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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

 
Με ηελ παξνύζα αίηεζε ζαο γλσξίδνπκε όηη ε Δεκνηηθή Κνηλσθειήο Επηρείξεζε 
Αζηππάιαηαο ζθνπεύεη λα πξνβεί ζηε δηνξγάλσζε ηνπ 3νπ Παηδηθνύ Φεζηηβάι Πνιηηηζκνύ, 
ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν αίηεκα ηεο ΔΗ.Κ.Ε.Α (22REQ011297397). Σν ζρεηηθό αίηεκα 
είλαη δηαζέζηκν θαη από ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο επηρείξεζεο  θαη κπνξεί λα ζαο 
ρνξεγεζεί θαηόπηλ αηηήζεώο ζαο κε θάζε δηαζέζηκν κέζν. 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο έρνπλ εθδνζεί α) νη ππ’ αξηζ. 

27/346/23-9-2022 (ΑΔΑ:9ΛΗΔ465ΙΛ2-ΝΟΡ, ΑΔΑΜ:22REQ011297960) απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε ηεο πίζησζεο θαη β) ε βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο ΔΗ.Κ.Ε.Α., επί ηεο αλσηέξσ απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ πνζνύ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΔ 

80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηα νηθείν Μεηξών Δεζκεύζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο. 

Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ελ ιόγσ δαπάλεο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα: 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΟΤ -

ΤΠΗΡΕΙΑ 
CPV ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΚΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1. 

Κάλσυη διαμονής ζε ηέζζερα (4) 
δίκλινα δφμάηια για ηρεις (3) 

διανσκηερεύζεις από 1η έφς και  
3/10/2022 (checkout 4/10/2022) 

55100000-1 
 

4 δίκλινα δφμάηιο 

45,00 € / 

διανσκηέρεσζη
(13% Φ.Π.Α) 

540,00 € 

2. 

Κάλσυη διαμονής ζε ηέζζερα (4) 
μονόκλινα δφμάηια για ηρεις (3) 

διανσκηερεύζεις από 1η έφς 
3/10/2022 (checkout 4/10/2022) 

55100000-1 
 

4 μονόκλινα δφμάηια 
35,00 € / 

διανσκηέρεσζη

(13%Φ.Π.Α.) 

420,00 € 

3. 

Φόρος διαμονής, ο οποίος 

υηθίζθηκε με ηον Ν. 4514/2018 
ηροποποιήθηκε ηο άρθρο 53 ηοσ 
ν.4389/2016 και επιβάλλεηαι από 
1.1.2018. 

55100000-1 
 

24 διανσκηερεύζεις 
0,50 € / ανά 

διανσκηέρεσζη 
12,00 € 

9. 

Προμήθεια πρφχνού με 

παραδοζιακά εδέζμαηα  
(15 αηόμφν για 3 ημέρες) 

Περιλαμβάνει : θσζικός τσμός, νερό 
μικρό, ηοζη 

15813000-0 45 πρφχνά 
10,00 € / 

άηομο/ ημέρα 

(13% Φ.Π.Α) 

450,00 € 





10. 
Προμήθεια ηριών (3) γεσμάηφν για 

δεκαπένηε  (15) άηομα 

(καλλιηέτνες)  

55300000-3 3 γεύμαηα 
20,00 € / 

άηομο 

(13% Φ.Π.Α) 

900,00 € 

18. Αθηναχκό Πρακηορείο Ειδήζεφν 79341000-6 Καη’αποκοπή 24% Φ.Π.Α  50,00 € 

19. 
Αμοιβές καλλιηετνών(Arts in the 

mixer) 
92310000-7 Καη’αποκοπή 24% Φ.Π.Α 1.500 € 

20. 
Αμοιβές καλλιηετνών(Μαριλένα 

Μελιζζηνού) 
92310000-7 Καη’αποκοπή 24% Φ.Π.Α 150,00 € 

21. 
Αμοιβές 

καλλιηετνών(Cinemathesis) 
92310000-7 Καη’αποκοπή 24% Φ.Π.Α 1.500,00 € 

22. 
Αμοιβές καλλιηετνών(La Petite 

Marguerite) 
92310000-7 Καη’αποκοπή 24% Φ.Π.Α 650,00 € 

   ύνολο  6.172,00€ 

 

ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην ηειηθό ζύλνιν ηεο πξνζθνξάο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

 

Παξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά γηα ηηο αλσηέξσ  ππεξεζίεο θαη 

πξνκήζεηεο κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε   28/09/2022 θαη ώξα 10.00π.κ (εκέξα έλαξμεο 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ)  κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail),εθόζνλ θέξεη 

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

δηεύζπλζε : dikeastypalaias@gmail.com . Ελαιιαθηηθά δύλαηαη λα απνζηαινύλ κε θαηάζεζε 

ζην γξαθείν Πξσηνθόιινπ ηεο Δεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Επηρείξεζεο Αζηππάιαηαο  ή 

ηαρπδξνκηθά ή κέζσ Courier ζηελ Δεκοηηθή Κοηλωθειή Επητείρεζε Αζησπάιαηας, 

Δεκοηηθό Καηάζηεκα, ΣΚ 85900, Δωδεθάλεζα. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο 

απνζηνιήο ε ΔΗ.Κ.Ε.Α. νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ηνλ ρξόλν θαη ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ 

πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινύλ.  

Κάζε δηαγσληδόκελνο κπνξεί λα ππνβάιιεη πξνζθνξά ζε κία ή πεξηζζόηεξεο νκάδεο ησλ 

πξνο πξνκήζεηα εηδώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζηελ πξνζθνξά ηνπο 

ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο. 

Ο αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί κε όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. 

Η πιεξσκή ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ πξνκεζεηώλ/ππεξεζηώλ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπο θα εθόζνλ ππνβιεζνύλ όια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ πιεξσκή δηθαηνινγεηηθά 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 219 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4412/2016, 

παξαθαινύκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Τπεύζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ 

όηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ε πξναλαθεξόκελε ππεύζπλε δήισζε 

ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ, όπσο απηόο νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ 

Ν.4412/2016.Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνύ νηθνλνκηθνύ θνξέα εθαξκόδεηαη επίζεο όηαλ ην 

πξόζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε είλαη κέινο 

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-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-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/




ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή έρεη 

εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό. Η ππνρξέσζε ηνπ 

πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ αθνξά:α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο 

(Ε.Π.Ε.), ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Ι.Κ.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη 

Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ή β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), ηνλ δηεπζύλνληα 

ζύκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαζώο θαη ηα πξόζσπα ζηα νπνία κε 

απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη 

εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο, ή γ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ, ηα κέιε ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ή δ) ζηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά 

πεξίπησζε λόκηκν εθπξόζσπν.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1 ηνπ 

Ν.4412/2016) 

β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 

δ. Τπεύζσλε δήιωζε πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ηεο θύξσζεο ηνπ 

νξηδόληηνπ απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. (άξζξν 74 παξ.4 

Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021)Οη ππεύζπλεο 

δειώζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θοηλοποίεζε ηες 

παρούζας πρόζθιεζες. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 

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

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθόζνλ είλαη ελ ηζτύ θαηά ηο τρόλο 

σποβοιής ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξόλνο ηζρύνο, εθόζνλ έρνπλ 

εθδνζεί έσο ηρεης (3) κήλες πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ 

Ν.4412/2016, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019) 

ε. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη εηδηθόηεξα πηζηνπνηεηηθό εθπξνζώπεζεο από ην 

ΓΕΜΗ, θαηαζηαηηθό εηαηξείαο ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ. 

Επηζεκαίλεηαη όηη νη σο άλσ αλαθεξόκελεο Τπεύζπλεο Δειώζεηο ζα πξέπεη λα θέξνπλ 

βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο από αξκόδηα Τπεξεζία ή Αξρή ή ηζνδύλακα λα έρνπλ 

εθδνζεί κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο gov.gr είηε λα θέξνπλ έγθπξε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή θαη λα έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή 

ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

          

  Ο αρκόδηος σπάιιειος 

 Σδούκα Ιζκήλε 

 

 

 

 

  

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/
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-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/
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