
 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Ο Δήκνο Αζηππάιαηαο ζα πξνβεί ζηε δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Ιλζηηηνχην Αζηξνλνκίαο, 

Αζηξνθπζηθήο, Δηαζηεκηθψλ Εθαξκνγψλ θαη Τειεζθνπηθήο ηνπ Εζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ 

Αζελψλ. Σηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ, ν Δήκνο Αζηππάιαηαο, ζα θαιχςεη ηηο 

δαπάλεο θηινμελίαο ηνπ Δηεπζπληή ηνπ Εζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ θαη δχν (2) 

ζπλεξγαηψλ, αζηξνλφκσλ ηνπ Κέληξνπ Επηζθεπηψλ Θεζείνπ ηνπ ΕΕΑ. 

 Οη, ελ ιφγσ, δξάζεηο αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ην δηήκεξν 25-26 Ινπλίνπ 2022. 

Τν εγθεθξηκέλν αίηεκα είλαη δηαζέζηκν θαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Υπεξεζία ηνπ Δήκνπ θαη 

κπνξεί λα ζαο ρνξεγεζεί θαηφπηλ αηηήζεψο ζαο κε θάζε δηαζέζηκν κέζν (email, 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο). 

 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηεο αλσηέξσ θηινμελίαο έρεη εθδνζεί α) ε αξηζ. 275/2-6-

2022(22REQ010674827) 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 Π.Δ. 80/2016. 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
Α/Α 

ΟΜΑΔΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΟΤ 

–ΤΠΗΡΕΙΑ 
CPV ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΚΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ(13% & 

24%) 

1 

i) Κάιπςε δηακνλήο ζε 
έλα (1) κνλφθιηλν 
δσκάηην γηα κηα (1) 
δηαλπθηέξεπζε ζηηο 
25/06/2022 55100000-

1 

 

(1) κνλφθιηλν 
δσκάηην 

60,00 € / αλά 
δηαλπθηέξεπζε 

60,00 € 

ii)Κάιπςε δηακνλήο ζε 
δπν (2) κνλφθιηλα 
δσκάηηα γηα δπν (2) 

δηαλπθηεξεχζεηο απφ 
25/06/2022 έσο ηηο 
26/06/2002 

(2)κνλφθιηλα 

δσκάηηα 
60,00 € / αλά 

δηαλπθηέξεπζε 
240,00 € 

 

Φφξνο δηακνλήο, ν 
νπνίνο ςεθίζζεθε κε ηνλ 
Ν. 4514/2018 
ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 
53 ηνπ λ.4389/2016 θαη 
επηβάιιεηαη απφ 

1.1.2018. 

55100000-
1 
 

5 δηαλπθηεξεχζεηο 

 

0,50 € / αλά 

δηαλπθηέξεπζε 
2,50 € 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ 
Ταρ. Δ/λζε : Φψξα Αζηππάιαηαο  
Ταρ. Κψδηθαο : 85900  
Πιεξνθ. : Τδνχκα Ιζκήλε  
Τειέθσλν : 22433 60030  
E-mail : d.astipalea@gmail.com  

 
 

 

 
 

Αζηππάιαηα, 2/6/2022 

 
Aξ. Πξση.: 3553  

 

 
ΠΡΟ 

 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 





2 

Κάιπςε εμφδσλ γηα 
κεηαθνξά ηειεζθνπίνπ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
γηα ηελ βξαδηλή 

παξαηήξεζε 

κέζσ εηαηξείαο 
κεηαθνξψλ. 

 

60000000-
8  

1 ηεκάρην 50,00 € 50,00 € 

3 
Παξνρή γεχκαηνο 

(6 αηφκσλ) 

55300000-

3 

1 γεχκα γηα 6 

άηνκα 

15,00 € / αλά 

άηνκν 
90,00 € 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ (ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ 13% & 24%) 
442,50 € 

 

 

 

Παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά ζαο γηα ηελ αλσηέξσ θηινμελία κέρξη ηηο 8 

Ινπλίνπ 2022, εκέξα Τεηάξηε θαη ψξα 10:00π.κ (εκέξα ιήμεο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ) κε 

θαηάζεζε ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ Δήκνπ Αζηππάιαηαο, ηαρπδξνκηθά ή κέζσ Courier ζηνλ 

Δήκν Αζηππάιαηαο(Τ.Κ.:85900, Δσδεθάλεζα), κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ εθφζνλ θέξεη 

είηε ειεθηξνληθή ππνγξαθή είηε θπζηθή ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ζε ζθαλαξηζκέλε κνξθή ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε d.astipalea@gmail.com. Σηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ν 

Δήκνο νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα 

απνζηαινχλ. 

 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ανά ομάδα ειδών κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.  

Οη ελδηαθεξφκελνη δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα  φιεο  ηηο νκάδεο εηδψλ, 

σζηφζν ε πξνζθνξά ηνπο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή  δεηνχκελε πνζφηεηα ηεο θάζε 

νκάδαο γηα λα γίλεη απνδεθηή. 

 

Ο αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί κε  φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. 

 

Η πιεξσκή ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ πξνκεζεηψλ/ππεξεζηψλ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπο θαη εθφζνλ ππνβιεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ πιεξσκή δηθαηνινγεηηθά 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

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 λφκηκνπ 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 (Ε.Π.Ε.), ηδησηηθψλ 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ήβ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, 

ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ 

Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο 

εηαηξείαο,ήγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ 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 

 

http://www.cpv.enem.pl/el/60000000-8
http://www.cpv.enem.pl/el/60000000-8
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-208-��������-������/
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/




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 απφ ην άξζξν 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 ηελ παξ.7αδ 
ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019). 

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

 

ε. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη εηδηθφηεξα πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο απφ ην 

ΓΕΜΗ, θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 

 

Ο Αναπληρωηής  

Προϊζηάμενος Διοικηηικών  

& Οικονομικών Τπηρεζιών, 
 

 

Ανδρέας Καλής 

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-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-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-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-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-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/



