
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων 

σήμανσης, πινακίδων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και συναφούς εξοπλισμού, 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ 22REQ010455222) της υπηρεσίας. Το 

σχετικό αίτημα είναι διαθέσιμο και από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και 

μπορεί να σας χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεώς σας με κάθε διαθέσιμο μέσο. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α)η υπ’ αριθ. 

252/2754/2022 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. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εν λόγω 

δαπάνης αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

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

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΤΕΛΙΚΗ 

1 
Π09-Τ1 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ 
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΓΥΜΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ» 

TEM 10 29,16 291,60 

2 
Π09-Τ1 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ 
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΤΩΝ 
ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» 

ΤΕΜ 5 29,16 145,80 

3 
Π09-Τ1 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ 
«ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ» 
ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΕΛΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

ΤΕΜ 3 19,99 59,97 

4 
Π09-Τ1 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ 
«ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ» 
ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΜ 1 19,99 19,99 

5 
Π09-Τ1 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ 
«ΦΡΑΓΜΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ» 
ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΕΛΟΥΣ ΔΕΞΙΑ 

ΤΕΜ 1 19,99 19,99 

6 

Κ18-Δ60-Τ1 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
«ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ 
ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΖΩΩΝ» 

ΤΕΜ 1 14,70 14,70 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

Ταχ.Δ/νση: Χώρα Αστυπάλαιας 
Ταχ.Κώδ.: 85900 
Πληροφορίες: κ.Ανδρέας Καλής 
Τηλέφωνο: 22433 60030 

Email: andreaskalis@yahoo.gr 

Αστυπάλαια,11/05/2022 

Aρ. Πρωτ.: 2860 

 

ΠΡΟΣ 

ΣΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΥΛΙΚΑ 

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΛΕΥΚΑΔΟΣ 15 & ΛΕΒΙΔΙΟΥ 2 

183 46, ΜΟΣΧΑΤΟ 

email: info@shma.gr 

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




7 
Ρ02-Δ60-Τ1 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ 

«ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» 
ΤΕΜ 10 25,20 252,00 

8 
Ρ39-Φ45-Τ1 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ 

«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ» 
ΤΕΜ 10 16,10 161,00 

9 
Ρ28-Φ45-Τ1 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ 

«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΕΞΙΑ ΣΤΡΟΦΗ» 
ΤΕΜ 5 16,10 80,50 

10 
Ρ27-Φ45-Τ1 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ 

«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΡΟΦΗ» 
ΤΕΜ 5 16,10 80,50 

11 

Ρ71-60Χ40-Τ1 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ 
«ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΔΕΙΑ» 

ΤΕΜ 5 19,99 99,95 

12 ΣΤΥΛΟΣ Φ60 3 ΜΕΤΡΑ Π2 ΤΕΜ 51 25,20 1.285,20 

13 ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ60 ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ ΤΕΜ 51 0,24 12,24 

14 
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Π 
15ΑΡΙ 

ΤΕΜ 20 1,00 20,00 

15 
ΚΩΝΟΣ ΒΑΡΙΑ ΒΑΣΗ 50ΕΚ ΜΕ 1 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΛΟΣ 

ΤΕΜ 40 6,79 271,60 

16 ΚΟΛΩΝΑΚΙ 45ΑΡΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΤΕΜ 40 10,50 420,00 

ΣΥΝΟΛΑ 258  3.235,04€ 

Φ.Π.Α. 24% 

 

776,41€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.011,45€ 

Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας: 

1. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των 

4.011,45€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον 

Κ.Α.30.7135.02 «Προμήθεια εξοπλισμού σήμανσης οδών», του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2022. 

2. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

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 της συμβατικής αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την 

οριστική παραλαβή τους και εφόσον υποβληθούν όλα τα απαραίτητα 

για την πληρωμή δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 208 (άρθρο 

200 περίπτ. α παρ.4 και 208 Ν.4412/2016). 

5. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα εντός δέκα 

(10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Τα 

μεταφορικά έξοδα θα βαρύνουν τον εντολοδόχο. 

6. Η προσφερόμενη τιμή θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και 

κρατήσεις, θα παραμένει αμετάβλητη ως προς την καθαρή αξία και για 

κανένα λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας για την ανωτέρω 

προμήθεια μέχρι και την 17η Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. (ημέρα λήξης 

κατάθεσης των προσφορών): με κατάθεση στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου 

Αστυπάλαιας, ταχυδρομικά ή μέσω Courier στον Δήμο Αστυπάλαιας (ΤΚ 85900, 

Δωδεκάνησα), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον φέρει είτε ηλεκτρονική 

υπογραφή είτε φυσική υπογραφή και σφραγίδα σε σκαναρισμένη μορφή, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση d.astipalea@gmail.com. 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 και του άρθρου 74 

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 νόμιμου 

εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση 

αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 

του προηγούμενου εδαφίου αφορά:α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της 

εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά 

περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 

παρ.1 του Ν.4412/2016) 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-208-παραλαβή-υλικών/
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/απευθείας-ανάθεση-προμηθειών-και-υπη/?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251&all_articles=0&ids=126658,126666
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/απευθείας-ανάθεση-προμηθειών-και-υπη/?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/
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/




δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της 

κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 

23 του Ν.4782/2021) 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν 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) 

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) 

ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα πιστοποιητικό 

εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, καταστατικό εταιρείας σε περίπτωση νομικού 

προσώπου. 

Ο Προϊστάμενος Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Καλής Ανδρέας 

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-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/
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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