
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Με την παρούσα πρόσκληση, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Αστυπάλαιας στην αναζήτηση στοχευμένων 
δράσεων προβολής για την ανάδειξη του Δήμου Αστυπάλαιας σε αγορές ενδιαφέροντος του εξωτερικού και 
μετά από συνεννόηση με το Γραφείο ΕΟΤ Μεγάλης Βρετανίας, διασφάλισε τη συμμετοχή του σε σημαντική 
παρουσίαση προορισμού στην διεθνή τουριστική έκθεση του Λονδίνου World Travel Market η οποία θα 
διεξαχθεί 7-9 Νοέμβριου 2022. Οι δαπάνες συμμετοχής του Δήμου Αστυπάλαιας αναλύονται στο 
εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 22REQ011436259) και στις τεχνικές προδιαγραφές οι 
οποίες εγκρίθηκαν με την αρ.330/2022 (ΑΔΑ ΨΦΔΥΩΨΧ-Η9Ι ) Απόφαση Δημάρχου και μπορούν 
να σας χορηγηθούν κατόπιν αιτήσεως σας με κάθε διαθέσιμο μέσο (email, ταχυδρομικής 
αποστολής). 

Για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.367 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. 
 
Το ενδεικτικό κόστος θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6432 με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό» στον οποίο έχει υπάρχει σχετική πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού 
έτους 2022. 
 
Η ανάθεση των δαπανών  που  σχετίζονται με την παραπάνω ενέργεια, θα γίνει σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 
2. Τον Ν. 3463/06 – ΦΕΚ Α’ 114/2006 νέος «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
5. Το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες. 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τεύχος Α’). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Αστυπάλαιας  
Ταχ. Κώδικας : 85900  
Πληροφ. : κ. Κων/νος Καμπύλης  
Τηλέφωνο : 22430 62222  
E-mail : d.astipalea@gmail.com  
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                                        ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΟΥ  CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1.  3 kg θυμαρίσιο μέλι  
15831600-8 

 
3 κιλά 

 
  

18,00 € 54,00 € 

2. 
Ατομικό παστέλι σε 

συσκευασία καραμέλας 
των 30 γρ. 

15894700-8 300 τεμάχια 0,60 €  180,00 € 

3. 
Παραδοσιακά 

κιτρινοκούλουρα σε 
συσκευασία κιλού  

15894700-8 15 κιλά 17,00 € 255,00 € 

4. 

 
Παραδοσιακό τυρί 

(λαδωτήρι) 
& 

15544000-3 
 

& 
5 κιλά 8,00 € 40,00 € 

 Παραδοσιακό τυρί 
(ανθότυρο μελό) 15541000-2 5 κιλά 10,00 € 50,00 € 

  
 

Σύνολο με 
Φ.Π.Α. 13%  

 579,00 € 

 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας για τις ανωτέρω προμήθειες έως την  31η 
Οκτωβρίου, ημέρα Δευτερα και ώρα 11:00 π.μ. (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 Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για το 
χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα   αποσταλούν. 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά, σε  μια ή 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 τα όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των προμηθειών 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 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, 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 
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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) 
 
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 Αναπληρωτής Προϊστάμενος  

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, 
κ.α.α. 

 

 

Αχλαδιώτη Βιργινία 
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