
 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Με ηελ παξνχζα πξφζθιεζε ζαο γλσξίδνπκε φηη ν Δήκνο Αζηππάιαηαο ζθνπεχεη λα πξνβεί 

ζηελ αλάζεζε ππεξεζίαο κε ηίηιν: Τπεξεζίεο ζπκβνχινπ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ππνβνιή 

θαθέινπ ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα: ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ κε ηίηιν: Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο ησλ ΟΣΑ θαη ελδεηθηηθφ ηίηιν 

πξφηαζεο: Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο ηνπ Δήκνπ Αζηππάιαηαο ζε εμεηδηθεπκέλν 

ζχκβνπιν, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη αλάινγε εκπεηξία πξνθεηκέλνπ ν Δήκνο λα ιάβεη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ/δξάζεσλ ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην εγθεθξηκέλν πξσηνγελέο αίηεκα 

(ΑΔΑΜ: 22REQ011195828) ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νη 

νπνίεο εγθξίζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 412/2022 (ΑΔΑ: 6Θ39ΧΦΥ-ΓΧΕ) Απφθαζε Δεκάξρνπ 

θαη κπνξνχλ λα ζαο ρνξεγεζνχλ θαηφπηλ αηηήζεσο ζαο κε θάζε δηαζέζηκν κέζν (email, 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο). 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο έρνπλ εθδνζεί α) ε ππ’ αξηζ. 

346/6021/2022 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 παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

ΠΔ 80/2016. 

Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ ππεξεζία έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 

12.400,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑθαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α Περιγραθή Αγαθού Ποζόηηηα / 

Μ.Μ 

Ενδεικηική 

ηιμή μονάδας 

τωρίς ΦΠΑ  

24% 

σνολικό 

Ενδεικηικό κόζηος 

τωρίς ΦΠΑ 24% 

1 Τπεξεζίεο πκβνχινπ γηα 

ηε δεκηνπξγία θαη 

ππνβνιή θαθέινπ ζην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα, 

Επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

Καηλνηνκία κε ηίηιν: 

Φεθηαθφο 

Τπεξεζία 10.000,00 10.000,00 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ 

Σαρ.Δ/λζε: Υψξα Αζηππάιαηαο 

Σαρ.Κψδ.: 85900 

Πιεξνθνξίεο: θ.Εκκ. Γηάλλαξνο 

Σειέθσλν: 22430 61406 

Email: d.astipalea@gmail.com 

Αζηππάιαηα,29/09/2022 

Aξ. Πξση.:6411 

ΠΡΟ 

ΔΙΚΣΤΟ ΔΑΦΝΗ 

Αζηπδάκαληαο 49, Αζήλα, 11634 

Σει. 2107220837, 2107209967 

Email: info@dafninetwork.gr 

 





Μεηαζρεκαηηζκφο ηνπ 

Δήκνπ Αζηππάιαηαο  

CPV: 79411000-8 

Εν. Προϋπολογιζμός τωρίς Φ.Π.Α. 24% 10.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 2.400,00 € 

Εν. Προϋπολογιζμός με Φ.Π.Α. 24% 12.400,00 € 

Παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά ζαο γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία κέρξη 

ηελ 5η Οκηωβρίοσ, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10.00π.κ. (εκέξα ιήμεο θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ): κε θαηάζεζε ζην γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ Δήκνπ Αζηππάιαηαο, 

ηαρπδξνκηθά ή κέζσ Courier ζην Δήκν Αζηππάιαηαο (ΣΚ 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 ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα 

απνζηαινχλ. 

 

Ο αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί κε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. 

 

Ο Δήκνο Αζηππάιαηαο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ηεο ππεξεζία. 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα εμαξηεζεί απφ ηελ έθβαζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ 

αξηζκ. πξση. 5862/2022 ηερληθή κειέηε. 

 

Η πιεξσκή ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβήηνπο θαη εθφζνλ ππνβιεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ πιεξσκή 

δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηνάξζξν 219 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 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 πξνζψπνπ 

φηη 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 ππνρξέσζεαπνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην 

πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπεθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ήεπνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεοαπνθάζεσλ 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, ή 

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, ηα κέιε 

ηνπΔηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ 

Δηνηθεηηθνχπκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο 

εηαηξείαο, ή 

γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή 

δ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν 

εθπξφζσπν.(άξζξν80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016) 

β. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο – 

κέινπο 

γ. Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο ηνπ 

νηθείνπθξάηνπο – κέινπο (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 

δ. Τπεχζπλε δήισζε πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηεο θχξσζεο 

ηνπνξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. (άξζξν 74 

παξ.4Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021). Οη 

mailto:d.astipalea@gmail.com




ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ.7αδηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019). Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη 

απνδεθηά εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλνππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζείέσο ηξεηο (3) κήλεο 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 

Επηζεκαίλεηαη φηη νη σο άλσ αλαθεξφκελεο Τπεχζπλεο Δειψζεηο ζα πξέπεη λα θέξνπλ 

βεβαίσζεηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα Τπεξεζία ή Αξρή ή ηζνδχλακα λα 

έρνπλ εθδνζεί κέζσηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο gov.gr είηε λα έρνπλ ππνγξαθεί 

ειεθηξνληθά θαη λα έρνπλ ζπληαρζείκεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ο Αναπληρωηής Προϊζηάμενος 

Διοικηηικών &Οικονομικών Τπηρεζιών, 

 

 

Καλής Ανδρέας 




