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ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Αστυπάλαιας σκοπεύει να προβεί
στη διοργάνωση συναυλίας με την Μπέττυ Χαρλαύτη στις 22/08/2022, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 22REQ011043001) της
Οικονομικής Υπηρεσίας και στις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες εγκρίθηκαν με την αριθμ.
335/2022 (ΑΔΑ: 9ΚΠΧΩΨΧ-09Υ) Απόφαση Δημάρχου και μπορούν να σας χορηγηθούν
κατόπιν αιτήσεως σας με κάθε διαθέσιμο μέσο (email, ταχυδρομικής αποστολής).
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.
324/5134/2022 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.
Η συνολική δαπάνη για την εκδήλωση έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
7.023,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Α/Α Ομάδας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Προμήθεια τεσσάρων (4)
γευμάτων τεσσάρων (4)
ατόμων (1 καλλιτέχνιδα,
2 μουσικοί και 1
εκπρόσωπος του Δήμου)
Διαμονή σε
ενοικιαζόμενα δωμάτια –
διαμερίσματα, ξενοδοχεία
και συγκεκριμένα:
τρεις (3) διανυκτερεύσεις
σε τρία (3) μονόκλινα

2.

(από 21/08/2022 έως και
23/08/2022, check out
24/08/2022)
Φόρος διαμονής, ο
οποίος ψηφίσθηκε με τον
Ν. 4514/2018
τροποποιήθηκε το άρθρο
53 του ν.4389/2016 και

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

15894200-3

4 γεύματα

22,00 € / άτομο

352,00 €

55100000-1

τρία (3)
μονόκλινα
δωμάτια

105,00 € /
διανυκτέρευση

945,00 €

55100000-1

9
διανυκτερεύσεις
(3 δωμάτια x 3
ημέρες)

1,00 € / ανά
διανυκτέρευση

9,00 €

επιβάλλεται από
1.1.2018.

3.

4.

5.

6.

Προμήθεια τριών (3)
αεροπορικών εισιτηρίων
Αθήνα – Αστυπάλαια
(αναχώρηση
21/08/2022)
Προμήθεια τριών (3)
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων:
Αστυπάλαια – Νάξος (1
τμχ)
Αστυπάλαια – Πειραιάς (2
τμχ)*
Προμήθεια αφισών
ενημέρωσης μεγέθους Α3
(4χρωμη σε χαρτί 150gr)
Αμοιβή καλλιτεχνών:
περιλαμβάνει
καλλιτεχνικές αμοιβές,
ασφαλιστικές κρατήσεις,
εργοδοτικές εισφορές,
αμοιβή γραφείου
παραγωγής, έξοδα
προβών και
παρακράτηση φόρου.

60400000-2

3 αεροπορικά
εισιτήρια

130,00 € / εισιτήριο

390,00 €

34972000-1

3 ακτοπλοϊκά
εισιτήρια

85,00 / εισιτήριο

255,00 €

22100000-1

40 αφίσες

1,80 € / αφίσα

72,00 €

79952000-2

υπηρεσία

5.000,00 €

5.000,00 €

Τελικό Σύνολο Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

7.023,00 €

* διακεκριμένη θέση ή αεροπορική εάν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στη διακεκριμένη.
Στην προσφορά θα πρέπει να
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

αναγράφεται

το τελικό σύνολο

της προσφοράς

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας για την ανωτέρω δράση μέχρι
την 9η Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 π.μ. (ημέρα λήξης κατάθεσης των
προσφορών): με κατάθεση στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αστυπάλαιας,
ταχυδρομικά ή μέσω Courier στο 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.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά σε μία η περισσότερες ομάδες των
προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά
τους θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών της αντίστοιχης ομάδας.
Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Ο Δήμος Αστυπάλαιας δεν είναι υποχρεωμένος να απορροφήσει το σύνολο των ειδών.
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των προμηθειών/υπηρεσιών θα γίνει μετά την οριστική
παραλαβή τους και εφόσον υποβληθούν όλα τα απαραίτητα για την πληρωμή δικαιολογητικά
σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
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. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –
μέλους
γ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του
οικείου κράτους – μέλους (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 νομιμοποίησης
Επισημαίνεται ότι οι ως άνω αναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Υπηρεσία ή Αρχή ή ισοδύναμα να έχουν
εκδοθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr είτε να έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά
και να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών.
Ο Προϊστάμενος Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών,
Καλής Ανδρέας

