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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΣΥΜΗ, 16-10-2020
Αριθ. Πρωτ.: 3398

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΗΛ. 2246360419

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(άρθρο 120 παρ.3 του Ν.4412/2016)
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την δαπάνη για την προμήθεια ειδικού
χώματος τύπου 3Α για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ του
Δήμου Σύμης στην περιοχή Γλυφωνιές, ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.068,00€.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. πρωτ.
3376/15-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΑΒΩΗΠ-ΞΧΛ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την
ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4
του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης με Α.Α.Α.Υ: Α-253.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια
μέχρι την Τετάρτη 21-10-2020 στις 09:00 π.μ.
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.) 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

1

20PROC007489050 2020-10-16
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).

Αρμόδια υπάλληλος για την διενέργεια της προμήθειας και τυχόν διευκρινήσεων σχετικά με
την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα είδη της προμήθειας είναι η υπάλληλος Μόσχου
Χρυσοβαλάντου (τηλ. επικοινωνίας 2246360419 ).
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας 21-102020 στο πρόγραμμα «ΚΗΜΔΗΣ», στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» καθώς
και στην «ιστοσελίδα του Δήμου μας «www.symi.gr».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Συνημμένα:
1.

Η από 14/10/2020 τεχνική έκθεση.

2.

Ο από 14/10/2020 Ενδεικτικός προϋπολογισμός.

3.

Οι από 14/10/2020 Τεχνικές Προδιαγραφές.

4.

Έντυπο προσφοράς.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΣΥΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΜΑ ΤΥΠΟΥ 3Α

ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ
Ενδεικτ. προϋπολογισμός:
7.068,00 €
Χρηματοδότηση : Ι.Π.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ειδικού χώματος τύπου 3Α για την
πραγματοποίηση της εργασίας: «Εργασίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ του
ΔΗΜΟΥ Σύμης», στην περιοχή Γλυφωνιές. Η προμήθεια θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους (ήτοι 31/12/2020).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας, μετά από έρευνα αγοράς,
ανέρχεται στο ποσό των 7.068,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α (24%) και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 20-6699.002 οικονομικού έτους 2020.
Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνεται από τον ανάδοχο περιοδικά και με δικά
του έξοδα.
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής
προμηθειών (άρθρο 208 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) του Δήμου Σύμης.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:








Του Ν. 4412/2016.
Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
Του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
Της παρ. 1, του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (Α /133).
Σύμη, 14/10/2020

Η Συντάξασα
Χρηστάκη Σεβαστή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΣΥΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΜΑ ΤΥΠΟΥ 3Α
ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ
Ενδεικτ. προϋπολογισμός:
7.068,00 €
Χρηματοδότηση : Ι.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μονάδα
Μέτρησης

Α/Α

Είδος

1

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΜΑ ΤΥΠΟΥ 3Α ΓΙΑ
ΤΟ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

m3

Ποσότητα
400,00

Τιμή
Μονάδας

Μερικό
Σύνολο

14,25

5.700,00

Σύνολο προ ΦΠΑ:

5.700,00

ΦΠΑ (24%):

1.368,00

Τελικό Σύνολο:

7.068,00

Η μεταφορά του προμηθευόμενου υλικού στον ΧΥΤΑ του Δήμου Σύμης στην περιοχή Γλυφωνιές
βαρύνει τον ανάδοχο.

Σύμη, 14/10/2020
Η Συντάξασα
Χρηστάκη Σεβαστή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΣΥΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΜΑ ΤΥΠΟΥ 3Α
ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ
Ενδεικτ. προϋπολογισμός:
7.068,00 €
Χρηματοδότηση : Ι.Π.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ.
Τα υπό προμήθεια υλικά που αφορούν την παρούσα προμήθεια θα φυλάσσονται σε χώρο
του προμηθευτή και θα παραδίνονται με ευθύνη του προμηθευτή σε τόπο και σε χρόνο που
θα του κοινοποιείται τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν, προκειμένου να υλοποιείται η
καθημερινή κάλυψη των απορριμμάτων του ΧΥΤΑ του Δήμου Σύμης. Ο ανάδοχος, οφείλει να
διαθέτει επαρκείς ποσότητες από τα υλικά της προμήθειας, προκειμένου να μην
παρατηρούνται ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το προς προμήθεια χώμα θα είναι τύπου 3Α σύμφωνα με τις ισχύουσες κρατικές τεχνικές
προδιαγραφές.

Σύμη, 14/10/2020

Η Συντάξασα
Χρηστάκη Σεβαστή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΣΥΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΜΑ ΤΥΠΟΥ 3Α
ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ
Ενδεικτ. προϋπολογισμός:
7.068,00 €
Χρηματοδότηση : Ι.Π.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μονάδα
Μέτρησης

Α/Α

Είδος

1

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΜΑ ΤΥΠΟΥ 3Α ΓΙΑ
ΤΟ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

Ποσότητα

m3

Τιμή
Μονάδας

Μερικό
Σύνολο

400,00
Σύνολο προ ΦΠΑ:
ΦΠΑ (24%):
Τελικό Σύνολο:

Η μεταφορά του προμηθευόμενου υλικού στον ΧΥΤΑ του Δήμου Σύμης στην περιοχή Γλυφωνιές
βαρύνει τον ανάδοχο.

Σύμη, ……../10/2020
Ο Προσφέρων
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