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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: 

«Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 1.000μ3/ημέρα στην 
περιοχή Νέο Λιμάνι Σύμης» 

 
Ο Δήμος Σύμης, σας προσκαλεί όπως υποβάλλεται προσφορά για την απευθείας ανάθεση, σύμφωνα 
με το οριζόμενα στα άρθρα 320, 328 και 330 του Ν. 4412/2016, της εκπόνησης της μελέτης του 
θέματος (CPV: 71335000-5, τεχνικές μελέτες), ενδεικτικού προϋπολογισμού €24.188,03 (χωρίς το 
Φ.Π.Α., 24%) & €29.993,16 (με Φ.Π.Α. 24%). Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμού του 
έτους 2021, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 304/13-10-2021 (Α.Δ.Α.Μ.: 21REQ009357368, 
Α.Δ.Α.: Ψ8ΡΥΩΗΠ-Τ94) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης. 
 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς ορίζεται η, Πέμπτη, 21-10-2021 και ώρα 
11:00π.μ.. Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί, σε σφραγισμένο φάκελο, στο Δημαρχείο Σύμης είτε 
ταχυδρομικώς είτε με φυσική παρουσία. 
 
Η προσφορά υποβάλλεται εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται: 

- Η λέξη «Προσφορά» ή «Φάκελος Προσφοράς» 
- Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής 
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης 
- Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
Εκτός από την οικονομική προσφορά (συμπληρωμένο υπόδειγμα) θα πρέπει να προσκομίσετε: 
 
1. 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: 
 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 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). 
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Γραφείων Μελετών. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι 
παρακάτω κατηγορίες  μελετών: 

 Μελετητή υδραυλικών έργων κατ. 13 – ΑΤ2 (απαιτούμενη τάξη πτυχίου από Α΄τάξη 
και  άνω) & ελάχιστη εμπειρία (10 έως 20 έτη) 

 Μελετητή Τοπογραφικών μελετών κατ. 16 ΑΤ1 (απαιτούμενη τάξη πτυχίου από 
Α΄τάξη και  άνω) & ελάχιστη εμπειρία (0 έως 10 έτη) 

 Μελετητής περιβαλλοντικών μελετών  κατ .27 – ΑΤ1 (απαιτούμενη τάξη πτυχίου από 
Α΄τάξη και  άνω) & ελάχιστη εμπειρία (0 έως 10 έτη) 

3. Αποδεικτικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί από σήμερα 14-10-2021 στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου Σύμης, στην ιστοσελίδα του Δήμου «www.symi.gr» καθώς και στην 
ιστοσελίδα του ΤΕΕ. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
 
 
Συνημμένα: Τρία (3) 
1. Φάκελος Έργου 
2. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
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