
 
 

 

 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Ο Δήκνο Αζηππάιαηαο ζθνπεχεη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα γξαθεία ησλ ππεξεζηψλ (Δηνηθεηηθή & Οηθνλνκηθή Υπεξεζία, Τερληθή Υπεξεζία, 

Κνηλσληθή Υπεξεζία, Γξαθείν Δεκάξρνπ θαη ΚΕΠ) ηνπ Δήκνπ Αζηππάιαηαο, γηα ην 2023.  

 

Η πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν αίηεκα (Α.Δ.Α.Μ.23REQ012022463)ηεο 

Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο. Τν ζρεηηθφ αίηεκα είλαη δηαζέζηκν θαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Υπεξεζία ηνπ Δήκνπ 

Αζηππάιαηαο θαη κπνξεί λα ζαο ρνξεγεζεί θαηφπηλ αηηήζεψο ζαο κε θάζε δηαζέζηκν κέζν. 

 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο έρεη εθδνζεί α)ε αξηζ. 183/24-1-2023 (Α.Δ.Α.Μ. 

23REQ012022603) απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη β)ε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ 

πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Δ. 80/2016. 

 

Τα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνκεζεηψλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ: 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

CPV :39830000-9 «Προϊόνηα καθαριζμού» 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% ΠΣ ΣΙΜΗ €/ΣΕΜ 
ΤΝ.ΑΞΙΑ 
Χ. Φ.Π.Α. 

1 ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ Ε ΡΟΛΟ (ΣΤΠΟΤ WETTEX) 
1,50 M 
Με απαλι υφι, να κακαρίηει τισ επιφάνειεσ 
χωρίσ να αφινει υπολείμματα. Να απορροφά 
άμεςα τα υγρά και να ςτεγνϊνει γριγορα. 
Κατάλλθλα για κακαριότθτα ςε τραπζηια, 
τοίχουσ, πλακάκια, γραφεία, μεγζκουσ Νο 3 1,5 
M 

6 3,55 21,30 

2 ΦΟΤΓΓΑΡΙΣΡΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕ 
(ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟ) 
Επαγγελματικζσ με νιμα, βιδωτζσ με τθ 
δυνατότθτα προςαρμογισ ςε όλα ςχεδόν τα 
κοντάρια. 

6 3,31 19,86 

3 ΧΑΡΣΙ ΚΟΤΖΙΝΑ  1Κg ΛΕΤΚΟ 
Ρολό ςε επαγγελματικι ςυςκευαςία βάρουσ 
περίπου 1Κg, απορροφθτικό. 

24 2,98 71,52 

4 ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΤΓΡΟ ΓΙΑ ΣΖΑΜΙΑ (ΣΤΠΟΤ ΑΖΑΧ) 
750ML  
Κακαριςτικό υγρό τηαμιϊν με ςφςτθμα 

8 3,15 25,20 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ 

Ταρ.Δ/λζε: Φψξα Αζηππάιαηαο 
Ταρ.Κψδ.: 85900 

Πιεξνθνξίεο: Μαξία Πεηξηλψιε 
Τειέθσλν: 2243360021 

Email: d.astipalea@gmail.com 

 

Αζηππάιαηα, 25/1/2023 

 

Aξ. Πξση.748 

 

ΠΡΟ 

 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

mailto:d.astipalea@gmail.com




ψεκαςμοφ. Να περιζχει οργανικό διαλφτθ (εκ 
του οποίου τουλάχιςτον αλκοόλθ) min. 6%. 
Ειδικι ςφνκεςθ για να βοθκά τον κακαριςμό 
και να μθν αφινει κάμπωμα μετά το 
ςκοφπιςμα και το ςτζγνωμα. Να δίνονται 
οδθγίεσ χριςεωσ και οδθγίεσ αςφαλείασ. Να 
διατίκεται ςε ςυςκευαςία των 750 ml. Να 
φζρει ςιμανςθ CE & να είναι καταςκευαςμζνο 
ςφμφωνα με τισ τιμζσ που δίνονται ςτθν 
οδθγία 91/155 τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ. Επίςθσ 
να περιζχει ςυςτατικά ςφμφωνα με τισ τιμζσ 
που δίνονται ςτθν οδθγία 89/542 τθσ 
ευρωπαϊκισ ζνωςθσ. 

5 ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΤΓΡΟ ΠΑΣΩΜΑΣΟ 4 L 
Κακαριςτικό υγρό γενικισ χριςθσ. Να περιζχει 
διακριτικό άρωμα. Να διατίκεται ςε 
ςυςκευαςία οικονομικι των 4 λίτρων. Η 
ςυςκευαςία να διακζτει πινακίδα με οδθγίεσ 
χριςθσ κακϊσ και οδθγίεσ προφφλαξθσ και αρ. 
αδείασ κυκλοφορίασ του προϊόντοσ ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

12 2,90 34,8 

6 ΧΑΡΣΙ ΤΓΕΙΑ 40ΡΟΛΑ 65GR 2ΦΤΛΛΟ ΛΕΤΚΟ 
Δίφυλλο ρολό, απαλό, ποιότθτασ Α’, 100% 
χαρτομάηα, χθμικόσ μθχανικόσ πολτόσ, (ςε 
ςυςκευαςία των 40 τεμαχίων) με πιςτοποίθςθ 
ISO 9001. 

18 10,08 181,44 

7 ΑΚΟΤΛΕ ΚΑΔΟΤ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΜΕ 
ΚΟΡΔΟΝΙ (ΡΟΛΟ 10ΣΕΜ) (54x75cm) 

30 1,01 30,30 

8 ΔΙΑΛΤΜΑ ΤΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΤ ΟΞΕΩ 15% (ΣΤΠΟΤ 
AQUA FORTE) 430ML 
Άριςτθσ ποιότθτασ για τθν κακαριότθτα και 
λεφκανςθ w.c., νεροχυτϊν, νιπτιρων κλπ 

10 0,32 3,20 

9 ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΤΓΡΟ ΠΙΑΣΩΝ 500ML 
Κακαριςτικό υγρό πιάτων για πλφςιμο ςτο 
χζρι. Να περιζχει NaOH min 8%. Να ζχει pH 
υδατικοφ διαλφματοσ 1%, ειδικι ςφνκεςθ για 
να βοθκά τον κακαριςμό ρφπων. Να δίνονται 
οδθγίεσ χριςεωσ και οδθγίεσ αςφαλείασ. Να 
διατίκεται ςε ςυςκευαςία των 500ml. Να 
φζρει ςιμανςθ CE και να είναι 
καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ τιμζσ που 
δίνονται ςτθν οδθγία 91/155 τθσ ευρωπαϊκισ 
ζνωςθσ. Επίςθσ να περιζχει ςυςτατικά 
ςφμφωνα με τισ τιμζσ που δίνονται ςτθν 
οδθγία 89/542 τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ. 

10 1,29 12,90 

10 ΑΚΟΤΛΕ ΚΑΔΟΤ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ WC 
(30ΣΕΜ) (46x56cm) 

20 0,48 9,60 

11 ΤΓΡΟ ΚΡΕΜΟΑΠΟΤΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 300ML 
αποφνι χεριϊν υγρό, παχφρευςτο διάλυμα 
αποτελοφμενο από ςυςτατικά sodium chloride, 
κειικό άλασ νατρίου, γλυκόλθ distearate, 
cocamide DEA, DMDM hydrantoin άρωμα, 
κιτρικό οξφ. υςκευαςία των 300ml με αντλία. 

14 2,02 28,28 

12 ΚΟΤΠΑ (ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟ) 
Με βοφρτςα μζτριασ ςκλθρότθτασ, βιδωτι με 
τθ δυνατότθτα προςαρμογισ ςε όλα ςχεδόν τα 
κοντάρια. 

6 0,97 5,82 

13 ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ (7x10x2,8cm) 15 0,71 10,65 

14 ΦΑΡΑΙ ΠΛΑΣΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΙΧΟ 2 1,13 2,26 

15 ΚΟΝΣΑΡΙ ΚΟΤΠΑ & ΦΟΤΓΓΑΡΙΣΡΑ 120cm 2 1,29 2,58 

16 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ (ΣΤΠΟΤ 
SWIFFER) 15 ΣΕΜ. 

4 3,95 15,80 





17 ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΤΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗ WC (ΠΑΠΙ) 
750ML 
Κακαριςτικό υγρό λεκάνθσ wc (παπί) 
κατάλλθλο για επιφάνειεσ εμαγιζ ςε 
ςυςκευαςία 750 ml. Να φζρει ςιμανςθ CE και 
να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ 
τιμζσ που δίνονται ςτθν οδθγία 91/155 τθσ 
ευρωπαϊκισ ζνωςθσ, επίςθσ να περιζχει 
ςυςτατικά ςφμφωνα με τισ τιμζσ που δίνονται 
ςτθν οδθγία 89/542 τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ. 

5 1,45 7,25  

18 ΚΟΤΒΑ ΦΟΤΓΓΑΡΙΜΑΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ 
Κουβάσ ςφουγγαρίςματοσ πλαςτικόσ με 
χεροφλι για τθν μεταφορά του και 
αποςπϊμενο εξάρτθμα για το ςτφψιμο τθσ 
ςφουγγαρίςτρασ περίπου 8 με 10 λίτρων. 

3 7,42 22,26 

19 ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΜΠΑΝΙΟΤ ΓΙΑ ΑΛΑΣΑ 750ML 
Κακαριςτικό μπάνιου για άλατα (βάνεσ, 
μπαταρίεσ κ.τ.λ.) για ανοξείδωτεσ επιφάνειεσ, 
ςυςκευαςίασ  750 ml. Να φζρει ςιμανςθ CE & 
να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ 
τιμζσ που δίνονται ςτθν οδθγία 91/155 τθσ 
ευρωπαϊκισ ζνωςθσ, κακϊσ επίςθσ να περιζχει 
ςυςτατικά ςφμφωνα με τισ τιμζσ που δίνονται 
ςτθν οδθγία 89/542 τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ. 

5 3,59 17,95 

20 Χαρτοπετςζτεσ  100φφλλων 30x30cm 
Απαλζσ, απορροφθτικζσ, από 100% κακαρι 
χαρτομάηα χωρίσ χθμικά πρόςκετα και 
απαγορευμζνεσ χθμικζσ ουςίεσ. 

14 0,65 9,1 

21 Αλουμινόχαρτο 100m x 29cm για 
επαγγελματικι χριςθ. 

4 8,47 33,88 

22 υρμάτινο ςφουγγαράκι κουηίνασ (2τμχ) 8 0,65 5,20 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 571,15  € 

Φ.Π.Α 24% 137,08  € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 708,23  € 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% ΠΣ ΣΙΜΗ €/ΣΕΜ 
ΤΝ.ΑΞΙΑ 
Χ. Φ.Π.Α. 

23 ΞΤΔΙ 4L 
Οξφτθτα 6°, περιζχει κειϊδθ, περιεχόμενο 4lt 

3 2,58 7,74   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 7,74 € 

Φ.Π.Α 13% 1,01 € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 8,75 € 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 6% ΠΣ ΣΙΜΗ €/ΣΕΜ 
ΤΝ.ΑΞΙΑ 
Χ. Φ.Π.Α. 

24 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΤΡΕΤΣΗ 4L 
Απολυμαντικό παχφρευςτο υγρό ειδϊν 
υγιεινισ με βάςθ το χλϊριο (διάλυμα 
υποχλωριϊδεσ νατρίου  3,5-5%) – τφπου 
χλωρίνθσ – ςε πλαςτικό δοχείο ςυςκευαςίασ 
τεςςάρων (4) λίτρων το οποίο να περιζχει μθ 
ιονικά ταςιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά 
ταςιενεργά λιγότερο από 5%. Η ςυςκευαςία να 
διακζτει πινακίδα με οδθγίεσ για τθν αραίωςθ 
(τουλάχιςτον ζνα μζροσ διαλφματοσ/5 μζρθ 
νεροφ) και τθ χριςθ κακϊσ και οδθγίεσ 
προφφλαξθσ και αρ. αδείασ κυκλοφορίασ του 
προϊόντοσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία. 

8 3,42 27,36 

25 ΓΑΝΣΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΗ (Medium & Large) ΚΟΤΣΙ 5 6,13 30,65 





100TEM. 
Πεδίο χριςθσ για αντιμετϊπιςθ χθμικϊν 
ουςιϊν ι μικροοργανιςμϊν. Χαρακτθριςτικά: 
Μικοσ περίπου 20cm, καταςκευι από νιτρίλιο. 
Να διατίκεται ςε κουτιά ανά 100 τεμάχια. Να 
φζρει ςιμανςθ CE. 

26 ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ DETTOL 
ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΟ ΠΡΕΪ 500ML 

15 6,51 97,65 

27 ΟΙΝΟΠΝΕΤΜΑ 93
ο
 430ML 3 2,36 7,08 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 162,74 € 

Φ.Π.Α 6%  9,76 € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 6% 172,50 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 889,48 € 

 
 
 

 

Λοιπά ζηοιτεία ηης προς ανάθεζη προμήθειας : 

 

1. Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 

889,48 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 10.6634 κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ» ηνπ έηνπο 2023. 

2. Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο 

θαη θαηφπηλ εληνιήο ηεο ππεξεζίαο κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

3. Ο Δήκνο Αζηππάιαηαο δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πξνο 

πξνκήζεηα εηδψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

4. Ο αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί κε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. 

5. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο θαη ε 

θαηαθχξσζε κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο. 

6. Κάζε ζπκκεηέρνληαο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ . 

7. Η πιεξσκή ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ πξντφλησλ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

ηνπο θαη εθφζνλ ππνβιεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ πιεξσκή δηθαηνινγεηηθά, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/2016. 

8. Τα έμνδα απνζηνιήο βαξαίλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

9. Η επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηελ ηκεκαηηθή παξάδνζε ησλ εηδψλ, ζα ζπληάζζεη κέζα 

ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο πξσηφθνιιν ηκεκαηηθήο ή νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 

 

Παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά ζαο γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα μέτρι και ηην 

30η Ιανοσαρίοσ, ημέρα  Δεσηέρα (εκέξα ιήμεο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ),κε θαηάζεζε ζην 

γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ Δήκνπ Αζηππάιαηαο, ηαρπδξνκηθά ή κέζσ Courier ζηνλ Δήκν Αζηππάιαηαο 

(Τ.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. Σηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ν Δήκνο νπδεκία επζχλε θέξεη 

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

 

Πξνο 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 Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

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

ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73ηνπ Ν.4412/2016. Σε πεξίπησζε 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν79Α 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 Σπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ 
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Σπκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, ή γ) ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, 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 ηεο 

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

άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019). 

Τα 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 Ν.4412/2016, φπσο 

πξνζηέζεθε κε ηελπαξ.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 Υπεχζπλεο Δειψζεηο ζα πξέπεη λα θέξνπλ βεβαίσζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα Υπεξεζία 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 
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