
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 
 
Ο Γήκνο καο ζα πξνρσξήζεη ζηνλ έιεγρν ησλ ηξηψλ κεκβξαλνδνρείσλ ηεο 

κνλάδαο αθαιάησζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαιήςεσο, θαζψο θαη ζηελ πξνκήζεηα 

αληαιιαθηηθψλ ζπληήξεζεο-απνθαηάζηαζεο(CPV34913000-0), πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη πξφβιεκα κίμεο απφ ζπαζκέλν καζηφ ή o-ring ζε θάπνηα 

απφ ηηο κεκβξάλεο, ψζηε λα απνζαθεληζηεί πνπ νθείιεηαη ην πξφβιεκα ηεο 

πςειήο αγσγηκφηεηαο ζην παξαγφκελν λεξφ πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο αθαιάησζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ ηξνθνδνζία ηνπ νηθηζκνχ ηεο Αλαιήςεσο 

κε λεξφ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν αίηεκα (ΑΓΑΜ 22REQ011656991) ηεο 

ππεξεζίαο. Σν ζρεηηθφ αίηεκα είλαη δηαζέζηκν θαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 

ηνπ Γήκνπ θαη κπνξεί λα ζαο ρνξεγεζεί θαηφπηλ αηηήζεψο ζαο κε θάζε δηαζέζηκν 

κέζν. 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο έρεη εθδνζεί α)ε ππ’ αξηζ. 

389/7817/2022 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη β)ε βεβαίσζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ 

ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016. 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελ ιφγσ 

δαπάλεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ 

 

Μ.Μ. ΠΣ 
ΣΙΜΗ 

(EUR) 
ΑΞΙΑ 

(EUR) 

1 
ΓΑΚΣ.ΣΔΓΑΝ.ΚΑΠΑΚΙΟΤ ΜΔΜΒ/ΚΗ 8" 

BEL-ΝΔΟ ΣΤΠΟ 

 
ΣΔΜ 2,00 84,50 169,00 

2 
ΓΑΚΣΤΛΙΟ ΣΔΓΑΝΟΠΟΙΗΗ 

ΚΑΠΑΚΙΟΤ Δ ΑΝΣΑΠΣΟΡΑ 1,125" 

 
ΣΔΜ 2,00 9,10 18,20 

3 ΑΝΣΑΠΣΟΡΑ 1,125 ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ 8 
 

TEM 2,00 130,00 260,00 

4 

ΓΑΚΣΤΛΙΟ ΣΔΓΑΝΟΠΟΙΗΗ 

ΑΝΣΑΠΣΟΡΑ ΜΔ ΚΑΠΑΚΙ ΜΔΜΒ/ΚΗ 

8"BEL 

 

TEM 4,00 9,10 36,40 

5 
ΓΑΚΣΤΛΙΟ ΣΔΓΑΝΟΠΟΙΗΗ 

ΜΔΜΒΡΑΝΗ Δ ΑΝΣΑΠΣΟΡΑ 1,125" 

 
TEM 4,00 7,80 31,20 

6 ΚΑΜΠΤΛΗ 90 1 1/2" 
 

ΣΔΜ 1,00 240,00 240,00 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ 

Σαρ.Γ/λζε: Υψξα Αζηππάιαηαο 
Σαρ.Κψδ.: 85900 
Πιεξνθνξίεο: θ.Αλδξέαο Καιήο 
Σειέθσλν: 22433 60030 

Email: andreaskalis@yahoo.gr 

Αζηππάιαηα,29/11/2022 

Aξ. Πξση.:7829  

 

ΠΡΟ 

ΣΕΜΑΚ Α.Ε. 

ΣΑΣΟΪΟΤ 62 

136 77, ΑΥΑΡΝΔ (ΜΔΝΙΓΙ) 

email: info@temak.gr 

mailto:andreaskalis@yahoo.gr
mailto:info@temak.gr




7 ΔΠΙΚΔΤΗ CPV:45259000-7 

 

 

ΩΡΔ 14,00 60,00 840,00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 1.594,80 € 

 ΦΠΑ 24%: 382,75 € 

 ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟ: 1.977,55 € 

  

Λοιπά ζηοιτεία ηης προς ανάθεζη σπηρεζίας: 

1. Η ζπλνιηθή δαπάλε πξνυπνινγίδεηαη ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 

1.977,55 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ 

Κ.Α.25.6279.02 «πληήξεζε – επηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ 

κνλάδνο αθαιάησζεο», ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ, 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022. 

2. Ο αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί κε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. 

3. Η πιεξσκή ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη κεηά 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο θαη εθφζνλ ππνβιεζνχλ φια ηα 

απαξαίηεηα γηα ηελ πιεξσκή δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 208 (άξζξν 200 πεξίπη. α παξ.4 θαη 208 Ν.4412/2016). 

4. Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο – πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή επί ζπλφινπ δαπάλεο. Όια ηα 

παξαπάλσ πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα δέθα (10) 

εκεξψλ. 

5. Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηέρεη φινπο ηνπο λφκηκνπο θφξνπο θαη 

θξαηήζεηο, ζα παξακέλεη ακεηάβιεηε σο πξνο ηελ θαζαξή αμία θαη γηα 

θαλέλα ιφγν δελ ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε. 

6. Σα μεηαθορικά θα βαρύνοσν ηον ενηολοδότο. 

Παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά ζαο γηα ηελ αλσηέξσ 

ππεξεζία κέρξη θαη ηελ 5ε Γεθεκβξίνπ 2022, εκέξα Γεπηέξα (εκέξα ιήμεο 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ): κε θαηάζεζε ζην γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ 

Αζηππάιαηαο, ηαρπδξνκηθά ή κέζσ Courier ζηνλ Γήκν Αζηππάιαηαο (ΣΚ 85900, 

Γσδεθάλεζα), κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, εθφζνλ θέξεη είηε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή είηε θπζηθή ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ζε ζθαλαξηζκέλε κνξθή, ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε d.astipalea@gmail.com. ηελ πεξίπησζε ηεο 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ν Γήκνο νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. 

Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηνπ άξζξνπ 74 

ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε 

ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Τπεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ 

πξνζψπνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε 

πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016.Η ππνρξέσζε 

απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο 

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-208-��������-������/
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/���������-�������-����������-���-���/?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251&all_articles=0&ids=126658,126666
mailto:d.astipalea@gmail.com
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/




ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Η ππνρξέσζε 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ή β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο 

εηαηξείαο, ή γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ή δ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά 

πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 

παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016) 

β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 

                   δ. Τπεύθσνη δήλωζη πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηεο 

θχξσζεο ηνπ   νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο.(άξζξν 74 παξ.4 Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφηνάξζξν 23 

ηνπ Ν.4782/2021). 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί μεηά ηην 

κοινοποίηζη ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, 

φπσο πξνζηέζεθε κε ηελπαξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019). 

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη εν ιζτύ καηά 

ηο τρόνο σποβολής ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο 

ηζρχνο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηρεις (3) μήνες πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

(άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελπαξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 

43 ηνπ Ν.4605/2019). 

ε. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη εηδηθφηεξα πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο 

απφ ην ΓΔΜΗ, θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη σο άλσ αλαθεξφκελεο Τπεχζπλεο Γειψζεηο ζα πξέπεη λα 

θέξνπλ βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα Τπεξεζία ή Αξρή ή 

ηζνδχλακα λα έρνπλ εθδνζεί κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο gov.gr είηε λα 

θέξνπλ έγθπξε ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη λα έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

εκεηψλεηαη φηη δελ ιακβάλνληαη ππφςε πξνζθνξέο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ δελ 

πξνζθιήζεθαλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. (άξζξν 120 παξ.3α ηνπ Ν.4412/2016, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν.4782/2021). 

 

Ο Προϊζηάμενος Διοικηηικών & 

Οικονομικών Τπηρεζιών, 

Καλής Ανδρέας 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-73-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-73-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-73-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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