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Προς : 

Πίνακα ανακοινώζεων 

Ιζηοζελίδα ΔΕ ΡΟΔΑ 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΤΡΙΔΗ Α.Ε. 

          

Γραθείο  προμηθειών                                     

πεξηερόκελα  

ηερληθή έθζεζε 

ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 

γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ 

                       

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

  

Θέμα: «παξνρή ππεξεζηώλ ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο ζπζηήκαηνο εηζξνώλ-εθξνώλ κεηά ηνλ 

1
ν
 ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηνπ »    

 

Με ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο πγθνηλσληώλ ΡΟΓΑ έρνληαο  ππόςε: 

 

1. Σνλ  Ν. 4412/2016, (ΦΔΚ 14/Α/08-08-2016) «Γεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη 

ππεξεζηώλ(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρύεη . 

2. Σηο λέεο ξπζκίζεηο Ν. 4782/21 ζε θαίξηα άξζξα ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο από 01/06/2021. 

3. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 4270/2014: Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

4. Σν  Π.Γ.80/2016   Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο. 

5. Σνλ Νόκν 4555/2018: Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξόγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] Ρπζκίζεηο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκό.  

6. Σν πξαθηηθό 61/2019 ηνπ Γ. ηεο Γεκνηηθήο επηρείξεζεο πγθνηλσληώλ ΡΟΓΑ κε ζέκα: 

Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε Γεκόζηεο πκβάζεηο ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηρείξεζεο. 
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7. Σν γεγνλόο όηη γηα ηελ ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη γίλεη έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε 

πίζησζεο ζπλνιηθνύ ύςνπο: 905,20 €  €  κε ΦΠΑ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ζε βάξνο Κ.Α  

6265 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζε πγθνηλσληώλ 

ΡΟΓΑ γηα «πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ, ζθεπώλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ» κε  ΑΓΑ : 94ΤΟΚΗ9-Ε0Μ  Αξ.  184   10/5/2022  . 

8. Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία  εκπίπηεη ζηνλ αθόινπζν θσδηθό ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ    

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (CPV): 50312310-1 , πληήξεζε εμνπιηζκνύ δηθηύνπ δεδνκέλσλ . 

9. Σν όηη ζηελ Δπηρείξεζε καο, ζηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε πγθνηλσληώλ ΡΟΓΑ, θξίλεηε 

απαξαίηεηε ε  δαπάλε κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: 

«παξνρή ππεξεζηώλ ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο ζπζηήκαηνο εηζξνώλ-εθξνώλ κεηά ηνλ 1
ν
 

ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηνπ »  από έλαλ εμεηδηθεπκέλν ηερληθό γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο.   

10. Σν γεγνλόο όηη ε δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Σε  δηελέξγεηα Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε θαηάζεζε έγγξαθσλ πξνζθνξώλ θαη κε 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηη ταμηλόηερη ηιμή, ηεο παξνρήο  ππεξεζίαο  κε ηίηιν : «παξνρή 

ππεξεζηώλ ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο ζπζηήκαηνο εηζξνώλ-εθξνώλ κεηά ηνλ 1
ν
 ρξόλν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ »    

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ζα είλαη ζπλερήο, 12κελεο δηάξθεηαο θαη ζα παξέρνληαη είηε ζηελ 

έδξα ηεο επηρείξεζεο είηε εμ απνζηάζεσο (όηαλ απηό ελδείθλπηαη). Γηα ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο ν αλάδνρνο ζα ηεξεί εκεξνιόγην ελεξγεηώλ κε θαηαγξαθή όισλ ησλ θνξώλ πνπ ζα 

ηνπ δεηείηαη ε ππεξεζία . 

 

Α/Α Δίδνο –πεξηγξαθή κ/κ 
Πνζόηε

ηα 

Σηκή 

κνλάδνο 

άλεπ ΦΠΑ 

ύλνιν 

1 

«παξνρή ππεξεζηώλ 

ηειεθσληθήο  θαη 

απνκαθξπζκέλεο 

ππνζηήξημεο ζπζηήκαηνο 

εηζξνώλ-εθξνώλ κεηά ην 

πξώην ρξόλν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ.»   

Τπεξ/

κήλα 
12,00 380,00 380,00 

2 

παξνρή ππεξεζηώλ 

ηειεθσληθήο  θαη 

απνκαθξπζκέλεο 

ππνζηήξημεο Κπξηαθέο 

θαη Αξγίεο κε σξάξην 

8:00-15:00 θαη Γεπηέξα 

έσο άββαην από 22:00-

Τπεξ/

κήλα 
12,00 350,00 350,00 



6:00 

    ΤΝΟΛΟ 730,00 € 

    ΦΠΑ 24% 175,20  € 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
905,20 € 

 

 

Οη πξνζθνξά/έο ππνβάιινληαη επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην 

ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ από ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ν 

/νηθνλνκηθόο θνξέαο/ξείο. 

 

Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη απηή ηεο Απεσθείας Ανάθεζης ηοσ Προέδροσ ηοσ 

Διοικηηικού σμβοσλίοσ κε θαηάζεζε εγγξάθσλ πξνζθνξώλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο  . 

ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαζαξά ε ιέμε Πξνζθνξά, ν πιήξεο ηίηινο ηεο 

ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό  ηα ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληνο.  Οη ηηκέο ησλ 

πξνζθνξώλ ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά. Οη  νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο δελ 

πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 

νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 

κνλνγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκόδην όξγαλν παξαιαβήο ησλ  πξνζθνξώλ, 

θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρόλ δηόξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη όηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζώζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ.  

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ  είλαη νη ππεξεζίεο   λα θαιύπηνπλ ηηο 

ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί από ηελ επηρείξεζε.  

 

 

Ζ πιεξσκή ησλ θνξνινγηθώλ παξαζηαηηθώλ ζα γίλεηαη κε ηελ έθδνζε  ρξεκαηηθνύ 

εληάικαηνο πιεξσκήο από ην ινγηζηήξην ηεο επηρείξεζεο εθόζνλ ν αλάδνρνο πξνζθνκίζεη ηα 

απαξαίηεηα έγξαθα πνπ ηπρόλ δεηεζνύλ (Δίζπξαμε ρξεκάησλ από ην Γεκόζην, θνξνινγηθή – 

αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα εάλ πξνβιέπεηαη). 

Ζ εμόθιεζε ζα γίλεηαη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα θαη κόλν κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθό 

ινγαξηαζκό ηνπ δηθαηνύρνπ πνπ πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ζηελ ΓΔ ΡΟΓΑ επζύλε 

ηνπ αλάδνρνπ.  

 

Σνλ  Αλάδνρν βαξύλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζύκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ παξάδνζε ηεο 

πξνκήζεηαο ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη  ζηελ απόθαζε  αλάζεζεο. 

 

Οη πξνζθνξέο κε όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία-έγγξαθα πξέπεη:  

 Ή λα θαηαηεζνύλ απηνπξνζώπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ, ή 

λα ζηαινύλ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηα γξαθεία ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

πγθνηλσληώλ ΡΟΓΑ, ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηελ εκέξα Παξαζθεπή   13/5/2022 θαη 

ώξα 11:00 ην πξσί. . 



 Ή  λα ζηαινύλ κε e-mail ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε apapagianni@desroda.gr ή 

mkarikis@desroda.gr κέρξη ηελ παξαπάλσ εκέξα θαη ώξα ηεο ιήμεο θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξώλ. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηα γξαθεία ηεο 

επηρείξεζεο, Αγίνπ Ησάλλε 54, 85100, ζην ηειέθσλν: 22410-36360 θαη θαμ: 22410-27462 

ζηελ θ. Παπαγηάλλε Αζελά & θ. Καξίθε Μηράιε. 

Ζ παξνύζα ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα  ηεο Δπηρείξεζεο 

www.desroda.gr. 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ  ΔΕ ΡΟΔΑ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΣΙΚΚΗ Ν. ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
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