
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης 
για την τοποθέτηση τους στις θέσεις των τεσσάρων (4) νέων σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων σε  διάφορες περιοχές του Δήμου Αστυπάλαιας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στo με 
αρ.πρωτ.3064/18-05-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010585049) πρωτογενές αίτημα της Οικονομικής 
Υπηρεσίας. 
Το εν λόγω αίτημα είναι διαθέσιμο και από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και μπορεί να σας 
χορηγηθούν κατόπιν αιτήσεώς σας με κάθε διαθέσιμο μέσο (email, ταχυδρομικής αποστολής). 

 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 265 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της 
ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
A/
A 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Ε Ι ∆ Ο Υ Σ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 

1 
Π09-Τ2 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΟΠΩΣ 131*287-21 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
0,6*0,4  m 

TEM 8 23,86 190,88 

2 ΣΤΥΛΟΣ Φ48 3 ΜΕΤΡΑ Π2 ΤΕΜ 9 19,85 178,65 

3 ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ48 ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ ΤΕΜ 9 0,16 1,44 

4 Ρ40-Φ45-Τ2 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΜ 1 19,60 19,60 

5 
Π09-Τ2 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΔΙΣΤΑΣΕΩΝ 0,2*0,4 m 

ΤΕΜ 1 7,95 7,95 

ΣΥΝΟΛΑ 28  398,52 

Φ.Π.Α. 24% 
 

95,64 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 494,16 

 
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 494,16 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7135.02 «Προμήθεια εξοπλισμού 
σήμανσης οδών» στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 8.000,00 €, του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2022. 

  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Αστυπάλαιας  
Ταχ. Κώδικας : 85900  
Πληροφ. : κ. Καλής Ανδρέας  
Τηλέφωνο : 22433 60030  
E-mail : d.astipalea@gmail.com  

 
 

 
 
 
Αστυπάλαια, 20/05/2022 
Aρ. Πρωτ.:  3114 
 
 

ΠΡΟΣ 
                    ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε.   
          ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ &  
          ΥΛΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
           Λευκάδος 15 & Λεβιδίου 2 

             Τ.Κ.18366 Μοσχάτο 
           Email:  info@shma.gr  
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Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας: 

1. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η προσφερόμενη τιμή θα περιέχει όλους 

τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις, θα παραμένει αμετάβλητη ως προς την καθαρή αξία 

σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. 

2. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα εντός δέκα (10) ημερών από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Τα μεταφορικά έξοδα θα βαρύνουν 

τον προμηθευτή. 

3. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται 

σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν.4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται 

ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. Τα προς προμήθεια είδη 

θα πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για να παραληφθούν από την 

Επιτροπή Παραλαβής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

4. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Το ύψος του συμβατικού τιμήματος δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή σε όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται 
εκ του νόμου, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. 

5. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

σύμβαση και από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις 

της υπηρεσίας, καλείται με Ειδική Πρόσκληση του Δήμου Αστυπάλαιας μετά από σχετική 

εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις 

εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. 

6. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας επιλύονται κατά 

τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Στο πίσω μέρος των πινακίδων θα αναγράφεται με μαύρο χρώμα η επιγραφή : «ΔΗΜΟΣ 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ» και σχετικά με την ασφάλεια τους η φράση : «ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ». 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την   
26η Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ημέρα λήξης κατάθεσης των προσφορών) με 
κατάθεση στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αστυπάλαιας ή ταχυδρομικά ή μέσω Courier 
στον Δήμο Αστυπάλαιας, ΤΚ 85900, Δωδεκάνησα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση d.astipalea@gmail.com  Στην περίπτωση της αποστολής της προσφοράς 
σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει η προσφορά σας υποχρεωτικά να είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη.     
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και 

το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 
 
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, παρακαλούμε, μαζί με την 
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.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 
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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) 

 
 

 
 

         Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διοικητικών 
& Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 

Ανδρέας Καλής  
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