
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία απόκτησης φωτογραφικού υλικού με σκοπό 

την προβολή και ανάδειξη της νήσου Αστυπάλαιας μέσα από αναγνωρισμένα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE, INSTAGRAM, PINTEREST) καθώς και τηλεοπτικούς 

σταθμούς περιφερειακής και πανελλήνιας εμβέλειας. Η εν λόγω δράση θα περιλαμβάνει 220 

φωτογραφίες με ανάλυση 8.000 pixels και 71 αέριαλ φωτογραφίες ανάλυσης 6000 pixels, που θα 

απεικονίζουν τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, παραλίες, παραδοσιακούς οικισμούς, χώρους 

πολιτιστικής κληρονομιάς, εκκλησίες κ.λ.π., όπως αναλυτικά αναφέρεται στο αρ.πρωτ.4214/2022 

(22REQ010826619) πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας. 

Το εν λόγω αίτημα είναι διαθέσιμο και από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και μπορεί να σας 
χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεώς σας με κάθε διαθέσιμο μέσο (email, ταχυδρομικής αποστολής). 

 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 295 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  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ  

Φ.Π.Α.24% 

1. 

Παροχή φωτογραφιών 
τοπίων και διαφόρων 

σημείων ενδιαφέροντος 
του νησιού (όπως τοπία 
φυσικού κάλλους, 
παραλίες, παραδοσιακούς 
οικισμούς, χώρους 
πολιτιστικής κληρονομιάς, 
εκκλησίες κτλ. 
 

22315000-1 

220 φωτογραφίες 
ανάλυσης 8.000 

pixels 
και 

 71 αέριαλ 
φωτογραφίες 

ανάλυσης 6.000 
pixels 

4.500,00 € 4.500,00 € 

 
 

 
 

Καθαρή Αξία   
 

4.500,00 € 
 

    ΦΠΑ 24 % 1.080,00 € 

     5.580,00 € 

 
Ο ανάδοχος οφείλει σε κάθε περίπτωση  να ενημερώνει εγκαίρως την υπηρεσία και να παρέχει τις 
υπηρεσίες του κατόπιν υποδείξεων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος οφείλει να παραχωρήσει στον 

Δήμο Αστυπάλαιας τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών για απεριόριστη χρονική 
διάρκεια και για προβολή σε όλο τον κόσμο.  

 

  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Τηλέφωνο : 22430 62222  
E-mail : d.astipalea@gmail.com  
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ΠΡΟΣ 
Nikiforos Art &  Commercial Studio Co. 
Νικηφόρος Πιτταράς-Νικολαϊδη Ειρήνη, 
Τ.Κ. 85300, Κως 
Email: info@nikiforospittaras.gr 

 





Περαιτέρω, σας πληροφορούμε ότι για το τρέχον οικονομικό έτος, η αιτούμενη με το παρόν 
υποχρέωση, δεν υπερβαίνει το χρηματικό ότι της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του Ν. 
4412/2016, σωρευτικά ανά CPV. 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την   12η 
Ιουλίου, ημέρα Τρίτη 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 
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) 

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 νομιμοποίησηςκαι ειδικότερα πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, 
καταστατικό εταιρείας σε περίπτωση νομικού προσώπου. 
 

 

 
         Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διοικητικών 

& Οικονομικών Υπηρεσιών, 
 

Ανδρέας Καλής  
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