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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 

 
 

Η Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Αζηππάιαηαο ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη, γηα ην έηνο 

2023, ηελ ζπληήξεζε - ππνζηήξημε ηνπ νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνύ νηθνλνκηθνύ 

ζπζηήκαηνο πνπ δηαζέηεη από ην έηνο 2017 ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν αίηεκα ηεο ΓΗ.Κ.Δ.Α 

(23REQ012209712). 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 έρεη εθδνζεί α) ε ππ’ αξηζ. Α4-

01/3/2023 (ΑΓΑ:6ΓΞΩ465ΙΛ2-ΒΨΛ, ΑΓΑΜ:23REQ012209793) απόθαζε αλάιεςεο 

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

ηεο ΓΗ.Κ.Δ.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 

ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηα νηθείν Μεηξών Γεζκεύζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο. 

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

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ Μ.Μ. ΠΟΟΣ. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΜΟΝ. 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 
ΤΝ. ΓΑΠΑΝΗ 

1 πληήξεζε - ππνζηήξημε 
νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνύ 
νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο 
ΓΗ.Κ.Δ.Α. γηα ην έηνο 2022. 

1 1     967,74 967,74 

    ΔΝΓΔΙΚΣ. 
ΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 

967,74 € 

    Φ.Π.Α. 24% 232,26 € 

    ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1.200,00 € 

 

Λοιπά ζηοιτεία ηης προς ανάθεζη σπηρεζίας: 





1. Η ζπλνιηθή δαπάλε πξνϋπνινγίδεηαη ελδεηθηηθά ζην πνζό ησλ 1.200,00 € 

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

«πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ», ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ 

Γήκνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2023. 

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). 

4. Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε ηαθηηθή βάζε θαη ζα 

θξνληίδεη γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ε 

Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Αζηππάιαηαο θαη ηελ επίιπζε 

θαζεκεξηλώλ πξνβιεκάησλ. 

5. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεύεη ηελ ΓΗ.Κ.Δ.Α. κε ηηο λέεο εθδόζεηο ησλ 

πξνγξακκάησλ, όπσο επίζεο θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ ελαξκόληζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ πνπ ζα πξνκεζεπηεί κε ηηο αιιαγέο ζην λόκν θαη ηνπ Κ.Β.. – 

απαηηήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ θαιύπηνληαο ηηο εθάζηνηε λέεο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ. 

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

ηελ Σεηάξηε   8/03/2023 θαη ώξα 11.00π.μ (εκέξα έλαξμεο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ)  

κε θαηάζεζε ζην γξαθείν Πξσηνθόιινπ ηεο ΔΗ.Κ.Ε.Α, ηαρπδξνκηθά ή κέζσ 

Courier ζηελ Δεκνηηθή Κνηλσθειή Επηρείξεζε Αζππάιαηαο (ΤΚ 85900, 

Δσδεθάλεζα), κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ εθόζνλ θέξεη είηε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή είηε θπζηθή ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ζε ζθαλαξηζκέλε κνξθή ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε dikeastypalaias@gmail.com. Σηελ πεξίπησζε ηεο 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ε επηρείξεζε νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ηνλ ρξόλν θαη ην 

πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινύλ. 

 

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

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

Κνηλσθειή Δπηρείξεζε 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. Υπεύζπλε 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. Σε 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 (Ι.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 

Σπκβνπιίνπ, θαζώο θαη ηα πξόζσπα ζηα νπνία κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

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
mailto:d.astipalea@gmail.com
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-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/




Σπκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζώπεζεο ηεο 

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

Σπκβνπιίνπ, 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. Υπεύθσνη δήλωζη 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 μεηά ηην 

κοινοποίηζη ηης παρούζας πρόζκληζης. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, 

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

Τα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθόζνλ είλαη εν ιζτύ καηά 

ηο τρόνο σποβολής ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξόλνο 

ηζρύνο, εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηρεις (3) μήνες 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 Υπεύζπλεο Δειώζεηο ζα πξέπεη λα 

θέξνπλ βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο από αξκόδηα Υπεξεζία 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. 

Σεκεηώλεηαη 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 αρμόδιος σπάλληλος 

 Σζούμα Ιζμήνη 
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