
 
 

 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Δήμος Αστυπάλαιας σκοπεύει να προβεί στην προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, 

που θα χρησιμοποιηθούν στα γραφεία των υπηρεσιών (Διοικητική & Οικονομική Υπηρεσία, Τεχνική 

Υπηρεσία, Κοινωνική Υπηρεσία, Γραφείο Δημάρχου και ΚΕΠ) του Δήμου Αστυπάλαιας, για ένα έτος. Κατά 

τη διάρκεια του έτους, καθίσταται αναγκαία η προμήθεια γραφικής ύλης και διάφορων υλικών γραφείου, 

ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών. 

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο αίτημα (Α.Δ.Α.Μ. 23REQ012015824) της 

Οικονομικής Υπηρεσίας. Το σχετικό αίτημα είναι διαθέσιμο και από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου 

Αστυπάλαιας και μπορεί να σας χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεώς σας με κάθε διαθέσιμο μέσο. 

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η αριθ. 182/24-1-2023 (Α.Δ.Α.Μ. 

23REQ012020659) 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 Π.Δ. 80/2016. 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προμηθειών αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω : 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

CPV : 30192700-8 «Γραφική Ύλη» 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Αστυπάλαιας 
Ταχ. Κώδ.: 85900 

Πληροφορίες: Μαρία Πετρινώλη 
Τηλέφωνο: 2243360021 

Email: d.astipalea@gmail.com 

 

Αστυπάλαια, 24/1/2023 

 

Aρ. Πρωτ. : 722 

 

ΠΡΟΣ 

 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Α/Α Είδος 
Συνολική 
Ποσότητα 
σε τεμάχια 

Τιμή μονάδας 
χωρίς 

Φ.Π.Α 24% 

Συνολική 
αξία χωρίς 
ΦΠΑ 24 % 

1 Στυλό BIC διαρκείας μπλε medium crystal 150 0,26 € 39,00 € 

2 Στυλό BIC διαρκείας μαύρο medium crystal 30 0,26 € 7,80 € 

3 Στυλό BIC διαρκείας κόκκινο medium crystal 30 0,26 € 7,80 € 

4 Στυλό BIC διαρκείας μπλε crystal fine 30 0,38 € 11,40 € 

5 Στυλό PILOT μπλε 0.7 10 1,70 € 17,00 € 

6 Στυλό PILOT μπλε 1.0 10 1,72 € 17,20 € 

7 
Μαρκαδόρος ανεξίτηλος 5mm μαύρο τύπου EDDING με χοντρή 

μύτη 
15 1,39 € 20,85 € 

8 
Μαρκαδόρος ανεξίτηλος 2-4 mm μαύρο τύπου EDDING με μεσαία 

μύτη 
10 1,39 € 13,90 € 

9 
Μαρκαδόρος ανεξίτηλος 5 mm μπλε τύπου EDDING με χοντρή 

μύτη 
5 1,39 € 6,95 € 

10 Φάκελοι αρχειοθέτησης με κορδόνια 25Χ35  μπλε χαρτόνι 20 1,49 € 29,80 € 

11 Μαρκαδοράκι STABILO 88/41 point μπλε σκούρο 15 1,08 € 16,20 € 

12 Μαρκαδόρος υπογραμμίσεως κίτρινο τύπου STABILO 20 1,20 € 24,00 € 

13 Μαρκαδόρος υπογραμμίσεως πορτοκαλί τύπου  STABILO 10 1,20 € 12,00 € 

14 Μαρκαδόρος υπογραμμίσεως πράσινο τύπου  STABILO 6 1,20 € 7,20 € 
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15 Ξύστρα μεταλλική χωρίς κουτάκι χωρίς ανταλλακτικό 6 0,90 € 5,40 € 

16 Γόμα άσπρη τύπου FABER CASTELL 10 0,99 € 9,90 € 

17 Διορθωτικό blanco μπουκάλι μονό τύπου PRITT 4 1,20 € 4,80 € 

18 Διορθωτική ταινία 6 μέτρων τύπου  PRITT 40 1,00 € 40,00 € 

19 Μολύβι FABER CASTELL σε διάφορα χρώματα 20 1,39 € 27,80 € 

20 Χαρτάκια κύβου λευκά ή πολύχρωμα 400 φύλλα 12 1,99 € 23,88 € 

21 Αυτοκόλλητα χαρτάκια σε διάφορα χρώματα 90Χ90 20 2,10 € 42,00 € 

22 Αυτοκόλλητα χαρτάκια  σε διάφορα χρώματα 38Χ51 15 1,89 € 28,35 € 

23 Αυτοκόλλητα σε μορφή πλαστελίνης τύπου UHU PATAFIX 2 3,58 € 7,16 € 

24 Ταινία κολλητική συσκευασίας καφέ  15 1,39 € 20,85 € 

25 Ταινία αυτοκόλλητη «ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΝ» 2 2,80 € 5,60 € 

26 Σελοτέιπ  30 0,45 € 13,50 € 

27 
Αυτοκόλλητοι σελιδοδείκτες φωσφορούχα χρώματα συσκευασία 

των 6 σελιδοδεικτών 
30 1,10 € 33,00 € 

28 Συνδετήρες χρωματιστοί 26 mm πλαστικοί κουτί 100 τεμαχίων 30 0,60 € 18,00 € 

29 Συνδετήρες  χρωματιστοί 50 mm πλαστικοί  15 0,99 € 14,85 € 

30 Κλιπ – πιάστρες 41 mm κουτί 12 τεμαχίων 10 3,30 € 33,00 € 

31 Κλιπ – πιάστρες 32 mm κουτί 12 τεμαχίων 15 2,00 € 30,00 € 

32 Κλιπ – πιάστρες 25 mm κουτί 12 τεμαχίων 20 1,40 € 28,00 € 

33 Ψαλίδι γραφείου μεταλλικό 6 2,24 € 13,44 € 

34 Κοπίδι μεγάλο πλαστικό 5 1,39 € 6,95 € 

35 Αριθμομηχανή 12 ψηφίων 3 14,84 € 44,52 € 

36 Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές Ν. 32 stef label (40 φύλλων) 2 3,20 € 6,40 € 

37 
Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές ροδέλες R/33 stef label (40 

φύλλων) 
1 2,64 € 2,64 € 

38 
Ανταλλακτικά σύρματα συρραπτικού Ν. 64 τύπου ROMEO 

MAESTRI 
100 0,75 € 75,00 € 

39 
Ανταλλακτικά σύρματα συρραπτικού Ν. 126  τύπου ROMEO 

MAESTRI 
50 0,65 € 32,50 € 

40 Περφορατέρ 40 φύλλων  7 9,50 € 66,50 € 

41 Συρραπτικό Ν. 64 τύπου ROMEO MAESTRI 7 10,90 € 76,30 € 

42 Συρραπτικό Ν. 126  τύπου ROMEO MAESTRI 7 16,90 € 118,30 € 

43 Βάση ημερολογίου μεταλλική 7 2,99 € 20,93 € 

44 Αποσυρραπτικό τανάλια  τύπου ROMEO MAESTRI 7 2,99 € 20,93 € 

45 Μπρελόκ πλαστικό απλό 40 0,22 € 8,80 € 

46 Ζελατίνα Α4 με τρύπες με άνοιγμα επάνω (πακέτο των 100 τμχ) 50 2,99 € 149,50 € 

47 Ζελατίνα Α4 άνοιγμα Γ σκληρή 50 0,80 € 40,00 € 

48 Ντοσιέ με έλασμα πλαστικό Α4 διάφορα χρώματα 100 0,39 € 39,00 € 

49 Ντοσιέ πλαστικό Α4 με πιάστρα διπλή διάφορα χρώματα 5 3,44 € 17,20 € 

50 Διαχωριστικά για κλασέρ 10 θεμάτων χάρτινα 30 1,60 € 48,00 € 

51 Κουτί με λάστιχο χάρτινο 25Χ35Χ12 cm 60 3,20 € 192,00 € 

52 Κουτί με λάστιχο χάρτινο 25Χ35Χ8 cm 30 2,99 € 89,70 € 

53 Κουτί με λάστιχο χάρτινο 25Χ35Χ5 cm 10 2,89 € 28,90 € 

54 Φάκελοι αλληλογραφίας με φυσαλίδα 35Χ47 cm 50 1,18 € 59,00 € 

55 
Φάκελοι αλληλογραφίας 11.4Χ22.9 cm με αυτοκόλλητο λευκοί / 

25 τεμαχίων 
20 2,80 € 56,00 € 

56 
Φάκελοι αλληλογραφίας 23Χ32 cm με αυτοκόλλητο λευκοί / 10 

τεμαχίων 
40 1,74 € 69,60 € 

57 Φάκελοι αλληλογραφίας Α3 αυτοκόλλητο λευκοί 200 0,50 € 100,00 € 

58 Δίσκος γραφείου πλαστικός μαύρος ή διάφανος Α4 20 2,70 € 54,00 € 

59 Θήκη περιοδικών πλαστικοποιημένη για χαρτιά Α4 10 3,99 € 39,90 € 

60 Κλασέρ SKAG 8/32 διάφορα χρώματα 150 3,60 € 540,00 € 

61 Κλασέρ SKAG 4/32 διάφορα χρώματα 100 3,22 € 322,00 € 

62 
Φάκελοι με αυτιά και λάστιχα χάρτινοι πρεσπάν 25Χ35 διάφορα 

χρώματα 
100 0,85 € 85,00 € 

63 Φάκελοι με κουμπί Α4 πλαστικοί διάφορα χρώματα 10 0,35 € 3,50 € 

64 Μπλοκ σημειώσεων Α4 με εξώφυλλο ριγέ 50 φύλλων 10 1,29 € 12,90 € 

65 Τετράδια σπιράλ 3 θεμάτων 17Χ25 7 2,26 € 15,82 € 

66 Κόλλα stick τύπου UHU 8 gr. 10 1,59 € 15,90 € 

67 Κόλλα ρευστή UHU 20 ml 5 1,49 € 7,45 € 

68 Δελτίο παραγγελίας αυτογραφικό 50Χ2 9Χ21cm 10 1,12 € 11,20 € 

69 Βιβλίο πρακτικών 100 φύλλων 2 13,90 € 27,80 € 

70 Ημεροδείκτες επιτραπέζιοι 2023 20 1,80 € 36,00 € 

71 Μελάνι μπλε για ταμπόν 30 ml 10 0,66 € 6,60 € 





 

 

Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας : 

 

1. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.658,93 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τα έτη 2023 και 2024 υπό τον κωδικό εξόδου 

10.6612 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου». Το ποσό των 2.990,88 € θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023 στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση. Το ποσό των 

1.668,05 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2024 όπου θα προβλεφθεί η ανάλογη πίστωση.  

2. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος (12 μήνες) από την ημερομηνία υπογραφής της, η οποία 

θα εκτείνεται χρονικά στα έτη 2023 και 2024, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αστυπάλαιας. 

3. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής 

της υπηρεσίας με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

4. Ο Δήμος Αστυπάλαιας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

5. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

6. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο σύνολο των ειδών της προμήθειας και η κατακύρωση με 

κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

7. Κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών και η προσφορά του 

θα τον δεσμεύει για διάστημα δώδεκα μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών βάσει 

των όσων ορίζονται στο άρθρο 97 του Ν. 4412/2016. 

8. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των προϊόντων θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή τους και εφόσον 

υποβληθούν όλα τα απαραίτητα για την πληρωμή δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 

4412/2016. 

9. Τα έξοδα αποστολής βαραίνουν τον ανάδοχο. 

10. Η επιτροπή παραλαβής μετά την τμηματική παράδοση των ειδών, θα συντάσσει μέσα σε δεκαπέντε (15) 

ημέρες πρωτόκολλο τμηματικής ή οριστικής παραλαβής. 

 

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την 30η 

Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα (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 

τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την 

προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

 

72 Εσωτερικοί υποφάκελοι τύπου MANILA χωρίς αυτιά 100 0,56 € 56,00 € 

73 Εσωτερικοί υποφάκελοι τύπου MANILA με αυτιά 200 0,80 € 160,00 € 

74 Χάρακας 30 cm 6 1,92 € 11,52 € 

75 Πινέζες χρωματιστές σε κουτάκι 100 τεμαχίων 15 1,90 € 28,50 € 

76 Φύλλα πλαστικοποίησης μεγέθους Α4 των 100 τεμαχίων 2 14,40 € 28,80 € 

77 Φύλλα πλαστικοποίησης μεγέθους Α3 των 100 τεμαχίων 1 26,40 € 26,40 € 

78 Τριπλότυπο Δελτίο Αποστολής 12 5,50 € 66,00 € 

79 Κλιπ – πιάστρες 15 mm κουτί 12 τεμαχίων 15 0,80 € 12,00 € 

80 Βάση για σελοτέιπ 7 5,54 € 38,78 € 

81 Μολυβοθήκες 7 1,49 € 10,43 € 

82 Ανταλλακτικά μελάνια για στυλό PARKER 10 0,64 € 6,40 € 

83 Μαρκαδοράκι STABILO 88 point διάφορα χρώματα 30 1,08 € 32,40 € 

84 Ταμπόν σφραγίδας σε μεταλλική θήκη 8 1,49 € 11,92 € 

85 Κύβος σημειώσεων μεταλλικός 7 2,19 € 15,33 € 

86 Θήκη συνδετήρων μαγνητική 7 1,69 € 11,83 € 

87 Θήκη φακέλων μεταλλική 3 2,89 € 8,67 € 

88 Καλάθι άχρηστων συρμάτινο 5 6,80 € 34,00 € 

89 Μαρκαδόρος διαφανειών ανεξίτηλος 0.6 mm τύπου EDDING μαύρο 15 1,39 € 20,85 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.757,20 € 

Φ.Π.Α. 24% 901,73 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.658,93 € 
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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 νόμιμου 

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 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. Φορολογική ενημερότητα. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (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 τηνπαρ. 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). 

ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, 

καταστατικό εταιρείας σε περίπτωση νομικού προσώπου. 

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 πλατφόρμαςgov.gr είτε να φέρουν έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή και να έχουν 

συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Καλής Ανδρέας 

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/
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