
 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

 
Ν Γήκνο Αζηππάιαηαο ζα πξνβεί ζηελ πινπνίεζε Σξηζηνπγελληάηηθεο Δθδήισζεο γηα ην έηνο 2022. Ζ 

Σξηζηνπγελληάηηθε Δθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ Ξνιηηηζηηθνχ Κνξθσηηθνχ 

Ππιιφγνπ Αζηππάιαηαο (Ξ.Κ.Π.Α.) θαη γηα ην ιφγν απηφ, απαηηείηαη ε πξνκήζεηα δηαθφξσλ εηδψλ γηα 

λα ζηνιηζηεί θαηάιιεια ν ρψξνο θαζψο θαη ε πξνκήζεηα παηρληδηψλ πνπ ζα δνζνχλ σο 

ρξηζηνπγελληάηηθν δψξν ζηα παηδηά ηεο Αζηππάιαηαο, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν αίηεκα 

(Α.Γ.Α.Κ.22REQ011720400)ηεο ππεξεζίαο. Ρν ζρεηηθφ αίηεκα είλαη δηαζέζηκν θαη απφ ηελ Νηθνλνκηθή 

πεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη κπνξεί λα ζαο ρνξεγεζεί θαηφπηλ αηηήζεψο ζαο κε θάζε δηαζέζηκν κέζν. 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο έρεη εθδνζεί α)ε ππ’ αξηζ. 395/6-12-

2022(Α.Γ.Α.Κ. 22REQ011743854) απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη β)ε βεβαίσζε ηνπ 

Ξξντζηακέλνπ ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ 

χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΞΓ 

80/2016. 

Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά παξαθάησ: 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑ 

1 
Περιγραθή Αγαθού 

Ποζόηηηα / 
Μ.Μ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ  
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΥΩΡΙ 
Φ.Π.Α.  

ΟΜΑΔΑ 1 : ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV 39298900-6) 

1 Σεηξνηερλίεο γηα παηδηά 100 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,82 € 282,00 € 

2 Θνπηί κεηαιιηθφ Άγ.Βαζίιεο 30 ΡΔΚΑΣΗΑ 4,03 € 120,90 € 

3 Θνχπα Σξηζηνπγελληάηηθε 300 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,62 € 486,00 € 

4 Γηξιάληα ρξηζηνπγελληάηηθε 20 ΡΔΚΑΣΗΑ 16,13 € 322,60 € 

Θαζαξή Αμία 1.211,50 € 

                                           Φ.Ξ.Α 24% 290,76 € 

Σελική Ενδεικηική Σιμή με Φ.Π.Α. 1.502,26 € 

5 Πνθνιάηεο ASTIR 200 γξ. 100ΡΔΚΑΣΗΑ 2,65 € 265,00 € 

6 Πνθνιαηέληα εκεξνιφγηα 100 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,65 € 265,00 € 

Θαζαξή Αμία 530,00 € 

                                           Φ.Ξ.Α 13% 68,90 € 

Σελική Ενδεικηική Σιμή με Φ.Π.Α. 598,90 € 

ΣΕΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 2.101,16 € 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ 

Ραρ.Γ/λζε: Σψξα Αζηππάιαηαο 
Ραρ.Θψδ.: 85900 
Ξιεξνθνξίεο: θ.Αλδξέαο Θαιήο 
Ρειέθσλν: 22433 60030 

Email: andreaskalis@yahoo.gr 

Αζηππάιαηα,7/12/2022 

 

Aξ. Ξξση.:8012  

 

ΠΡΟ 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 

mailto:andreaskalis@yahoo.gr




Α/Α 
ΟΜΑΔΑ 

2 
Περιγραθή Αγαθού 

Ποζόηηηα / 
Μ.Μ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ  
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΥΩΡΙ 
Φ.Π.Α.  

ΟΜΑΔΑ 2 : ΣΡΟΦΙΜΑ (CPV15000000-8) 

1 Πνθνιάηα 2kg 2ΡΔΚΑΣΗΑ 16,81 € 33,62 € 

2 Εάραξε 1kg 10 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,50 € 15,00 € 

3 Παληπγί 500 ml 6 ΡΔΚΑΣΗΑ 2,48 € 14,88 € 

4 Θαιακπφθη πνπθνξλησλ 2kg 5ΡΔΚΑΣΗΑ 7,40 € 37,00 € 

5 Ινπθάληθν hotdog 300 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,75 € 225,00 € 

6 Τσκάθη hotdog 300 ΡΔΚΑΣΗΑ 0,75 € 225,00 € 

7 Moπζηάξδα 500gr 5ΡΔΚΑΣΗΑ 2,12 € 10,60 € 

8 Θέηζαπ 500 gr 5ΡΔΚΑΣΗΑ 2,12 € 10,60 € 

9 Βνχηπξν 2kg 1ΡΔΚΑΣΗΝ 10,62 € 10,62 € 

10 Αινπκηλφραξην100 κέηξσλ 2 ΡΔΚΑΣΗΑ 9,73 € 19,46 € 

11 Γάια εβαπνξέ 410 gr 15 ΡΔΚΑΣΗΑ 1,06 € 15,90 € 

12 Αιάηη 750 γξ. 1 ΡΔΚΑΣΗΝ 1,72 € 1,72 € 

13 Σαξηί θνπδίλαο ξνιφ gigas 800 gr 2 ΡΔΚΑΣΗΑ 3,10 € 6,20 € 

14 Σαξηνπεηέηεο (100 ηεκαρίσλ) 10ΡΔΚΑΣΗΑ 0,80 € 8,00 € 

15 Βεηέμ (ζπζθεπαζία 3 ηεκ.) 1ΡΔΚΑΣΗΝ 1,77 € 1,77 € 

Θαζαξή Αμία 635,37 € 

                                           Φ.Ξ.Α 13% 82,60 € 

ΣΕΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2 717,97 € 

 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑ 

3 
Περιγραθή Αγαθού 

Ποζόηηηα / 
Μ.Μ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ  
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΥΩΡΙ 
Φ.Π.Α.  

ΟΜΑΔΑ 3: ΠΑΙΥΝΙΔΙΑ(CPV 37524000-7) 

1 ΡΟΝΣΝΠΞΗΡΑ LEGO BARBIE  4ΡΔΚΑΣΗΑ 15,00 € 60,00 € 

2 ΒΑΙΗΡΠΑΘΗΑ ΘΝΟΗΡΠΗΠΡΗΘΑ PLAYMOBILE  7 ΡΔΚΑΣΗΑ 13,50 € 94,50 € 

3 ΒΑΙΗΡΠΑΘΗΑ ΑΓΝΟΗΠΡΗΘΑ PLAYMOBILE 10 ΡΔΚΑΣΗΑ 13,50 € 135,00 € 

4 BARBIE ΚΔ ΑΜΔΠΝΑΟ 8 ΡΔΚΑΣΗΑ 15,00 € 120,00 € 

5 STARTER PACK PLAYMOBILE 12 ΡΔΚΑΣΗΑ 16,20 € 194,40 € 

6 ΑΘΝΠΡΗΘΑ ΓΗΑ ΘΝΟΗΡΠΗΑ 12 ΡΔΚΑΣΗΑ 12,50 € 150,00 € 

7 ΑΘΝΠΡΗΘΑ ΓΗΑ ΑΓΝΟΗΑ 9 ΡΔΚΑΣΗΑ 12,50 € 112,50 € 

8 ΡΠΑΛΡΔΠ ΠΑΛΡΝΟΝ 13 ΡΔΚΑΣΗΑ 16,50 € 214,50 € 

9 ΚΞΑΛΑΛΔΠ ΡΠΑΛΡΑΘΗΑ ΚΔΠΖΠ POLO  15 ΡΔΚΑΣΗΑ 8,40 € 126,00 € 

10 ΔΜΞΛΝΙΖΠ 20 ΡΔΚΑΣΗΑ 5,70 € 114,00 € 

11 FISHERPRICE ΓΗΑΦΝΟΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ 10 ΡΔΚΑΣΗΑ 11,50 € 115,00 € 

12 ΡΠΑΛΡΔΠ POLO ΚΝΛΝΣΟΥΚΔΠ SCARF 66 ΡΔΚΑΣΗΑ 19,90 € 1.313,40 € 

Θαζαξή Αμία 2.749,30 € 

                                           Φ.Ξ.Α 24% 659,83 € 

ΣΕΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 3 3.409,13€ 

 

ΣΕΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΚΔΗΛΩΗ 6.228,26 € 

 

Λοιπά ζηοιτεία ηων προς ανάθεζη προμηθειών : 

1. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε πξνυπνινγίδεηαη ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 6.228,26€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΞΑ θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15.6471«Έμνδα Ξνιηηηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ», ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022. 

2. Ν αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί κε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. 





3. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ανά Α/Α ΟΜΑΔΑκε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. Νη ελδηαθεξφκελνη δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέζνπλ 

πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ αιιά ε πξνζθνξά ηνπο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην 

ζχλνιν ησλ εηδψλ αλά νκάδα.  

4. Όια ηα παξαπάλσ πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα πέληε (5) εκεξψλ. 

5. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηέρεη φινπο ηνπο λφκηκνπο θφξνπο θαη θξαηήζεηο, ζα παξακέλεη 

ακεηάβιεηε σο πξνο ηελ θαζαξή αμία θαη γηα θαλέλα ιφγν δελ ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε. 

6. Σα μεηαθορικά θα βαρύνοσν ηον προμηθεσηή. 

Ξαξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά ζαο γηα ηηο αλσηέξσ πξνκήζεηεομέτρι και ηην 

12η Δεκεμβρίοσ2022, ημέρα Δεσηέρα και ώρα 10:00π.μ.(εκέξα ιήμεο θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ):κε θαηάζεζε ζην γξαθείν Ξξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Αζηππάιαηαο, ηαρπδξνκηθά ή κέζσ 

Courier ζηνλ Γήκν Αζηππάιαηαο (ΡΘ 85900, Γσδεθάλεζα), κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, εθφζνλ 

θέξεη είηε ειεθηξνληθή ππνγξαθή είηε θπζηθή ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ζε ζθαλαξηζκέλε κνξθή, ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε d.astipalea@gmail.com.Πηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ν Γήκνο 

νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. 

Ξξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Λ.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί 

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

α.πεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ φηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73ηνπ Λ.4412/2016. Πε πεξίπησζε 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν79Α ηνπ Λ.4412/2016.Ζ 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. Ζ 

ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

(Δ.Ξ.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Θ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ήβ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, ήγ) ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ήδ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Λ.4412/2016 θαη 

άξζξν 73 παξ.1 ηνπ Λ.4412/2016) 

β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Λ.4412/2016) 

δ. Τ        Τπεύθσνη δήλωζηπεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ 

απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.(άξζξν 74 παξ.4 Λ.4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφηνάξζξν 23 ηνπ Λ.4782/2021). 

Νη ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί μεηά ηην κοινοποίηζη ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Λ.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελπαξ.7αδ ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ Λ.4605/2019). 

Ρα 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) μήνες πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Λ.4412/2016, φπσο 

πξνζηέζεθε κε ηελπαξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Λ.4605/2019). 

ε. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη εηδηθφηεξα πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο απφ ην ΓΔΚΖ, 

θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
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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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Δπηζεκαίλεηαη φηη νη σο άλσ αλαθεξφκελεο πεχζπλεο Γειψζεηο ζα πξέπεη λα θέξνπλ βεβαίσζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα πεξεζία 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 Ανδρέας 




