
 

   Αζησπάλαια, 26/09/2022 

Αξ.πξση.:6345 

       ΠΡΟ: 

         ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

 

Με ηελ παξνχζα αίηεζε ζαο γλσξίδνπκε φηη ν Δήκνο Αζηππάιαηαο έρεη αλάγθε λα  

πξνβεί ζε πξνκήζεηα έληππνπ πιηθνχ (έληππσλ δηπιφηππσλ κπινθ) γηα ηηο αλάγθεο 

ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ Αζηππάιαηαο, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν αίηεκα 

(ΑΔΑΜ: 22REQ011289333) ηεο ππεξεζίαο. 

 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο έρεη εθδνζεί α) ε ππ. αξηζκ. 

356/6293/2022 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη β) ε βεβαίσζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ 

ηεο παξ1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΔ 80/2016. 

 

Η ζπλνιηθή δαπάλε  γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζφ 

ησλ 588,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 % θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.10.6615 

«Εθηππψζεηο, εθδφζεηο, βηβιηνδεηήζεηο,θσηνηππίεο θιπ» θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 

 

 

 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

 

Έντυπο Υλικό 

Α/Α Περιγραφή Προμήθειασ  Μ.Μ. 
Αριθμόσ 
τεμαχίων 

              Συνολικό κόςτοσ € 

1 

Ζντυπα Διπλότυπα μπλοκ 
50φυλλα διαςτάςεων 
21Χ14,5 
CPV:22000000-0 

ΤΕΜ 100 474,19  € 

  
  

Σφνολο: 474,19 € 

   
ΦΠΑ 24% 113,81 € 

   
Σφνολο: 588,00 € 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ 

 

Σατ. Δ/νζη : Υψξα Αζηππάιαηαο 

Σατ. Κωδ.              : 85900 Αζηππάιαηα 

FAX : 22430 61166 

Πληροθορίες         : Καιήο Αληξέαο                                

Σηλ.                     : 22430 62046 

 





Λοιπά ζηοιτεία ηης προς ανάθεζη προμήθειας :  

1. Τισ διατάξεισ Του Ν. 4412/16 «Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και 
Υπηρεςιών» (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ). 

2. Τισ διατάξεισ Του Ν. 3463/06 – ΦΕΚ Α’ 114/2006 νζοσ «Δημοτικόσ και Κοινοτικόσ 
Κώδικασ». 

3. Τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ του Υπουργείου Εςωτερικών, Δημοςίασ Διοίκηςησ και 
Αποκζντρωςησ. 

4. Τισ διατάξεισ του Ν.4555/18. 

5. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 25/2020 τησ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. με θζμα: «Ηητήματα 

υπολογιςμοφ τησ εκτιμώμενησ αξίασ ςφμβαςησ ςε περίπτωςη υποδιαίρεςήσ τησ ςε 

τμήματα. Εφαρμογή τησ παρζκκλιςησ του άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016». 

6. Τισ διατάξεισ Του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίηςη 
και αναμόρφωςη του ρυθμιςτικοφ πλαιςίου των δημοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ 
ρυθμίςεισ προμηθειών ςτουσ τομείσ τησ άμυνασ και τησ αςφάλειασ και άλλεσ 
διατάξεισ για την ανάπτυξη, τισ υποδομζσ και την υγεία». 

7. Τισ διατάξεισ Του Ν.4912/2022 (ΦΕΚ 59Α/17-3-2022) «Ενιαία Αρχή Δημοςίων 

Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ του Υπουργείου Δικαιοςφνησ» και ςυγκεκριμζνα 

του άρθρου 7 (Οικονομική αυτοτζλεια - Αντικατάςταςη άρθρου 350 ν. 4412/2016). 

8. Θ παράδοςη θα πραγματοποιηθεί ςυνολικά λόγω τησ άμεςησ ανάγκησ προμήθειασ 

των παραπάνω υλικών, ςτο Δημοτικό κατάςτημα,ςε διάςτημα ενόσ (1) μήνα από 

την επομζνη τησ ανάθεςησ.Τα μεταφορικά ζξοδα θα βαρφνουν τον προμηθευτή. 

 

 

Παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά ζαο γηα ηελ 

αλσηέξσ θηινμελία κέρξη ηηο 3 Οθησβξίνπ 2022, εκέξα Δεπηέξα 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(Σ.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. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο 

απνζηνιήο ν Δήκνο νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. 

 

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 

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-208-��������-������/




άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα 

καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Τπεχζπλε 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. ε 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 

πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ 

Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη 

εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο,ήγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, 

ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 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 

 

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 ηης παρούζας πρόζκληζης. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ 

Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ 

Ν.4605/2019). 

Σα 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) 

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/
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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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/




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. 

Επηζεκαίλεηαη φηη νη σο άλσ αλαθεξφκελεο Τπεχζπλεο Δειψζεηο ζα πξέπεη 

λα θέξνπλ βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα 

Τπεξεζία ή Αξρή ή ηζνδχλακα λα έρνπλ εθδνζεί κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο gov.gr  είηε λα θέξνπλ έγθπξε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή θαη λα έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

                                              

                                                  Ο αναπληρωηής Προϊζηάμενος  

                                             Διοικηηικών & Οικονομικών Τπηρεζιών,    

                                              Καλής Ανηρέας 
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