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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

 
Η Δεκνηηθή Κνηλσθειήο Επηρείξεζε Αζηππάιαηαο ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη, γηα ην έηνο 
2022, ηελ πξνκήζεηα παθέηνπ ππνζπζηήκαηνο WEB SERVICES. Η πξνκήζεηα ηεο 
εθαξκνγήο αθνξά ζηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο ππεξεζίαο 
αλαθνξηθά κε ηνλ Κόκβν Δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο ΕΕΣΑΑ, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 
ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν αίηεκα ηεο ΔΗ.Κ.Ε.Α (22REQ011182088). Σν ζρεηηθό αίηεκα 
είλαη δηαζέζηκν θαη από ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο επηρείξεζεο  θαη κπνξεί λα ζαο 
ρνξεγεζεί θαηόπηλ αηηήζεώο ζαο κε θάζε δηαζέζηκν κέζν. 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο έρνπλ εθδνζεί α) νη ππ’ αξηζ. Α6/323/2-

9-2022 (ΑΔΑ:ΨΡΝΘ465ΙΛ2-Μ7Ε, ΑΔΑΜ:22REQ011182845) απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε ηεο πίζησζεο θαη β) ε βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο ΔΗ.Κ.Ε.Α., επί ηεο αλσηέξσ απόθαζεο (ή πξόηαζεο) αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ 

ύπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνύ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

ΠΔ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηα νηθείν Μεηξών Δεζκεύζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο. 

Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ελ ιόγσ δαπάλεο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα: 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ/ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΤΝΟΛΟ 





  ΟΣΑ WEB SERVICES 

 Σηνηρεία πξνϋπνινγηζκνύ θαη απνινγηζκνύ, δειαδή 

εγθεθξηκέλνο πξνϋπνινγηζκόο έηνπο, αλακνξθώζεηο, 

αλακνξθσκέλνο πξνϋπνινγηζκόο εζόδσλ θαη 

εμόδσλ, πνζά βεβαησζέλησλ θαη εηζπξαρζέλησλ 

εζόδσλ, πνζά δεκνζηνλνκηθώλ δεζκεύζεσλ θαη 

εμόδσλ ζσξεπηηθά κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο 

πεξηόδνπ αλαθνξάο. 

Η κνξθή ηνπο είλαη αλά ππεξεζία, ζε επίπεδν 

ηεηξαςήθηνπ θσδηθνύ αξηζκνύ θαη κε πξνζζήθε ησλ 

ππνρξεσηηθώλ θσδηθώλ ηνπ ηύπνπ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. πέξαλ ηνπ ηέηαξηνπ 

ςεθίνπ. 

 Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηζνινγηζκνύ, δειαδή 

ζύλνςε ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκώλ 

δηαζεζίκσλ (ηακείν, θαηαζέζεηο ζε Τξάπεδα ηεο 

Διιάδνο θαη ινηπέο ηξάπεδεο), ρξενγξάθσλ (ηίηινη 

ειιεληθνύ δεκνζίνπ, ινηπά νκόινγα θαη κεηνρέο), 

δαλείσλ εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ, θαη 

ππνρξεώζεσλ ζε θνξείο εθηόο θαη εληόο ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο, ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πεξηόδνπ 

αλαθνξάο, όπσο απηά πξνθύπηνπλ από ηελ ηήξεζε 

ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, βάζεη αληηζηνίρεζεο πνπ 

νξίδεηαη ζην ΦΔΚ. 

  

 Σύλνςε κεηξώνπ δεζκεύζεσλ, δειαδή ζσξεπηηθή 

ζύλνςε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ δαπαλώλ 

ησλ θνξέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο κέρξη θαη ηελ 

ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα αλαθνξάο, όπσο απηή 

ιακβάλεη ρώξα θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

π.δ. 80/2016 (145Α΄) αλάιεςεο ππνρξεώζεσλ από 

ηνπο δηαηάθηεο. Σπγθεθξηκέλα, ππνβάιινληαη 

ζηνηρεία δεκνζηνλνκηθώλ δεζκεύζεσλ, αμίαο 

ηηκνινγίσλ ή ηζνδύλακσλ παξαζηαηηθώλ, πιεξσκώλ, 

εθθξεκώλ δεζκεύζεσλ, απιήξσησλ θαη εθθξεκώλ 

ππνρξεώζεσλ πξνο θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο θαη 

ηξίηνπο θαη σξίκαλζε απηώλ. Τα ζηνηρεία 

απνζηέιινληαη ζε επίπεδα θσδηθνύ αξηζκνύ θαη 

θαηεγνξίαο αληίζηνηρα κε εθείλα ησλ ζηνηρείσλ 

πξνϋπνινγηζκνύ θαη απνινγηζκνύ, κε ηελ πξνζζήθε 

ησλ θαηεγνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο εγθπθιίνπο 

ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο αλαθνξηθά κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 3 ηνπ π.δ. 80/2016. 

 

 Ιζνδύγην γεληθνύ θαζνιηθνύ γηα ηελ πεξίνδν 

αλαθνξάο θαη ζε επίπεδν ηξηηνβάζκηνπ ινγαξηαζκνύ 

θαη ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηνπ ινγαξηαζκνύ. 

 

 

 

 

 
 
 
 
1.129,03 € 
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1.129,03 € 
  





 

Λοηπά ζηοητεία ηες προς αλάζεζε σπερεζίας: 

1. Η ζπλνιηθή δαπάλε πξνϋπνινγίδεηαη ελδεηθηηθά ζην πνζό ησλ 1.400,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α.10-6266 

«πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ», ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ 

Δήκνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022. 

2. Ο αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί κε όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. 

3. Η πιεξσκή ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηώλ ζα γίλεη κεηά ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο θαη εθόζνλ ππνβιεζνύλ όια ηα απαξαίηεηα γηα 

ηελ πιεξσκή δηθαηνινγεηηθά ζύκθσλα κε ην άξζξν 208 (άξζξν 200 

πεξίπη. α παξ.4 θαη 208 Ν.4412/2016). 

 

 

 

Παξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία κέρξη θαη 

ηελ Σξίηε   13/09/2022 θαη ώξα 11.00π.κ (εκέξα έλαξμεο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ)  

 Κηλήζεηο ελδνθπβεξλεηηθώλ ζπλαιιαγώλ 

(εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκώλ), δειαδή θαηαγξαθή ησλ 

ζπλαιιαγώλ (εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκώλ) κεηαμύ ησλ 

θνξέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ κήλα αλαθνξάο, ζε επίπεδα θσδηθνύ αξηζκνύ θαη 

θαηεγνξίαο αληίζηνηρα κε εθείλα ησλ ζηνηρείσλ 

πξνϋπνινγηζκνύ θαη απνινγηζκνύ. 

 Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πνξεία είζπξαμεο ησλ 

εζόδσλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ., δειαδή κεληαία ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηα βεβαησζέληα έζνδα ηνπο, ηηο 

ιεμηπξόζεζκεο απαηηήζεηο θαη ηα δηνηθεηηθά κέηξα 

πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ είζπξαμε απηώλ, ζε 

επίπεδν ηξηςήθησλ θσδηθώλ αξηζκώλ. 

 

ΕΠΘΗ ΤΠΟΣΗΡΘΖΕΘ, ΜΕΩ WEBSERVICES, ΣΗΝ 

ΤΠΟΒΟΛΗ Ε ΜΗΝΘΑΘΑ ΒΑΗ: 

 

• ζηνηρεία πξνϋπνινγηζκνύ θαη απνινγηζκνύ 

 

• ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηζνινγηζκνύ θαη 

 

• ηζνδύγην γεληθνύ θαζνιηθνύ 

 

ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ ΥΠΔΣ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 

δηεπθξηλίδνληαη θαη εμεηδηθεύνληαη ηα άξζξα ηνπ ΦΔΚ Β' 

350/07-02-2018. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΟΛΟ :         1.129,03 € 

ΦΠΑ 24% :            270,97 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ :         1.400,00 € 

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-208-��������-������/
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/���������-�������-����������-���-���/?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251&all_articles=0&ids=126658,126666
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/���������-�������-����������-���-���/?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251&all_articles=0&ids=126658,126666
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/���������-�������-����������-���-���/?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251&all_articles=0&ids=126658,126666




κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ζηε δηεύζπλζε : dikeastypalaias@gmail.com . 

Ελαιιαθηηθά δύλαηαη λα απνζηαινύλ κε θαηάζεζε ζην γξαθείν Πξσηνθόιινπ ηεο Δεκνηηθήο 

Κνηλσθεινύο Επηρείξεζεο Αζηππάιαηαο  ή ηαρπδξνκηθά ή κέζσ Courier ζηελ Δεκοηηθή 

Κοηλωθειή Επητείρεζε Αζησπάιαηας, Δεκοηηθό Καηάζηεκα, ΣΚ 85900, Δωδεθάλεζα. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ε ΔΗ.Κ.Ε.Α. νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ηνλ 

ρξόλν θαη ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινύλ.  

Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζε έλα (1) εληαίο ζθραγηζκέλο θάθειο, ν νπνίνο πξέπεη 

απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΕΠΩΝΤΜΘΑ θαη ηα ΣΟΘΥΕΘΑ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ (δηεύζπλζε, αξηζκόο 

ηειεθώλνπ,  ειεθηξνληθή δηεύζπλζε) ηνπ Δηαγσληδόκελνπ θαζώο θαη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: 

 

«ΕΠΩΝΤΜΘΑ / ΣΟΘΥΕΘΑ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΔΘΑΓΩΝΘΖΟΜΕΝΟΤ» 

ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΘΑ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΘ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑΚΟΤ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΑΡ. ΠΡΩΣ. 326/2022 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΚΟΘΝΩΦΕΛΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ ΑΣΤΠΑΛΑΘ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΘΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 13-09-2022 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΔΘΕΝΕΡΓΕΘΑ ΑΞΘΟΛΟΓΗΗ (ΑΠΟΦΡΑΓΘΗ ΠΡΟΦ.): 13-09-2022 

«Να μην ανοιχθεί από ηην ηαχυδρομική υπηρεζία ή ηη γραμμαηεία» 

 

Οη ππεξεζίεο ζα πξέπεη  λα πιεξνύλ ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο γηα λα 

παξαιεθζνύλ από ηελ Επηηξνπή Παξαιαβήο.  

 

    Οη πξνζθεξόκελεο ηηκέο ππό ηνπ εθάζηνηε ππνςεθίνπ / αλαδόρνπ, ζα παξακέλνπλ 

ζηαζεξέο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο από ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπο ζηε Δεκνηηθή 

Κνηλσθειή Επηρείξεζε Αζηππάιαηαο. Κακία αλαπξνζαξκνγή ηηκώλ δε ζα γίλεηαη δεθηή.   

 

 Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4412/2016, 

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

α. Τπεύζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ 

όηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ε πξναλαθεξόκελε ππεύζπλε δήισζε 

ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ, όπσο απηόο νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ 

Ν.4412/2016.Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνύ νηθνλνκηθνύ θνξέα εθαξκόδεηαη επίζεο όηαλ ην 

πξόζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε είλαη κέινο 

ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή έρεη 

εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό. Η ππνρξέσζε ηνπ 

πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ αθνξά:α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο 

(Ε.Π.Ε.), ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Θ.Κ.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη 

Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ή β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), ηνλ δηεπζύλνληα 

ζύκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαζώο θαη ηα πξόζσπα ζηα νπνία κε 

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/
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/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
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απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη 

εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο, ή γ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ, ηα κέιε ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ή δ) ζηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά 

πεξίπησζε λόκηκν εθπξόζσπν.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1 ηνπ 

Ν.4412/2016) 

β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 

δ. Τπεύζσλε δήιωζε πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ηεο θύξσζεο ηνπ 

νξηδόληηνπ απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. (άξζξν 74 παξ.4 

Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021) 

Οη ππεύζπλεο δειώζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θοηλοποίεζε 

ηες παρούζας πρόζθιεζες. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019) 

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθόζνλ είλαη ελ ηζτύ θαηά ηο τρόλο 

σποβοιής ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξόλνο ηζρύνο, εθόζνλ έρνπλ 

εθδνζεί έσο ηρεης (3) κήλες πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ 

Ν.4412/2016, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019) 

ε. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη εηδηθόηεξα πηζηνπνηεηηθό εθπξνζώπεζεο από ην 

ΓΕΜΗ, θαηαζηαηηθό εηαηξείαο ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ. 

Επηζεκαίλεηαη όηη νη σο άλσ αλαθεξόκελεο Τπεύζπλεο Δειώζεηο ζα πξέπεη λα θέξνπλ 

βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο από αξκόδηα Τπεξεζία ή Αξρή ή ηζνδύλακα λα έρνπλ 

εθδνζεί κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο gov.gr είηε λα θέξνπλ έγθπξε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή θαη λα έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή 

ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

εκεηώλεηαη όηη δελ ιακβάλνληαη ππόςε πξνζθνξέο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ δελ 

πξνζθιήζεθαλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. (άξζξν 120 παξ.3α ηνπ Ν.4412/2016, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν.4782/2021). 

          

  Ο αρκόδηος σπάιιειος 

 Σδούκα Ιζκήλε 
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