

(DELTA) 
ΤΕΜ 1 43,80 43,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 771,30€ 

ΦΠΑ 24% 185,11€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 956,41€ 

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. 
ΠΣ
Τ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
Σ 

(€) 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
(€) 

1 

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕΙΡΑΣ C2000 ΓΙΑ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑ IM/PM 7.5KW/17A ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΡΟΠΗΣ, PLC 10KSTEPS, STO ΚΑΙ RS-485 
MODBUS ΚΑΙ CANOPEN 

TEM 1 677,38 677,38 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

Ταχ.Δ/νση: Χώρα Αστυπάλαιας 

Ταχ.Κώδ.: 85900 

Πληροφορίες: κ.Ανδρέας Καλής 

Τηλέφωνο: 22433 60030 

Email: andreaskalis@yahoo.gr 

Αστυπάλαια,26/08/2022 

Aρ. Πρωτ.: 5607 

 

ΠΡΟΣ 

1.POWER ELECTRONICS 

CONTROL Ε.Π.Ε. 
ΛΑΕΡΤΟΥ 22, 55535 ΠΥΛΑΙΑ 

email: sales@pelc.gr 

2.ΤΕΧΝΟΜΑΤ 

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, Τ.Κ. 57022 

email: technomat@technomat.gr 

mailto:andreaskalis@yahoo.gr
mailto:sales@pelc.gr
mailto:technomat@technomat.gr




2 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ, ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ: 90-

264VAC ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ: 12VDC - 10W/0.83A 
TEM 1 16,02 16,02 

3 
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΤΑΣΗΣ, 

ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΦΑΣΗΣ 
TEM 1 32,51 32,51 

4 
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 6A 

ΚΑΜΠΥΛΗΣ C 
TEM 3 6,98 20,94 

5 
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 2A 

ΚΑΜΠΥΛΗΣ C 
TEM 3 2,86 8,58 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 755,43 € 

ΦΠΑ 24% 181,30 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 936,73 € 

Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας: 

1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά ομάδα των προς προμήθεια 

ειδών (Ομάδα Α: Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού τηλεμετρίας 

Ομάδα Β: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού), με κριτήριο ανάθεσης 

την οικονομικότερη προσφορά, βάσει τιμής. 

2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά, σε  μία ή 

περισσότερες ομάδες, των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, 

υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο 

των ειδών  της αντίστοιχης ομάδας. 

3. Τα είδη θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά λεπτομερώς και θα 

πρέπει να καλύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν οριστεί 

αναλυτικά στο εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ 22REQ011138739) της υπηρεσίας, 

διαφορετικά η προσφορά ανά ομάδα δεν θα γίνεται αποδεκτή.  

4. Η προσφερόμενη τιμή θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και 

κρατήσεις, θα παραμένει αμετάβλητη ως προς την καθαρή αξία σε όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. 

5. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί στο αντλιοστάσιο της μονάδας 

αφαλάτωσης στην περιοχή «Ανάληψη» του Δήμου Αστυπάλαιας εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης. Τα 

μεταφορικά έξοδα θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

6. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν.4412/2016. Κατά τη 

διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή 

παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 

από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

7. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των 

νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Το ύψος του συμβατικού τιμήματος δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή 

σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες 

κρατήσεις που ορίζονται εκ του νόμου, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο 

βαρύνεται ο Δήμος. 

8. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας 

επιλύονται κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας για την ανωτέρω 

προμήθεια μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. 





(ημέρα λήξης κατάθεσης των προσφορών): με κατάθεση στο γραφείο 

Πρωτοκόλλου του Δήμου Αστυπάλαιας, ταχυδρομικά ή μέσω Courier στον Δήμο 

Αστυπάλαιας (ΤΚ 85900, Δωδεκάνησα), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

εφόσον φέρει είτε ηλεκτρονική υπογραφή είτε φυσική υπογραφή και σφραγίδα σε 

σκαναρισμένη μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.astipalea@gmail.com. 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 και του άρθρου 74 

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 νόμιμου 

εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση 

αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 

του προηγούμενου εδαφίου αφορά:α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της 

εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά 

περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 

παρ.1 του Ν.4412/2016) 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της 

κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 

23 του Ν.4782/2021) 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν 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) 

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) 
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ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα πιστοποιητικό 

εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, καταστατικό εταιρείας σε περίπτωση νομικού 

προσώπου. 

Επισημαίνεται ότι οι ως άνω αναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να 

φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Υπηρεσία ή Αρχή ή 

ισοδύναμα να έχουν εκδοθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr είτε να 

φέρουν έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή και να έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021). 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Καλής Ανδρέας 




