
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μιας υποβρύχιας αντλίας 

λυμάτων για το αντλιοστάσιο στην περιοχή «Χοχλακάρι» του Δήμου Αστυπάλαιας, 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ 22REQ011142242) 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. 

342/5743/2022 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 της εν λόγω 

δαπάνης αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΣΤ/Μ.Μ. 
Ενδεικτική 

τιμή 

μονάδας 

Συνολική 

καθαρή αξία 

1. Υποβρύχια αντλία λυμάτων με σύστημα 

τεμαχισμού (κοπτήρες), του εργοστασίου 

PXFLOW ελληνικής κατασκευής. 

Τύπος PXGRIND2 & M2.IC-11.0 11KW με 
σύστημα προσαρμογής σε είδη υπάρχουσα 
σταθερή εγκατάσταση GRUNDFOS. 

1 TEM 5.270,00 5.270,00 

  Ενδεικτική Καθαρή αξία 5.270,00 € 

 Ενδεικτικό Φ.Π.Α. 24% 1.264,80 € 

 Εν. Προϋπολογισμός με 

Φ.Π.Α. 24% 

6.534,80 € 

Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας: 

1. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 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. 

2. Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να αναγράφεται στην προσφορά λεπτομερώς και 

θα πρέπει να καλύπτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν οριστεί αναλυτικά στο 

εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ 22REQ011142242) της υπηρεσίας, διαφορετικά η 

προσφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή.  

3. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί στο αντλιοστάσιο λυμάτων στην περιοχή 

«Χοχλακάρι» του Δήμου Αστυπάλαιας εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σχετικής συμβάσεως. Τα μεταφορικά έξοδα θα βαρύνουν τον 
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προμηθευτή. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 13η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη 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 
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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) 

ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα πιστοποιητικό 

εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, καταστατικό εταιρείας σε περίπτωση νομικού 

προσώπου. 

στ. EΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να 

συνοδεύεται με πιστοποιητικό ISO 9000 από τον κατασκευαστή και να δηλωθεί 

δυνατότητα για SERVICE στην Ελλάδα το οποίο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο 

κατά ISO 9000. Η επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωμα να ζητήσει να δοκιμαστούν 

τα συγκροτήματα παρουσία τους σε δοκιμαστήριο στην Ελλάδα, τα δε έξοδα 

βαραίνουν τον ανάδοχο. Οι αντιπρόσωποι των αντλιών θα πρέπει να διαθέτουν 

τμήμα τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και επισκευής των αντλιών που 

αντιπροσωπεύουν στην Ελλάδα, καθώς και παρακαταθήκη βασικών ανταλλακτικών. 

Ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να εγγυάται την 10ετή τουλάχιστον επάρκεια 

ανταλλακτικών. 

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 
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