
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

Ο Γήκνο καο ελδηαθέξεηαη λα πξνβεί ζηελ πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα 

ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ Γήκνπ 

Αζηππάιαηαο (ΑΓΑΜ 21REQ009409817) ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν θαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

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

(email, ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο). 

 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο έρεη εθδνζεί α) ε ππ’ αξηζ. 358 

απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη β) ε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Υπεξεζίαο, 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. 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ CPV 
Ενδεικηική Σιμή 

Μονάδας 
τωρίς ΦΠΑ 24% 

σνολικό 
Ενδεικηικό 

Κόζηος τωρίς 

ΦΠΑ 24 % 

1. 

Γηνξγάλσζε επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε 
ζέκα «Μαζήκαηα Απηνβειηίσζεο Χπρνινγίαο» 
 
Σπλνιηθά 15 ζπλαληήζεηονη νπνίεο ζα 
εθηείλνληαη ρξνληθά ζηα έηε 2021-2022 κε 

ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνλ  κήλα Ινχλην 2022 

 
Γηάξθεηα ζπλάληεζεο: 
3 ψξεο 
 
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
παξέρεηαη βεβαίσζε εηήζηαο παξαθνινχζεζεο 

γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην βηνγξαθηθφ ηνπ 
θάζε ζπκκεηέρνληα 
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 184,00 €/ζπλάληεζε 2.760,00 € 

  Καζαξή Αμία 2.760,00 € 

  ΦΠΑ 24% 662,40 € 

  
Σχλνιν κε ΦΠΑ 

24% 
3.422,40 € 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ 

Ταρ. Γ/λζε : Φψξα Αζηππάιαηαο  

Ταρ. Κψδηθαο : 85900    

Πιεξνθ. : θ. Καιήο Αλδξέαο      

Τειέθσλν : 22433 60030  

E-mail : d.astipalea@gmail.com  

 

 

 

 

 

                  Αζηππάιαηα,10/11/2021 

                  Aξ. Πξση.:  7010 

 

 

 ΠΡΟ 

         ΚΟΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ  

 ΕΝ                 ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ 

                  Βεληδέινπ Διεπζεξίνπ 37 

Κα                Καβάια, Τ.Κ. 65302 

Κα       Email: koinonikopanep@gmail.com 





Παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά ζαο γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία κέρξη ηελ  

16ε Ννεκβξίνπ, εκέξα Τξίηε(εκέξα ιήμεο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ) κε θαηάζεζε ζην γξαθείν 

Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Αζηππάιαηαο ή ηαρπδξνκηθά ή κέζσ Courier ζηνλ Γήκν Αζηππάιαηαο, 

ΤΚ 85900, Γσδεθάλεζα ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζεd.astipalea@gmail.comΣηελ πεξίπησζε ηεο απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θέξεη είηε ειεθηξνληθή ππνγξαθή είηε 

θπζηθή ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ζε ζθαλαξηζκέλε κνξθή. Σηελ 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.Υπεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπφηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73  ηνπ Ν.4412/2016. Σε 

πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ 

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

απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο 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 Σπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, ή 

γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, 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. Υπεχζπλε δήισζε 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 απφ ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021) 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019) 

Τα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο 

ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο,  εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί 

έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019) 

 

ε.Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη εηδηθφηεξα πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο απφ ην ΓΔΜΗ, 

θαηαζηάηηθν εηαηξείαο ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 

 

         Ο Προϊζηάμενος Διοικηηικών & 

Οικονομικών Τπηρεζιών, 
 

 

Ανδρέας Καλής 
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