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 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

Θζμα: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την επιςκευή αντλίασ αποςτράγγιςησ Δυτικοφ 

Αντλιοςταςίου Χαλάςτρασ Ν03. 

Ο Γενικόσ Οργανιςμόσ Εγγείων Βελτιϊςεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεςςαλονίκθσ – Λαγκαδά 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ A 147/8.8.2016) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν 

και Υπθρεςιϊν (Προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει 

2. Τισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/13.7.2010) για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 

υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 

αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει 

3. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15.9.2011) “Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του 

ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)– Προπτωχευτικι διαδικαςία 

εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ”, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν.4038/2012 

(ΦΕΚ/19/Αϋ/2.2.2014) 

4. Τθν 57654/2017 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ Β 1781/23.5.2017) 
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για τθ ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

5. Τον Κανονιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ (ΚΕΥ) του Οργανιςμοφ (ΦΕΚ4286/Β/2020). 

6. Τθ πράξθ 6/2023 Θζμα  5Ο Δ.Σ  για τθν ζγκριςθ του ομϊνυμου πρωτογενοφσ αιτιματοσ του 

Οργανιςμοφ (ΑΔΑΜ:23REQ012265010) 

Ανακοινϊνει ότι προτίθεται να προβεί ςε διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ/147/8-8-2016) Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν 

(Προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), για την επιςκευή αντλίασ 

αποςτράγγιςησ Δυτικοφ Αντλιοςταςίου Χαλάςτρασ Ν03, με κριτήριο αξιολόγηςησ την πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά βάςει τησ τιμήσ. 

Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ εν λόγω ανάκεςθσ ςυνολικά ανζρχεται ςτο  ποςό των 22.320,00 
€, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% (18.000,00 € άνευ ΦΠΑ)ςε βάροσ ομάδασ δαπάνθσ 48, Διάφορεσ 
Δαπάνεσ ΚΕΦ7 άρκρο 6. 

 

Η παροφςα πρόςκλθςθ υπόκειται ςτουσ παρακάτω όρουσ και προχποκζςεισ: 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

Με την παροφςα πρόςκληςη προβλζπεται η επιςκευή αντλίασ αποςτράγγιςησ Δυτικοφ 

Αντλιοςταςίου Χαλάςτρασ Ν03. 

1.1   Αντικείμενο του αναδόχου 

1. Εργαςία αποςυναρμολόγθςθ, κακαριςμόσ, οπτικόσ ζλεγχοσ και διαςταςιακόσ και αποτφπωςθ 

αποτελεςμάτων. 

2. Αναγόμωςθ άξονα ςτο ςθμείο κουηινζτο και ςφνδεςθσ με Impeller και ςφνδεςθ με δεφτερο 

άξονα. 

3. Αναγόμωςθ άξονα ςτο ςθμείο κουηινζτο και ςφνδεςθ με τον πρϊτο άξονα. 

4. Καταςκευι διαιροφμενο ςφικτιρα ςφνδεςθσ. 

5. Αναγόμωςθ Impeller και ηυγοςτάκμιςθ. 

6. Καταςκευι και πρεςάριςμα κουηινζτων από πολυαμίδιο και φινίριςμα επάνω ςτο εκάςτοτε 

τμιμα. 

7. Καταςκευι sleeve και γκρουπ ρουλεμάν. 

8. Επιςκευι γκρουπ ρουλεμάν με επιμετάλλωςθ. 

9. Αντικατάςταςθ με καινοφργια ρουλεμάν. 

10. Σαλαμάςτρα γραφιτοφχα. 

11. Αντικατάςταςθ όλων των βιδϊν με γαλβανιηζ. 



 

12. Βαφι δφο ςτρϊςεισ με αςτάρι πολυορεκάνθσ.  

13. Τοποκζτθςθ ανοδικισ προςταςίασ.  

14. Συναρμολόγθςθ τθσ αντλίασ για τον ζλεγχο καλισ λειτουργίασ, αποςυναρμολόγθςθ τθσ και 

μεταφορά ςτο αντλιοςτάςιο με ζξοδα του ΓΟΕΒ ,ςυναρμολόγθςθ τθσ και δοκιμαςτικόσ ζλεγχοσ. 

 

1.2 Σρόποσ Τλοποίηςησ 

 Τα απαιτοφμενα υλικά κα τα διακζςει ανάδοχοσ  

 Τα ζξοδα μεταφοράσ και τοποκζτθςθσ τθσ αντλίασ τα αναλαμβάνει ο ανάδοχοσ. 

 
 

1.3 Εγγυήςεισ. 
 

Ο ανάδοχοσ κα παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για διάςτθμα τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν 

παράδοςθ τθσ αντλίασ. 

 
 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

 Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςτισ 30 θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ . 

 Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ του 

Μθχανολογικοφ Τμιματοσ,  θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μζχρι 

ζνα μινα αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ 

λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν 

οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. 

 

3. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ 

 Τροποποιιςεισ ι αλλαγζσ τθσ ςφμβαςθσ επιτρζπονται, εφόςον δεν αλλοιϊνουν το φυςικό και 

οικονομικό αντικείμενο ι το περιεχόμενο τθσ δράςθσ και πραγματοποιοφνται με ζγγραφθ 

ςυμφωνία των ςυμβαλλόμενων μερϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα του 

Ν.4412/2016. 

 

4.     ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ 

 

5.      ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

   1. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ, για ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμό 

   2. Φορολογικι Ενθμερότθτα ςε ιςχφ, για ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμό 

 



 

6. ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Στον ςφραγιςμζνο Φάκελο Προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ: 

 Η λζξθ «Προςφορά» ι θ φράςθ «Φάκελοσ Προςφοράσ», 

 Η επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

 Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, 

 Τα ςτοιχεία του αποςτολζα 

Ο φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (2) ξεχωριςτοφσ φακζλουσ, 

 α) το φάκελο με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ όπωσ αναφζρονται ςτθν ςχετικι 

παράγραφο τθσ παροφςασ 

 β) το ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ ο οποίοσ κα περιλαμβάνει 

ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο του παραρτιματοσ τθσ παροφςασ 

 

Οι προςφορζσ αποςτζλλονται με ςφραγιςμζνο φάκελο μζχρι την Παραςκευή 17/3/2023 και ϊρα 

14:00 μμ ςτην ζδρα του ΓΟΕΒ (26ησ Οκτωβρίου 43, 546 27 – Θεςςαλονίκη, Εμπορικό και 

Επιχειρηματικό Κζντρο “ΛΙΜΑΝΙ”, 2οσ όροφοσ δεξιά πτζρυγα), υπόψη Μηχανολογικοφ τμήματοσ. 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 

 

 

Φ. ΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 Βελτιϊςεων Θεςςαλονίκησ 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ Κόςτοσ (€) 

ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΝΣΛΙΑΔΤΣΙΚΟΤ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ ΧΑΛΑΣΡΑ ΝΟ3 
 

Φ.Π.Α. 24%  

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

 

 

Δηλϊνω υπεφθυνα ότι : 

 Αποδζχομαι όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

 Η προςφορά ιςχφει για (120) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ τθσ Ανάκεςθσ. 
 

 

      Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

 

(Υπογραφι – Σφραγίδα) 
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