
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο Δήμος Αστυπάλαιας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια διαφόρων ειδών στα πλαίσια της 

10ης επετειακής αποστολής - επίσκεψης της Εθελοντικής Ομάδας Παροχής Ιατρικής Περίθαλψης & 

Ιατρικής Εκπαίδευσης «ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ», με σκοπό τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο αλλά και την 

αντιμετώπιση ιατρικών θεμάτων τα οποία απασχολούν του κάτοικους του νησιού. Η επίσκεψη του 

κλιμακίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί, από τις 6/10/2022 έως και τις 8/10/2022, με τις 

παρακάτω ειδικότητες : ΩΡΛ, παθολόγο, ορθοπαιδικό, καρδιολόγο, νευρολόγο, δερματολόγο, 

παιδίατρο, ρευματολόγο, ουρολόγο, ψυχολόγο, ακτινολόγο και οδοντίατρο και δωρεάν παρεχόμενες 

υπηρεσίες : ακοολογικό έλεγχο, οδοντιατρική εξέταση, triplex καρδιάς, ΗΚΓ, έλεγχο προστάτη, 

υπέρηχοι θυρεοειδούς – καρωτίδων – μαστών – άνω και κάτω κοιλίας, διαβητολογικό έλεγχο, 

αφαίρεση σμηγματογόνων κύστεων – σπίλων, διερεύνηση αυτοάνοσων νοσημάτων, εξέταση 

σκελετικών ανωμαλιών (σκολίωση – κύφωση) – ορθοπαιδικό έλεγχο, διάγνωση νευρολογικών 

παθήσεων (ημικρανίες, άνοιες, πάρκινσον), σύμφωνα με το εγκεκριμένο αίτημα (Α.Δ.Α.Μ. 

22REQ011239170) 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 των ανωτέρω προμηθειών έχει εκδοθεί α) η αριθ. 353/20-9-2022 

(Α.Δ.Α.Μ. 22REQ011269130) 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 Π.Δ. 80/2016. 

O ενδεικτικός προϋπολογισμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών αναφέρεται 

αναλυτικά παρακάτω. 

Α/Α 

ΟΜΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1. 

Προμήθεια εδεσμάτων : 
(28 ατόμων για 3 ημέρες) 

φυσικός χυμός 
νερό μικρό 

πουγγιά αλμυρά 

πουγγιά γλυκά 
λαμπρόπιτες 

15894700-8 

84 τεμάχια 
84 τεμάχια 
28 τεμάχια 

28 τεμάχια 
28 τεμάχια 

2,65 € / τεμάχιο 
0,44 € / τεμάχιο 
2,21 € / τεμάχιο 

2,21 € / τεμάχιο 
2,21 € / τεμάχιο 

 
222,60 € 
36,96 € 
61,88 € 

61,88 € 
61,88 € 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 445,20 € 

Φ.Π.Α. 13% 57,88 € 

ΣΥΝΟΛΟ 503,08 € 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

Ταχ.Δ/νση: Χώρα Αστυπάλαιας 
Ταχ.Κώδ.: 85900 

Πληροφορίες: Μαρία Πετρινώλη 
Τηλέφωνο: 2243360021 

Email: d.astipalea@gmail.com 

 

Αστυπάλαια, 26/9/2022 
 

Aρ. Πρωτ.: 6344 

 

ΠΡΟΣ 

 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
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2. 
Προμήθεια δύο (2) 

γευμάτων είκοσι οκτώ (28) 
ατόμων  

55300000-3 2 γεύματα 
22,12 € / άτομο 
619,36 € / γεύμα 

1.238,72 € 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.238,72 € 

Φ.Π.Α. 13% 161,03 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.399,75 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.902,83 € 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α/Α 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ 

Νερό μικρό επιτραπέζιο πλαστικής φιάλης χωρητικότητας 0,5 λίτρου. 

Φυσικός Χυμός πορτοκαλιού αρίστης ποιότητας, 100 % φυσικός χωρίς συντηρητικά. 

Λαμπρόπιτα σε ατομικό μέγεθος. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και 

φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. 

Παραδοσιακό πουγκί αλμυρό με γέμιση τοπικών τυριών σε ατομικό μέγεθος. Τα υλικά 

παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. 

Παραδοσιακό πουγκί γλυκό με γέμιση τοπικών τυριών σε ατομικό μέγεθος. Τα υλικά 

παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές 

διατάξεις. 

Α/Α 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ  

Γεύμα φιλοξενίας είκοσι οκτώ (28) ατόμων στις περιοχές «Χώρα» και «Πέρα Γιαλός» 

Αστυπάλαιας. Το ανωτέρω γεύμα θα περιλαμβάνει ένα κυρίως πιάτο επιλογής τους (κρεατικών) 

ανά άτομο, μία σαλάτα ανά τέσσερα άτομα, ένα ορεκτικό ανά τέσσερα άτομα (εξαιρούνται οι 

αλοιφές), ένα αναψυκτικό ανά άτομο και 1 τεμάχιο νερό του 1,5 lt ανά τέσσερα άτομα. 

Λοιπά στοιχεία των προς ανάθεση προμηθειών : 

1. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των 1.902,83 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6433 με τίτλο «Τιμητικές 

διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», 

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2022. 

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

3.  Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά ομάδα των προς προμήθεια ειδών, με κριτήριο 

ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά, βάσει τιμής. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να 

υποβάλλει προσφορά, σε μια ή περισσότερες ομάδες, των προς προμήθεια ειδών του 

προϋπολογισμού, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο 

των ειδών της αντίστοιχης ομάδας. Τα είδη θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά 

λεπτομερώς και θα πρέπει να καλύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν οριστεί ανωτέρω, 

διαφορετικά η προσφορά ανά ομάδα δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η παραλαβή της προμήθειας θα 

γίνει από την επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 

4412/2016. 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 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 

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

5.  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 τις ανωτέρω προμήθειες μέχρι και την 

3η Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα (ημέρα λήξης κατάθεσης των προσφορών), με κατάθεση στο 

γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αστυπάλαιας, ταχυδρομικά ή μέσω Courier στον Δήμο 

Αστυπάλαιας (Τ.Κ. 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 

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




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). 

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. 

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 φέρουν έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή και να έχουν 

συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Καλής Ανδρέας 

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/
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