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Θεσσαλονίκη, 7 Οκτωβρίου 2022 

Αρ. πρωτ.: 3215(2032) 
 
 
ΠΡΟ: Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 

 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ  

Θέμα: Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά από άγονο διαγωνισμό 

για την επισκευή αντλίας αποστράγγισης αντλιοστασίου Δυτικού Φαλάστρας Νο1. 

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά 

Έχοντας υπόψη: 

1. Σις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΥΕΚ A 147/8.8.2016) Δημόσιες υμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Τπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
 

2. Σις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΥΕΚ Α 112/13.7.2010) για την ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

 
3. Σο Ν.4013/2011 (ΥΕΚ 204/Α'/15.9.2011) “ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΥΕΚ/19/Α΄/2.2.2014) 
 

4. Σην 57654/2017 απόφαση του Τπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΕΚ Β 
1781/23.5.2017) για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης 
 

5. Σον Κανονισμό Εσωτερικής Τπηρεσίας (ΚΕΤ) του Οργανισμού (ΥΕΚ Β 4286/2020) 
 

6. Σην πράξη 24/8.9.2022 θέμα 30Δ.  για την έγκριση του ομώνυμου πρωτογενούς αιτήματος 
του Οργανισμού (ΑΔΑΜ:22REQ011160453) 

 
7. Σην πράξη 25/2022 θέμα 5ο του Δ. για την επανάληψη της διαδικασίαςλόγω κατάθεσης 

http://www.goev-ptl.gr/
mailto:info@goev-ptl.gr


 
μίας μόνο μη παραδεκτής προσφοράς και της κήρυξης της διαδικασίας ως άγονης. 

 
 

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε επανάληψη της διαδικασία απευθείας ανάθεσης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΥΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες 

υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την επισκευήαντλίας  αποστράγγισης 

αντλιοστασίου Δυτικού ΦαλάστραςΝο1με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης συνολικά ανέρχεται στο  ποσό των 
13.888,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ 24% (11.200,00 € άνευ ΥΠΑ) σε βάρος ομάδας δαπάνης 
48, Διάφορες Δαπάνες ΚΕΥ. 7, άρθρο 6, 487 έκτακτα έξοδα με όριο 845.000,00 € και διαθέσιμο 
730.556,36 € (ο προϋπολογισμός των παρακτίων αντλιοστασίων έχει καλυφθεί). 

 

Μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση και διέπεται από τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016,όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

 

1.   ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

Με την παρούσα πρόσκληση προβλέπεται ηεπισκευή αντλίας αποστράγγισης αντλιοστασίου 

Δυτικού Φαλάστρας Νο1. 

1.1. Αντικείμενο του αναδόχου 

 ΕΡΓΑΙΕ 

  Πλήρης αποσυναρμολόγηση αντλίας 

  Κατασκευή δύο φλαντζών με διαστάσεις (Υ800mm χ Υ600mm χ 25mm) αλλά και 
κορμού με διαστάσεις (Υ650mm χ Υ600mm χ 300mm) (Spoolpiece). Βαφή με Primer 
διπλή. 

  Εξαγωγή φθαρμένων κουζινέτων. 

  Καθαρισμός των εξαρτημάτων. 

 Κατεργασία άξονα στην πρώτη θέση έδρασης για εξομάλυνση των φθορών. 

 Κατασκευή χιτωνίου για την αντικατάσταση του παλιού για την δεύτερη θέση έδρασης. 
Σοποθέτηση στον άξονα και ασφάλιση του. 

 Κατασκευή δύο εδράνων από πολυαμίδιο διθειούχου φθορίου και τοποθέτηση στις 
φωλιές των κελυφών. 

 Αντικατάσταση φθαρμένων μπουζονίων με ανοξείδωτα. 

 Πλήρης συναρμολόγηση της αντλίας. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας. 
 
 

 ΕΡΓΑΙΕ 
  Πλήρης αποσυναρμολόγηση Impeller. 

  Εξαγωγή φθαρμένων πτερυγίων. 



 

  Καθαρισμός των εξαρτημάτων. 

  Επισκευή πτερυγίων η οποία θα περιλαμβάνει κατασκευή καλίμπρας, αναγόμωση και 
σφυρηλάτηση έτσι ώστε να επιτευχθεί το σωστό γεωμετρικό σχήμα. 

  Αντικατάσταση φθαρμένων βιδών με ανοξείδωτα. 

  υναρμολόγηση του Impeller. 

  Βαφή του Impeller 

  Δυναμική ζυγοστάθμιση Impeller 
 

1.2.Σρόπος Τλοποίησης 

 Σα απαιτούμενα υλικά θα τα διαθέσει ανάδοχος. 

 Η εγκατάσταση θα γίνει από το τεχνικό προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος μαζί με 
το τεχνικό προσωπικό του ΓΟΕΒ. 

 Σα έξοδα μεταφοράς και τοποθέτησης των αντλιών επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον 
ανάδοχο. 

 
 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνααπό την υπογραφή της.Παρέχεται 

εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης για ένα(1) έτος. 

 

3. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ 

 Σροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το 

φυσικό και οικονομικόαντικείμενο ή το περιεχόμενο της δράσης και πραγματοποιούνται 

με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενωνμερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 

του Ν.4412/2016. 

 

  4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες. 

 

 5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 
1. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 
2. Υορολογική Ενημερότητα σε ισχύ. 
 
 
 
 
 
 



 

6.ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

τον σφραγισμένο Υάκελο Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

 Η λέξη «Προσφορά» ή η φράση «Υάκελος Προσφοράς», 

 Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης, 

 Σα στοιχεία του αποστολέα 

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (2) ξεχωριστούς φακέλους, επί ποινή ακυρότητας της 

συμμετοχής. 

 α) το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αναφέρονται στην 

σχετική παράγραφο της παρούσας 

 β) το σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει 

συμπληρωμένο το έντυπο του παραρτήματος της παρούσας 

 

Οι προσφορές αποστέλλονται με σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου και 

ώρα 14:00 μμ στην έδρα του ΓΟΕΒ (26ης Οκτωβρίου 43, 546 27 – Θεσσαλονίκη, Εμπορικό και 

Επιχειρηματικό Κέντρο “ΛΙΜΑΝΙ”, 2ος όροφος δεξιά πτέρυγα), υπόψη Μηχανολογικού 

τμήματος. 

 

 Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ  

          

                       Χ.ΧΡΤΟΧΟΙΔΗ 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Ι. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑ  

ΣΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ   

 Ε-MAIL  

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Τ.  

ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ  

Τπεύθυνος Επικοινωνίας  

ΠΡΟ: Γενικό Οργανιςμό Εγγείων Βελτιώςεων Θεςςαλονίκησ 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Κόςτοσ (€) 

 

ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΝΣΛΙΑ ΔΤΣΙΚΟΤ ΧΑΛΑΣΡΑ Ν01 
 

Φ.Π.Α. 24%  

υνολικό Κόςτοσ Τπηρεςιών με Φ.Π.Α. 24%  

 

 

Δηλώνω υπεφθυνα ότι : 

 Αποδζχομαι όλουσ τουσ όρουσ τησ παροφςασ πρόςκληςησ. 

 Η προςφορά ιςχφει για 120 ημζρεσ  από την επόμενη τησ διενζργειασ τησ διαδικαςίασ τησ Ανάθεςησ. 
 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 


