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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
για τθν υποβολι αιτιματοσ για ςφναψθ ςφμβαςθσ παροχισ ανεξάρτθτων 

υπθρεςιϊνμθχανογραφικϊν υπθρεςιϊν. 
 

 

Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ-Αποχζτευςθσ Σρίπολθσ ζχοντασ υπόψθ: 
 
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 1069/80 ‘’Περί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν επιχειριςεων  

υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ’’ 
2. Σισ διατάξεισ του Ν. 3463/06 « Κφρωςθ του κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» άρκρο 

209 παρ. 2 
3. Σου Π.Δ 28/80 άρκρο 70 παρ 4. 
4. Σου Ν. 2362/98 «Δθμόςιο Λογιςτικό- ζλεγχο δαπανϊν κλπ διατάξεισ» άρκρο 83 
5. Σθν με αρ. 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291/3/11-8-10) απόφαςθ του Τπουργοφ 

Οικονομικϊν. 
6. Σθν με αρ. 44/2022 απόφαςθ τθσ Επιχείρθςθσ 
7. Σθν με Α.Π. 108641/07-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΧ3ΑΟΡ1Φ-ΓΜ8) εγκριτικι απόφαςθ τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελ/ςου, Δ. Ελλάδασ και Ιονίου. 
 
Απευκφνει  
 Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 
 
     Για τθν υποβολι αιτιςεων από ενδιαφερόμενουσ (φυςικά πρόςωπα) προσ ςφναψθ 
ςφμβαςθσ παροχισ ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν για τθν κάλυψθ των μθχανογραφικϊν 
αναγκϊν τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ τθσ ΔΕΤΑΣ και ςυγκεκριμζνα τθν κάλυψθ τθσ 
επιτακτικισ ανάγκθσ για ςυνζχιςθ των μθχανογραφικϊν εργαςιϊν για τθν ζκδοςθ των 
λογαριαςμϊν τθσ ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν ενςτάςεων λογαριαςμϊν λόγω 
διαρροϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 44/2022 απόφαςθ τθσ Επιχείρθςθσ. 
 
ΚΟΠΟ 
Η ςυνζχιςθ χωρίσ κακυςτζρθςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του γραφείου καταγραφισ-
καταμζτρθςθσ κατανάλωςθσ και ελζγχου-ζκδοςθσ και βεβαίωςθσ λογαριαςμϊν τθσ 
Οικονομικισ Τπθρεςίασ, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν επί 
των λογαριαςμϊν τουσ και θ εξαςφάλιςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ  Επιχείρθςθσ. 
 
 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
   Η καταχϊριςθ ενδείξεων, ζκδοςθ λογαριαςμϊν και ολοκλιρωςθ εργαςιϊν 
ενςτάςεων λογαριαςμϊν. 
 
 
ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 



Με τθν ολοκλιρωςθ καταχϊριςθ ενδείξεων ανά περίοδο και ολοκλθρϊςεωσ 
ενςτάςεων λογαριαςμϊν κα ςυντάςςει ο ενδιαφερόμενοσ ζκκεςθ πεπραγμζνων 
(ςφντομθ) για τισ πραγματοποιθμζνεσ εργαςίεσ του και φςτερα από ζγγραφθ 
διαβεβαίωςθ του Δ/ντι Οικονομικισ Τπθρεςίασ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ 
κα καταβάλλεται τμθματικά θ αμοιβι προσ τον ενδιαφερόμενο εκδίδοντασ το 
προβλεπόμενο νόμιμο παραςτατικό (απόδειξθ δαπάνθσ) επί του οποίου κα 
πραγματοποιείται παρακράτθςθ φόρου και ΕΦΚΑ κατά τα οριηόμενα. 
 
ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΗ 
Η υπθρεςία (που ςθμειϊνεται ςε καμιά περίπτωςθ δεν αφορά και δεν αποκρφπτει 
οποιαδιποτε ςχζςθ μίςκωςθσ εργαςίασ αλλά αποτελεί ανάκεςθ ανεξάρτθτων 
υπθρεςιϊν )  κα εκτελείται ςτθν ζδρα τθσ Επιχείρθςθσ (Ιωάννθ Παπαδθμθτρίου 3, 
Σρίπολθ) ςε ϊρεσ που κα κακορίηονται από τον Δ/ντιΟικονομικισ Τπθρεςίασ, λόγω τθσ 
φφςθσ του αντικειμζνου του ανατικζμενου ζργου και ανάλογα με τισ ανάγκεσ και 
ανεξάρτθτα από το ωράριο εργαςίασ του προςωπικοφ τθσ Επιχείρθςθσ. 
 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 
Ο αντιςυμβαλλόμενοσ κα τθρεί πλιρθ εχεμφκεια με τθν οργάνωςθ, περιεχόμενο και τα 
αποτελζςματα των υπθρεςιϊν του. 
 
ΕΡΓΑΛΑΒΙΚΟ ΑΝΣΑΛΑΓΜΑ 
Ο Προχπολογιςμόσ για τθν υπθρεςία μθχανογραφικϊν εργαςιϊν ανζρχεται ςε 5.000 € 
άνευ  ΦΠΑ . 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Από ανακζςεισ ζωσ 31/12/2022 οπότε και ολοκλθρϊνεται θ υπθρεςία. 
 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ  
Οι αιτιςεισ των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται εντφπωσ με τα δικαιολογθτικά 
αυτοπροςϊπωσ ι με εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ο οποίοσ 
περιζχει:  
1. Ζντυπο Τποβολισ αίτθςθσ, που επζχει κζςθ Τπ. διλωςθ του υποψθφίου κατά το 

άρκρο 8 του Ν. 1599/1986.  
Με τθν αίτθςθ ο ενδιαφερόμενοσ ςυμφωνεί ωσ προσ τθν τιρθςθ αρχείου 
προςωπικοφ δεδομζνων ςτθν ΔΕΤΑΣ, όπωσ ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία. 

2. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν. 
3. Βεβαίωςθ γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) 

υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου 
4. Βεβαίωςθ για  εμπειρία κλπ ςε ομοειδι υπθρεςία (εφόςον διακζτει). 
Η προκεςμία άρχεται από τθν επόμενθ θμζρα ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΤΑΣ ζωσ και τθν Δευτζρα 01/08/2022και ϊρα 14:00. 
Οι αιτιςεισ υποβάλλονται αυτοπροςϊπωσ ι με εξουςιοδοτθμζνο τρίτο πρόςωπο ςτο 
γραφείου Πρωτοκόλλου ςτθν ζδρα τθσ Επιχείρθςθσ ι αποςτζλλονται ταχυδρομικά 
(ςυςτθμζνθ επιςτολι ι courier), ζωσ τθν οριςκείςα παραπάνω θμερομθνία. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  
Οι αιτιςεισ των ενδιαφερόμενων φυςικϊν προςϊπων κα εξεταςτοφν και κα 
αξιολογθκοφν από 3μελι Επιτροπι όπωσ αυτι ζχει ςυςτακεί ςτθν ςχετικι απόφαςθ 
του Δ..  τθσ ΔΕΤΑΣ. 
 



ΕΝΣΑΕΙ 
Οι ενςτάςεισ κα πρζπει να είναι, επί ποινι απαράδεκτου, ζντυπεσ, ενυπόγραφεσ και 
ςυγκεκριμζνεσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, δεν γίνονται δεκτζσ ενςτάςεισ που υποβάλλονται 
θλεκτρονικά, κακϊσ επίςθσ απορρίπτονται ωσ ατεκμθρίωτεσ οι ενςτάςεισ όπωσ 
ενδεικτικά αυτζσ που ςτρζφονται κατά του πίνακα ςυνολικά ι κατά του ςυνόλου των 
υποψθφίων που προθγοφνται του ενιςτάμενου, κ.α.. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται 
ιδιοχείρωσ ι αποςτζλλονται ταχυδρομικά, εντόσ ςφραγιςμζνου φακζλου ςτθν ΔΕΤΑΣ 
εντόσ 3 θμερϊν από ανακοίνωςθσ του αποτελζςματοσ. 
 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ  
Με τον αντιςυμβαλλόμενο κα υπογραφτεί ςχετικι ςφμβαςθ που κα αναρτθκεί ςτο 
ςχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο https: // diavgeia.gov.gr/ δυνάμει των διατάξεων 
του Ν. 3861/2010 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. τθν ςφμβαςθ που κα αναρτάται 
ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ κα δθμοςιοποιοφνται: ονοματεπϊνυμοαντιςυμβαλλομζνου, αρχικό 
γράμμα πατρωνφμου και προχπολογιςμόσ. 
τθν ςφμβαςθ κα κακοριςτοφν όλεσ οι επιμζρουσ λεπτομζρειεσ και λοιποί όροι. 
 
Η παροφςα πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται:  

 τθ ιςτοςελίδα του προγράμματοσ ‘’ΚΗΜΔΗ’’ 

 τθ ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΤΑΣ  

 Πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Επιχείρθςθσ 
 
 
 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΕΤΑΣ 
 
 
                                                                                                       τζφανοσ Χατηόπουλοσ 
                                                                                                            Αντιπρόεδροσ Δ  


