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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να γίνει συνδρομητής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
του e-postirixis, με δυνατότητα παρακολούθησης και ζωντανής συμμετοχής σε 12 
παρουσιάσεις εντός ενός ημερολογιακού έτους. 
Μπορείτε να λάβετε γνώση των σχετικών εγγράφων της σύμβασης από την υπ’ 
αριθμ. 1153/30707/31-10-2016 απόφαση Δημάρχου Δέλτα (ΑΔΑ:7Γ6ΟΩ9Ι-6Ξ1) 
και να καταθέσετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω συνδρομή μέχρι την 
08/11/2016 και ώρα 15.00μ.μ. 
 
Οι προσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως 
στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Δέλτα, Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας, 
Σίνδος, ΤΚ 57400, τηλ. 2313.300-500. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού: 

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία 

θα δηλώνετε ότι: 

- Ασκείτε επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης 

- Λάβατε γνώση των εγγράφων της σύμβασης και αποδέχεστε αυτά 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

- Η συμμετοχή σας δεν προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. 

2) Φορολογική ενημερότητα 

3) Ασφαλιστική ενημερότητα 

4) Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τον διαχειριστή της ΕΠΕ 



5) Οικονομική Προσφορά 

6) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη 

σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και οι νόμιμοι εκπρόσωποι, 

οι οποίοι τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 
  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ e-postirixis ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στη συνδρομή στην διαδικτυακή εφαρμογή e-
postirixis. Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής το προσωπικό του Δήμου θα έχει τη 
δυνατότητα να συμμετέχει σε ζωντανές παρουσιάσεις θεμάτων που αφορούν σε τρέχουσες 
νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, μέσω διαδικτύου. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στη δυνατότητα παρακολούθησης και ζωντανής 
συμμετοχής σε δώδεκα (12) παρουσιάσεις εντός ενός ημερολογιακού έτους. Εάν η 
ολοκλήρωση των δώδεκα (12) παρουσιάσεων γίνει σε βραχύτερο διάστημα του ενός έτους, 
η ανάθεση ολοκληρώνεται σε εκείνο το χρονικό σημείο.  

Παράλληλα παρέχεται η πρόσβαση στο αρχείο όλων των ηλεκτρονικών παρουσιάσεων που 
έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής.  

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας πραγματοποιείται με την παράδοση κωδικού χρήσης εκ 
μέρους της εταιρείας.  

Η πληρωμή της δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ 02.00.6451.002 του έτους 2016 και τον 
αντίστοιχο του 2017 και θα καλυφθεί από ίδια έσοδα, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

α/α Παρεχόμενες υπηρεσίες Ποσό πρόσβασης 

Χωρίς ΦΠΑ 

 

1 

 

Δυνατότητα παρακολούθησης και ζωντανής συμμετοχής σε δώδεκα 
(12) παρουσιάσεις εντός ενός έτους, από την ημερομηνία λήψης της 
απόφασης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-postirixis. 

             800,00 € 

 

 

 

 ΦΠΑ 24% 192,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 992,00 € 

 

Η αμοιβή της εταιρείας θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα 

εξοφληθεί μετά την εκτέλεση από τη ΔήμοςΝΕΤ των πρώτων έξι (6) παρουσιάσεων και η 

δεύτερη δόση μετά την εκτέλεση των υπόλοιπων έξι (6) παρουσιάσεων. 

Σίνδος 12/10/2016 

Η συντάξασα  Η προϊσταμένη τμήματος        Η προϊσταμένη διεύθυνσης 


