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Ο δήμος μας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» και κωδικό «08_ΕΠΑΝΕΚ», του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη 

μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» που συγχρηματοδοτείται από το 

ΕΤΠΑ, σκοπεύει να προμηθευτεί νέες εφαρμογές και τεχνολογικά μέσα που θα 

βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο 

αυτό ο Δήμος προβλέπεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο ««Υπηρεσίες 

συμβούλου για την δημιουργία και υποβολή φακέλου πρότασης» (Υποέργο 1) της 

πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το 

Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ)  του Δήμου Φυλής»», προϋπολογισμού 37.200,00€ 

συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, σε κατάλληλο Σύμβουλο, προκειμένου να υποστηρίξει 

το Δήμο στην προετοιμασία της πρότασης και να εκπονήσει την απαιτούμενη μελέτη 

δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ. Μέσω της σχετικής παροχής 

υπηρεσιών, ο Δήμος θα λάβει υπηρεσίες Συμβούλου που αφορούν στην σύνταξη 

μελέτης και στην ωρίμανση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου στο 

πλαίσιο πρότασης που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στο Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω υπηρεσία κατατάσσεται στους 

ακόλουθους κωδικούς: 

79411000 - 8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Η δαπάνη της υπηρεσίας έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του δήμου και για το έτος 

2022, ανέρχεται στο ποσό 100,00 € με Φ.Π.Α.(24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α: 10-

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για την υπηρεσία 

«Υπηρεσίες συμβούλου για την δημιουργία και υποβολή φακέλου 

πρότασης» (Υποέργο 1) της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρμογών 

Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των 

Αντικειμένων (ΙΟΤ)  του Δήμου  Φυλής » 
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7413.10001 και για το έτος 2023, ανέρχεται στο ποσό των 37.100,00 € με 

Φ.Π.Α.(24%). 

 

Η υπηρεσία, εμπίπτει στις διατάξεις της ενότητας 9, της παραγράφου 1, του άρθρου 2 

του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

και θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 118  του Ν. 4412/16 και του άρθρου 20, παρ. 

13 του Ν. 3731/2008, όπως ισχύουν σήμερα .  

 

Το αντικείμενο της υπηρεσίας με τίτλο ««Υπηρεσίες συμβούλου για την δημιουργία 

και υποβολή φακέλου πρότασης» (Υποέργο 1) της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη 

Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των 

Αντικειμένων (ΙΟΤ)  του Δήμου Φυλής»» περιγράφεται  στην υπ’ αρ. 159/2022 

Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας την οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα και 

παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεσθε, να μας αποστείλετε οικονομοτεχνική προσφορά 

μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/08/2022.  

 

Σας ενημερώνουμε ότι προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016 πριν την κατακύρωση/ανάθεση θα πρέπει να μας αποστείλετε τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου.  

2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του 

Ν.4412/2016). 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 
 

 

                                                                                   Η Αρμόδια Υπάλληλος  
                                                                             Προϊσταμένη Δ/νσης Περιουσίας & Προμηθειών  

 

 

 

                                                                                                      ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
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