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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΩΟΩΞΝ 

Δ/νση Ππογπαμματισμού, 
Πληπουοπικήρ, Ανάπτςξηρ και 
Κοινωνικήρ Πποστασίαρ  
 

 

                                   

 

                                     

ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ GENESIS, 

ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΚΗΠΘΝΓΝΠΗΑΠ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ 

ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ 

ΓΖΚΝ ΩΟΩΞΝ  

 

Ξξνυπ: 74.096,20 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 

Ραρ.Γ/λζε:  Σαιθνπηζίνπ 50 

Ρ.Θ.: 19015,Ωξσπφο 

Ρειέθσλα: 22953 20391 

Fax:22953 20353 

Email: info@oropos.gov.gr 

 

               

 

                           ΑΟΗΘ. ΚΔΙΔΡΖΠ  5/2017 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΓΖΚΝΠ ΩΟΩΞΝ 

ΣΙΣΛΟ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ GENESIS, 

ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΚΗΠΘΝΓΝΠΗΑΠ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΟΑΦΔΗΝ 

ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ ΓΖΚΝ ΩΟΩΞΝ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  74.096,20 € Ππκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 

ΠΗΓΗ ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ ΝΡΑ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΩΟΩΞΝ 

Δ/νση Ππογπαμματισμού, 
Πληπουοπικήρ, Ανάπτςξηρ και 
Κοινωνικήρ Πποστασίαρ  
 

                                   

 

                               

ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ 

GENESIS, ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΚΗΠΘΝΓΝΠΗΑΠ, 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΘΑΗ 

ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ ΓΖΚΝ ΩΟΩΞΝ  

 

Ξξνυπ: 74.096,20 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΞΑ 

Ραρ.Γ/λζε:  Σαιθνπηζίνπ 50 

Ρ.Θ.: 19015,Ωξσπφο 

Ρειέθσλα: 22953 20391 

Fax:22953 20353 

Email: info@oropos.gov.gr 

 

 

             

ΑΟΗΘ. ΚΔΙΔΡΖΠ 5/2017                             

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΔΚΘΔΗ  

 

 
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ησλ πξνγξακκάησλ GENESIS ηεο εηαηξείαο SingularLogic, Γηνηθεηηθψλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ - Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα, ηελ εθαξκνγή παξαθνινχζεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ, ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ ελδείμεσλ Ύδξεπζεο κέζσ Φνξεηψλ Ρεξκαηηθψλ θαζψο επίζεο, ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο Κηζζνδνζίαο Γεκνζίνπ, ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηαρείξηζεο Ξξνζσπηθνχ  

ηεο εηαηξείαο SingularLogic γηα ην έηνο 2018 θαη αλαβάζκηζε ηεο εθαξκνγήο Κηζζνδνζίαο 

Γεκνζίνπ απφ 300νπο  ζε 600νπο εξγαδφκελνπο γηα ην έηνο 2017, ζχκθσλα κε ηελ 

ππ’αξηζκ. 166/2017 εληνιή ζχληαμεο κειέηεο ηνπ Γεκάξρνπ Ωξσπνχ πξνο ηε Γ/λζε 

Ξξνγξακκαηηζκνχ, Ξιεξνθνξηθήο, Αλάπηπμεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο. 

Ππλνπηηθά ν Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίδεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ 

πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ εθαξκνγψλ, ηηο λέεο εθδφζεηο (release) ησλ εθαξκνγψλ 

ινγηζκηθνχ, ζα ππνζηεξίδεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θιπ. 

Νη εθαξκνγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Δθαξκνγέο Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ 

 Ξξσηφθνιιν 

 Κεηξψν Αξξέλσλ, 

 Γεκνηνιφγην 

 Δθινγηθνί Θαηάινγνη 

 Δθαξκνγέο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

 Ινγηζηηθφ Πχζηεκα Ν.Ρ.Α. (Γηπινγξαθηθφ – Απινγξαθηθφ –  

                Πηαηηζηηθά – web services) 

 Έμνδα 

 Έζνδα 

 Ύδξεπζε (Φνξεηά Ρεξκαηηθά, Σξεκαηηθνί θαηάινγνη) 

mailto:info@oropos.gov.gr
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 Δθαξκνγή κηζζνδνζίαο Γεκνζίνπ  SHRMS 

 Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο Ξξνζσπηθνχ Γεκνζίνπ  SHRMS 

 Δθαξκνγή Ξιαηθφξκα Ξαξαθνινχζεζεο Νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Γήκνπ Ωξσπνχ- BI 

(IMDM)  

 Δθαξκνγέο Γηαζχλδεζεο Δθαξκνγήο Κηζζνδνζίαο – Γξαθείνπ Ξξνζσπηθνχ 

(SHRMS) κέζσ ηεο Ξιαηθφξκαο- BI (IMDM)  

 

Πχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 213/2008 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πεξί θνηλνχ 

ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV) ε αλσηέξσ ππεξεζία ηαμηλνκείηαη κε CPV 

ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ 72261000-2 ζηελ ππεξεζία κε αληηθείκελν, «Υπηπεζίερ 

ςποζηήπιξηρ λογιζμικού», ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ 48218000-9 ζηελ ππεξεζία κε 

αληηθείκελν «Πακέηα λογιζμικού διασείπιζηρ αδειών» & ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ 

48900000-7 ζηελ ππεξεζία κε αληηθείκελν «Ξξνκήζεηα Λογιζμικών». 

  

Νη ηερληθέο θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο  θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη 

πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηζρχεη. 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4469/2017 «Δμσδηθαζηηθφο κεραληζκφο ξχζκηζεο νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 «Ρξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ v. 

4412/2016 (A΄ 147)» 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο 

Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ 

ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο 

ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην» 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  

 ηνπ άξζξνπ 68 “Ππκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ” ηνπ λ. 

3863/2010 (Α 115) “Λέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο 

ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο  
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 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

 ηεο κε αξ. Ξ1 2380/2012 Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 3400) «Οχζκηζε ησλ 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ » 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ 

ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ 

πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 
Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 59.755,00 € κε επί πιένλ 

δαπάλε  Φ.Π.Α. 24%, δει. 14.341,2 € άξα ζπλνιηθφ  πνζφ δαπάλεο ησλ  74.096,20 € 

θαη ζα βαξχλεη ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 & 2018 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα:  

ΘΑ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΗΘ.ΔΡΝΠ ΘΩΓ.CPV ΞΝΠΝ 

10.6266.0006 
Ππληήξεζε θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε ινγηζκηθνχ  
2018 72261000-2 50.666,40 € 

10.7134.0014 

Ξξνκήζεηα Ινγηζκηθψλ 

Ξξνγξακκάησλ  γηα ηηο 

πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

2018 48900000-7 3.844,00 €  

 

10.7134.0013 

 

Άδεηεο Σξήζεο Ινγηζκηθψλ 2017 
 
48218000-9 

 

2.976,00 € 

 

10.7134.0013 

 

Άδεηεο Σξήζεο Ινγηζκηθψλ 2018 
 
48218000-9 

 

16.609,80 € 

ΤΝΟΛΟ 74.096,20 €€ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ν Γήκνο Χξσπνύ, Νξγαληζκφο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Α’ 

βαζκνχ, κε ηα εμήο ζηνηρεία: 
 

Σαρπδξνκηθή Δηεύζπλζε: 

 

                                                                            

Νδφο 

Ι.Σαιθνπηζίνπ 50, Πθάια 

Ωξσπνχ 

 Ραρπδξνκηθφο Θψδηθαο 19015 

 Ξεξηνρή Ωξσπφο, Αηηηθή, Διιάδα 

 Θσδηθφο NUTS EL301 

   

 Δηεύζπλζε ηζηνζειίδαο www.oropos.gov.gr 

   

 

Λνγαξηαζκόο ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο info@oropos.gov.gr 

   

 Σειέθωλα επηθνηλωλίαο 2295 3 20324-325 

   

 Σειενκνηνηππία 2295 3 20384 

   

 Αξκόδηνο ππάιιεινο  

   

 Νλνκαηεπψλπκν Θνπληνπξηψηε Διέλε 

   

 Ρειέθσλν 2295 3 20324-325 

   

 Ρειενκνηνηππία 2295 3 20384 

   

 Ζιεθηξνληθή αιιεινγξαθία info@oropos.gov.gr 

   
 
2. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

Ζ δηαδηθαζία αλάδεημεο Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, ζα πινπνηεζεί κε 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4412/2016 (ΦΔΘ 147 

08/08/2016), ηνπ Λφκνπ 3852/2010 θαη ηνπ Λφκνπ 3463/2006.  

Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε αθνξά ζην Βηβιίν Η ηνπ Λ. 4412/2016 θαη είλαη “θάησ ησλ νξίσλ”.  

 

3. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

Ζ Θξηηήξην θαηαθχξσζεο (αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο) είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο αλά ΝΚΑΓΑ. 

                                                               Ωξσπφο, 03-11-2017 

Θεσξήζεθε 

Ξξντζηακέλε Γ/λζεο  

Ξξνγξακκαηηζκνχ, Ξιεξνθνξηθήο, 

Αλάπηπμεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο  

 

Σξηζηίλα Φσηνπνχινπ 

ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο, ΗΡ MSc 

Α’ Bαζκνχ 

Ππληάρζεθε  

 

 

 

Διέλε Θνπληνπξηψηνπ  

ΓΔ Ρερληθνχ  

ΓΝΚΗΘΩΛ ΠΣΔΓΗΑΠΡΩΛ 

 



Πειίδα 6 απφ 45 

 

     
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΩΟΩΞΝ 

Δ/νση Ππογπαμματισμού, 
Πληπουοπικήρ, Ανάπτςξηρ και 
Κοινωνικήρ Πποστασίαρ  
 

                                   

 

                               

ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ GENESIS, 

ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΚΗΠΘΝΓΝΠΗΑΠ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ 

ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ 

ΓΖΚΝ ΩΟΩΞΝ  

 

Ξξνυπ: 74.096,20 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 

Ραρ.Γ/λζε:  Σαιθνπηζίνπ 50 

Ρ.Θ.: 19015, Ωξσπφο 

Ρειέθσλα: 22953 20391 

 

             

ΑΟΗΘ. ΚΔΙΔΡΖΠ 5/2017                             

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ησλ πξνγξακκάησλ GENESIS ηεο εηαηξείαο SingularLogic, Γηνηθεηηθψλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ - Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα, ηελ εθαξκνγή παξαθνινχζεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ, ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ ελδείμεσλ Ύδξεπζεο κέζσ Φνξεηψλ Ρεξκαηηθψλ θαζψο επίζεο θαη 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Κηζζνδνζίαο Γεκνζίνπ  & Γηαρείξηζεο Ξξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο 

SingularLogic γηα ην έηνο 2018 θαζψο θαη ηελ επέθηαζε-αλαβάζκηζε ηεο εθαξκνγήο 

Κηζζνδνζίαο απφ 300νπο εξγαδφκελνπο ζε 600νπο γηα ην νηθ.έηνο 2017 , ζχκθσλα κε ηελ 

ππ’αξηζκ. 166/2017 εληνιή ζχληαμεο κειέηεο  ηνπ Γεκάξρνπ Ωξσπνχ πξνο ηε Γ/λζε 

Ξξνγξακκαηηζκνχ, Ξιεξνθνξηθήο, Αλάπηπμεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο. 

 

Ππλνπηηθά ν Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίδεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ 

πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ εθαξκνγψλ, ηηο λέεο εθδφζεηο (release) ησλ εθαξκνγψλ 

ινγηζκηθνχ, ζα ππνζηεξίδεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θιπ. 

Νη εθαξκνγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη αθφινπζεο: 

 
 Δθαξκνγέο Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ 

 Ξξσηφθνιιν 

 Κεηξψν Αξξέλσλ, 

 Γεκνηνιφγην 

 Δθινγηθνί Θαηάινγνη 

 Δθαξκνγέο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

 Ινγηζηηθφ Πχζηεκα Ν.Ρ.Α. (Γηπινγξαθηθφ – Απινγξαθηθφ –  

                Πηαηηζηηθά – web services) 

 Έμνδα 

 Έζνδα 

 Ύδξεπζε (Φνξεηά Ρεξκαηηθά, Σξεκαηηθνί θαηάινγνη) 

 Δθαξκνγή κηζζνδνζίαο Γεκνζίνπ  SHRMS 

 Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο Ξξνζσπηθνχ Γεκνζίνπ  SHRMS 

 Δθαξκνγή Ξιαηθφξκα Ξαξαθνινχζεζεο Νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Γήκνπ Ωξσπνχ- BI 

(IMDM)  
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 Δθαξκνγέο Γηαζχλδεζεο Δθαξκνγήο Κηζζνδνζίαο – Γξαθείνπ Ξξνζσπηθνχ 

(SHRMS) κέζσ ηεο Ξιαηθφξκαο- BI (IMDM)  

Όιεο νη εθαξκνγέο πνπ αλαθέξνληαη άλσζελ απνηεινχλ ζην εμήο ην «Ξξφγξακκα». 

Αλαιπηηθά ε πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο  έρεη σο θάησζη: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Α ΟΜΑΓΑ : ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ηεο εηαηξείαο Singular Logic  

γηα ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

H ππνζηήξημε  αθνξά ζηηο αθφινπζεο εθαξκνγέο ηεο εηαηξείαο SingularLogic: 

 Δθαξκνγέο Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ 

 Ξξσηφθνιιν 

 Κεηξψν Αξξέλσλ, 

 Γεκνηνιφγην 

 Δθινγηθνί Θαηάινγνη 

 Δθαξκνγέο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

 Ινγηζηηθφ Πχζηεκα Ν.Ρ.Α. (Γηπινγξαθηθφ – Απινγξαθηθφ –  

                Πηαηηζηηθά – web services) 

 Έμνδα 

 Έζνδα 

 Δθαξκνγή κηζζνδνζίαο Γεκνζίνπ  SHRMS 
 Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο Ξξνζσπηθνχ Γεκνζίνπ  SHRMS 

Δηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηνλ Ξίλαθα Α: 

 

Α ΠΙΝΑΚΑ  

Α.1 ΠΙΝΑΚΑ  

KA . 10.6266.0006 

Α/Α ΔΙΓΟ- ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ώξα) 

1 

ΕΡΓΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (τησ εταιρείασ 
Singular Logic)  

511   

Α.2 ΠΙΝΑΚΑ  

KA . 10.7134.0014 

Α/Α ΔΙΓΟ- ΑΓΔΙΑ ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ  

(ηεκάρηα) 

1 

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ  (για 600 εργαζόμενουσ) 1 

Α.3 ΠΙΝΑΚΑ  

KA . 10.7134.0013 

Α/Α ΔΙΓΟ- ΔΚΓΟΔΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (RELEASE) 

ΠΟΟΣΗΣΑ  

(ηεκάρηα) 

1 

ΔΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟ (περιλαμβάνει Μητρώο Αρένων & 
Εκλογικοφσ Καταλόγουσ) 1 

2 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ  (από 300 
εργαζόμενουσ ςε 600 εργαζόμενουσ) 

1 

3 
ΜΙΘΟΔΟΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ  (για 600 εργαζόμενουσ) 1 

4 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ (για 600 
εργαζόμενουσ) 

1 

5 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 1 

6 OTA ENIAIA OIKONOMIKH ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ-ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 1 

7 ΟΣΑ ΤΔΡΕΤΗ 1 

8 ΟΣΑ ΣΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΤΝΣΩΝ 1 
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9 ΟΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΓΛΚ 1 

10 ΟΣΑ WEB SERVISES 1 

11 TAΠ 1 

12 Extra users  25 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Β ΟΜΑΓΑ : ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΓΗΜΟΤ ΧΡΧΠΟΤ & Τπεξεζίαο Τδξεπζεο 

H ππνζηήξημε αθνξά ζηηο αθφινπζεο εθαξκνγέο: 

 Δθαξκνγέο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

 Δθαξκνγή ινγηζκηθνχ  Θαηακεηξήζεσλ Ύδξεπζεο κε ρξήζε PDA-    

Infosupport Mobile Water - θαη δηαζχλδεζε κε ηελ εθαξκνγή Ύδξεπζεο ηεο 

εηaiξείαο SingularLogic.  

 Δθαξκνγή Ξιαηθφξκα Ξαξαθνινχζεζεο Νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Γήκνπ Ωξσπνχ- BI 

Infosupport Municipality Data Model (IMDM)  

 Δθαξκνγέο Γηαζχλδεζεο Δθαξκνγήο Κηζζνδνζίαο – Γξαθείνπ Ξξνζσπηθνχ 

(SHRMS) κέζσ ηεο Ξιαηθφξκαο- BI (IMDM)  

 

Δηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηνλ Ξίλαθα B: 

 

B ΠΙΝΑΚΑ  
 

B.1 ΠΙΝΑΚΑ  

KA . 10.6266.0006 

Α/Α ΔΙΓΟ- ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ώξα) 

1 

ΕΡΓΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ BI 
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ & ΤΔΡΕΤΗ-MOBILE WATER  170 

B.2 ΠΙΝΑΚΑ  

KA . 10.7134.0013 

Α/Α ΔΙΓΟ- ΔΚΓΟΔΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (RELEASE) 

ΠΟΟΣΗΣΑ  

(ηεκάρηα) 

1 

BI Infosupport EASY CONNECT SHR-GEN (ΤΝΔΕΗ SHR ME 
GENESIS) 

1 

2 BI Infosupport  SHR-BUDJET 1 

3 
Infosupport Mobile Water (αφορά Server) 1 

4 Infosupport Mobile Water (αφορά clients-pda’s) 8 

5 BI-Infosupport Municipality Data Model (IMDM) 5 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Α - Τποζηήπιξη – παπαμεηποποίηζη ηος ςζηήμαηορ 

1. Ν αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο λέεο εθδφζεηο ησλ αλσηέξσ εθαξκνγψλ 

2. Ν αλάδνρνο ζα εγθαζηζηά ηπρφλ λέεο εθδφζεηο ησλ αλσηέξσ εθαξκνγψλ θαη αλ 

απαηηείηαη ζα πξαγκαηνπνηεί ηελ επεμεξγαζία ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ 

(πξνζαξκνγή εμαγφκελσλ εθηππψζεσλ θαη εληχπσλ ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ 

Γήκνπ θηι.). 

3. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα εγθαηαζηήζεη ην ινγηζκηθφ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαζψο θαη 

θάζε άιιν ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο (φπσο π.ρ. ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ θιπ.) φπσο θαη λα πξνβεί ζε θάζε απαηηνχκελε ξχζκηζε ζην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ εμππεξεηεηή (server) θαη ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ 

ρξεζηψλ (clients), πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο θάζε 

εθαξκνγήο. Δπίζεο νθείιεη λα πξνβεί ζηελ νξζή παξακεηξνπνίεζε ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο ζηνλ εμππεξεηεηή θαη ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζην Θεληξηθφ Γήκν & 

ζηηο Γεκ. Δλφηεηεο, έηζη ψζηε ε θάζε εθαξκνγή λα παξαδνζεί ζσζηά 
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πξνζαξκνζκέλε ηφζν ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία φζν θαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα είλαη εχρξεζηε θαη απνδνηηθή γηα ηνπο ρξήζηεο.  

4. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ελεκεξσκέλα εγρεηξίδηα ρξήζεο θαη 

δηαρείξηζεο γηα θάζε λέα έθδνζε, ζε ειεθηξνληθή κνξθή (είλαη δπλαηφ λα 

παξαδίδεη κφλν ην απφζπαζκα πνπ αθνξά ζηηο κεηαβνιέο). 

5. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη αιιαγή hardware γηα ηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ζπζηήκαηνο 

(server), ν αλάδνρνο νθείιεη, ρσξίο άιιε ακνηβή, λα κεηαθέξεη ην ινγηζκηθφ 

ζπζηήκαηνο ζην θαηλνχξγην ζχζηεκα. Πε πεξίπησζε φκσο πνπ ππάξρεη αιιαγή 

hardware πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά αλά έηνο ν αλάδνρνο κπνξεί λα δεηήζεη 

εχινγε ακνηβή.  

6. Πηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ δελ πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο αζθαιήο 

απνζήθεπζεο δεδνκέσλ (Back-up) θαη απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ (Restore) 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο 

δεηνχκελεο πξνο ζπληήξεζε εθαξκνγέο. 

7. Πηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε εμέηαζε ησλ 

αξρεηνζεηεκέησλ (Backup) Γεδνκέλσλ θαη εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (πρ. ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

βάζεσλ δεδνκέλσλ).  

8. Ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε εθηέιεζεο Δξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο 

πξνβιεκάησλ (Restore), αλαδφκεζεο θαη επηζθεπήο Γεδνκέλσλ θαη ησλ 

εθαξκνγψλ ηεο εηαηξείαο Genesis, εθηφο απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. 

9. O αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ εξγαζηψλ ζα επαλαθέξεη 

ηα δεδνκέλα θαη ηηο εθαξκνγέο, ρξεζηκνπνηψληαο ην ηειεπηαίν backup ην νπνίν ζα 

θξίλεη φηη είλαη θαηάιιειν γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη.  

10. Ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο έγγξαθεο πξνδηαγξαθήο ηερληθψλ 

απαηηήζεσλ ζε εμππεξεηεηή (server) θαη ζηαζκνχο εξγαζίαο (clients) πξνθεηκέλνπ 

ην ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί νξζά εθφζνλ νη πξνδηαγξαθέο ησλ πθηζηάκελσλ 

κεραλεκάησλ δελ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ηεο 

έγγξαθεο πξνδηαγξαθήο ηερληθψλ απαηηήζεσλ γηα ηε ιήςε αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο.  

11. Πηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη ε ζπγγξαθή θψδηθα κηθξήο 

έθηαζεο πνπ δελ αιινηψλεη ηε κνξθή ηνπ «Ξαθέηνπ» γηα ηελ παξαγσγή 

ζπγθεθξηκέλσλ αλαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζε δεδνκέλα πνπ ηεξνχληαη απφ ην 

ζχζηεκα θαζψο θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ή ηχπν αξρείνπ.  

 

Β - Πποληπηική ςνηήπηζη ηος ςζηήμαηορ 

Ωο πξνιεπηηθή Ππληήξεζε νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ  ζηελ 

πξφιεςε πξνβιεκάησλ θαη ζηελ βειηίσζε ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο νξζή ιεηηνπξγία ηνπο, φπσο απηή έρεη 

πξνδηαγξαθεί θαη ζπκθσλεζεί. Γελ πεξηιακβάλεη αιιαγέο ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

εθαξκνγψλ.  

Ξεξηιακβάλεη φκσο απαξαηηήησο ηα παξαθάησ: 

1. Ξεξηνδηθφ  επηηφπην έιεγρν κηα θνξά ην κήλα, ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ζθάικαηα 

θαη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο φπσο απαηηνχληαη ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο 

θαη ζπληήξεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο (πρ ζπκπίεζε βάζεο δεδνκέλσλ). 

2. Ξεξηνδηθφ  επηηφπην έιεγρν κηα θνξά ην κήλα, ηεο νξζήο θαη απνδνηηθήο ρξήζεο 

ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δηφξζσζε εζθαικέλσλ 

θαηαρσξήζεσλ πνπ νθείινληαη ζε ιάζε ηνπ ρξήζηε-ρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ. 

3. Ξεξηνδηθή επηηφπηα αλά κήλα, αλάγλσζε ησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο πνπ 

ηεξνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο. 

4. Ξξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ εθαξκνγψλ, δειαδή βειηησηηθέο αιιαγέο γηα ηελ 

θαιχηεξε ηερληθή ιεηηνπξγία ησλ Δθαξκνγψλ γηα ηελ απνθπγή κειινληηθψλ 

δπζιεηηνπξγηψλ. 

 

Γ - Γιοπθωηική ςνηήπηζη ηος ςζηήμαηορ 

Ωο δηνξζσηηθή ζπληήξεζε απφ ηνλ αλάδνρν, νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ αθαίξεζε/αλαίξεζε αζηνρηψλ/ειαηησκάησλ ή απνθιίζεσλ απφ ηηο 

πξνδηαγξαθέο έρεη ζέζεη ή ζέηεη ην αξκφδην πνπξγείν (Δζσηεξηθψλ – Νηθνλνκηθψλ) 
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ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία. ή άιισλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ εθαξκνγψλ. Ν Αλάδνρνο, έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο δσξεάλ δηφξζσζεο 

ζθαικάησλ/ειαηησκάησλ θιπ. 

Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δηφξζσζε αζηνρηψλ/ειαηησκάησλ ή απνθιίζεσλ νη νπνίεο έρνπλ 

πξνθιεζεί ζηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ ιφγσ ρξήζεσο ησλ εθαξκνγψλ απφ ηνλ ΝΡΑ θαηά 

παξάβαζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ΞΔΠΓΓΑ.  

 

Γ - Δκπαίδεςζη Υπηζηών 

Ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπαηδεχζεη ηα ζηειέρε πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ 

Γήκν ζηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ.  

Ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο ζπλερείο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία, πνπ πξνθαιεί ηξνπνπνηήζεηο, 

αιιαγέο θαη λέεο πξνζζήθεο ζηηο εθαξκνγέο, (εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ, αιιαγή 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θηι), ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ (ρξεζηψλ) 

είλαη επηβεβιεκέλε. Δπίζεο ιφγσ αξθεηψλ ζπληαμηνδνηήζεσλ, νη ρξήζηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αληηθαζίζηαληαη απφ άιινπο, νη νπνίνη πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ.  

Ζ εθπαίδεπζε ζα γίλεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ κε δηάζεζε εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Σ - Σεσνική Τποζηήπιξη 

Ωο ηερληθή ππνζηήξημε νξίδεηαη ε ηειεθσληθή ή άιιε επηθνηλσλία ή επέκβαζε ηερληθνχ 

ζην ινγηζκηθφ θαη απνζθνπεί ζηελ ππνζηήξημε ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εθαξκνγψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη παξέρεηαη ζην εθπαηδεπκέλν - ζηηο αληίζηνηρεο 

εθαξκνγέο- πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ. Ζ ππεξεζία απηή δελ ππνθαζηζηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο: 

1. Ρειεθσληθή ππνζηήξημε κέζσ ηνπ Θέληξνπ Θιήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, γηα ηελ 

ιήςε, θαηαγξαθή θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη  πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε θαη ηα 

παξαθάησ: 

 πεξεζίεο πνζηήξημεο ρξεζηψλ ζρεηηθέο κε ηελ επίιπζε απνξηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εθαξκνγψλ. 

 Νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εθηεινχληαη δηάθνξεο εξγαζίεο. 

 Νδεγίεο γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ ζε κε έκπεηξνπο ρξήζηεο. 

2. Ν ρξφλνο απφθξηζεο ζε θιήζε ηνπ Γήκνπ παξέρεηαη κε βάζε ηνλ Ξίλαθα Δπηπέδνπ 

πεξεζηψλ. 

3. Δπηηφπηα (on-site) αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ, φηαλ 

απηφ θξίλεηαη επηβεβιεκέλν, κε ρξφλνπο απφθξηζεο κε βάζε ηνλ Ξίλαθα Δπηπέδνπ 

πεξεζηψλ. Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ επηηφπηα επέκβαζε ζην ρψξν ηνπ Γήκνπ 

δηαπηζησζεί απφ ηνλ αλάδνρν, φηη ην πξφβιεκα δεκηνπξγήζεθε απφ επέκβαζε, 

ηξνπνπνίεζε, θαθή ρξήζε ή ελ γέλεη ρξήζε θαηά παξάβαζε ησλ πξνδηαγξαθψλ, 

ηφηε ε εηαηξία γηα θάζε ψξα απαζρφιεζεο ζα ρξεψλεη ηνλ Γήκν ζχκθσλα κε ην 

ηηκνιφγην ηεο. 

4. Κέζσ ηεο απφ απφζηαζε πξφζβαζεο ζηνπο εμππεξεηεηέο ηνπ Γήκνπ, κε ρξήζε 

ηερλνινγίαο πνπ ζα ππνδεηρζεί θαη ζα εγθαηαζηαζεί απφ ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο ζα 

θέξεη θαη ηελ επζχλε αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ζε θαζεκεξηλή ηαθηηθή βάζε απφ 

ηνλ ππεχζπλν ηερληθφ.  

5. πνζηήξημε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Τποσπεώζειρ ηος Γήμος 

Ν Γήκνο ζα νξίζεη ηνπιάρηζηνλ δχν εθπξνζψπνπο ηνπ, σο επηβιέπνληεο, νη νπνίνη ζα 

είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ ρσξίο ηελ παξνπζία ελφο εθ ησλ 

νπνίσλ θακία δηαδηθαζία, ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο, δελ ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί.  

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα αθνινπζείηαη ε αθφινπζε δηαδηθαζία. Θάζε εξγαζία 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο, ζα θαηαγξάθεηαη. Κεηαμχ άιισλ ζα 

θαηαγξάθνληαη απαξαηηήησο 1) Ζκεξνκελία – ψξα 2) Ξεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ηνπ 

πξνβιήκαηνο 3) Δξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο επίιπζήο ηνπ 4) 

Νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ παξείρε ηελ ππεξεζία.  
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ΑΡΘΡΟ 5 

Σπόπορ Υπέωζηρ ηων Τπηπεζιών 

1. Γηα θάζε επίζθεςε ρξφλνπ κηθξφηεξνπ ησλ 2,5 σξψλ ζα ρξεψλνληαη 2,5 ψξεο. 

2. Γηα θάζε άιιε επίζθεςε πέξαλ ησλ 2,5 σξψλ, ζα ρξεψλεηαη ν αθξηβήο ρξφλνο 

επίζθεςεο. 

3. Γηα θάζε επίζθεςε ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ζα ρξεψλεηαη επηπιένλ 1 ψξα 

κεηαθνξηθά 

4. Γηα ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο (Γεπηέξα έσο 

Ξαξαζθεπή απφ 5:00 κκ έσο 10:00 κκ θαη ην Παββαηνθχξηαθν απφ 9:00 πκ έσο 

7:00 κκ), ν Ξειάηεο ζα επηβαξχλεηαη κε ρξέσζε σξψλ 50% επηπιένλ ησλ σξψλ 

εξγαζίαο ηνπ ηερληθνχ, δειαδή ζα γίλεηαη ρξέσζε 1.5 ψξαο γηα θάζε ψξα 

εξγαζίαο ηνπ ηερληθνχ κέζα ζην παξαπάλσ δηάζηεκα.  

5. Γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κε πξφζβαζε απφ απφζηαζε, ρξεψλεηαη ν αθξηβήο 

ρξφλνο εξγαζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Πίνακαρ Δπιπέδος Τπηπεζιών 

 

Χξάξην Τπνζηήξημεο 
Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή, 09.00-

17.00, Δξγάζηκεο Ζκέξεο 

Δπηηξεπηόο αξηζκόο ηειεθσληθώλ 

θιήζεσλ ζην θέληξν θιήζεσλ ηνπ 

αλαδόρνπ 

Απεξηφξηζηνο 

Υξόλνο Αληαπόθξηζεο ζε ηειεθσληθέο 

θιήζεηο 
Δληφο 30 ιεπηψλ 

Δπηηξεπηόο αξηζκόο ειεθηξνληθώλ 

κελπκάησλ ( e-mail)  
Απεξηφξηζηνο 

Υξόλνο Αληαπόθξηζεο ζε ειεθηξνληθώλ 

κελπκάησλ ( e-mail) 
Δληφο 60 ιεπηψλ 

Δπίζθεςε ηερληθνύ ζην ρώξν ηνπ Γήκνπ  

Ρελ επφκελε ηεο θιήζεο, θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηνλ αξκφδην 

ππάιιειν 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Γιαδικαζίερ Παποσήρ Τπηπεζιών 

Ρνλ ηξφπν παξνρήο ησλ αλαθεξφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν πξνο ην Γήκν 

Ωξσπνχ, ζα πξέπεη λα δηέπνπλ νη αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: 

Σειεθσληθή Τπνζηήξημε 

 Δμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ αλαθνηλψλεη ην πξφβιεκα ή αίηεζή ηνπ 

ζην Θέληξν Θιήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ν/Ζ Ρερληθφο ηνπ Αλαδφρνπ ππνρξενχηαη λα έξζεη ζε επηθνηλσλία κε ην Γήκν, ην 

αξγφηεξν εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Ξίλαθα 

Δπηπέδνπ πεξεζηψλ. 

 Τπνζηήξημε κέζσ ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ (e-mail) 

 Δμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ αλαθνηλψλεη κέζσ ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο ην πξφβιεκα ζηνλ Αλάδνρν. 

 Ν/Ζ Ρερληθφο ηνπ Αλαδφρνπ ππνρξενχηαη λα έξζεη ζε επηθνηλσλία κε ην Γήκν, ην 

αξγφηεξν εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Ξίλαθα 

Δπηπέδνπ πεξεζηψλ. 

Τπνζηήξημε κε επί ηόπνπ Παξνπζία 

 Δπί ηφπνπ επίζθεςε ηερληθνχ, πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ θιήζεο εθ κέξνπο ηνπ 

Γήκνπ κέζσ fax ή e-mail, φπνπ αλαθέξεηαη ν ιφγνο επίζθεςεο 

 Ξεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο ζα αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ fax ή e-mail 

 Ν αλάδνρνο, ππνρξενχηαη ζε γξαπηή εηδνπνίεζε (κέζσ fax ή e-mail) γηα ην πφηε 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε νπνηαδήπνηε επίζθεςε είηε πξφθεηηαη γηα θιήζε ηνπ Γήκνπ 

ή γηα επίζθεςε γηα εγθαηάζηαζε θάπνηαο λέαο έθδνζεο 
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 Θαηά ηελ επίζθεςε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε ελεκέξσζε ηνπ αξκνδίνπ ηνπ 

Γήκνπ γηα ηελ ψξα άθημεο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη 

αληίζηνηρα γηα ηελ ψξα αλαρψξεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ. 

 Θαηά ηελ επίζθεςε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε έθδνζε δειηίνπ επίζθεςεο 

ηερληθνχ, κε αληίζηνηρε επηβεβαίσζε απφ ηνπο νξηζκέλνπο ππεχζπλνπο ηνπ 

επηβιέπνληεο ηνπ Γήκνπ. 

Τπνζηήξημε κε από απόζηαζε Πξόζβαζε 

 Ζ πξφζβαζε πξαγκαηνπνηείηαη είηε θαηφπηλ θιήζεο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ, φπνπ 

απφ ηνλ αλάδνρν θξίλεηαη πξφζθνξνο απηφο ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο ή θαηφπηλ 

πξσηνβνπιίαο ηνπ αλαδφρνπ.  

 Πε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηαξρήλ ζε ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία κε ηνπο αξκφδηνπο ηνπ Γήκνπ δειψλνληαο ηελ έλαξμε θαη ιήμε ησλ 

εξγαζηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε γξαπηή (κέζσ fax ή e-mail) ζπλνπηηθή αλαθνξά ή 

έθδνζε αληίζηνηρνπ ηνπ δειηίνπ επίζθεςεο, κε αληίζηνηρε επηβεβαίσζε απφ ηνπο 

νξηζκέλνπο ππεχζπλνπο ηνπ επηβιέπνληεο ηνπ Γήκνπ. 

 

 

Γεληθά 

 Ν αλάδνρνο, ππνρξενχηαη ζε γξαπηή ελεκέξσζε γηα ην πεξηερφκελν ηεο δηαθνξάο 

ζε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο λέαο έθδνζεο, patches θιπ. 

 Αλ πξφθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε λέαο έθδνζεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάζε θνξά 

εμαληιεηηθφο έιεγρνο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ ζηνπο ζηαζκνχο 

εξγαζίαο (πξφζβαζε, ιεηηνπξγηθφηεηα, εθηππψζεηο, θιπ)  

 Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ή εγθαηάζηαζεο λέαο έθδνζεο, πξνθχπηεη έζησ 

θαη ε παξακηθξή δηαθνξά ζηνλ ηξφπν ρξήζεο, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη νη 

ρξήζηεο πξνθνξηθά θαη γξαπηά κέζσ ελφο (ηνπιάρηζηνλ πξφρεηξνπ) θεηκέλνπ 

νδεγηψλ. 

 Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νξίζεη ζαθψο, πνηνη είλαη νη ηερληθνί ηνπ, ζηνπο νπνίνπο 

κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη νη ρξήζηεο γηα ηειεθσληθή ππνζηήξημε (θαη αλ ππάξρεη 

ηέηνηα πεξίπησζε, λα πξνζδηνξηζηεί αληηθείκελν ην νπνίν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ν 

θάζε ηερληθφο). 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Γιάπκεια ιζσύορ ηηρ ζύμβαζηρ  

Ζ ζχκβαζε ζα ηζρχεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο  θαη έσο ηηο 31-12-2018.    

 

                                                               Ωξσπφο, 03-11-2017 

Θεσξήζεθε 

Ξξντζηακέλε Γ/λζεο  

Ξξνγξακκαηηζκνχ, Ξιεξνθνξηθήο, 

Αλάπηπμεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο  

 

Σξηζηίλα Φσηνπνχινπ 

ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο, ΗΡ MSc 

Α’ Bαζκνχ 

Ππληάρζεθε  

 

 

 

Διέλε Θνπληνπξηψηνπ  

ΓΔ Ρερληθνχ 

ΓΝΚΗΘΩΛ ΠΣΔΓΗΑΠΡΩΛ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΩΟΩΞΝ 

Γ/λζε Ξξνγξακκαηηζκνχ, 

Ξιεξνθνξηθήο, Αλάπηπμεο θαη 

Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο  

 

                                   

 

                               

ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ GENESIS, 

ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΚΗΠΘΝΓΝΠΗΑΠ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ 

ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ 

ΓΖΚΝ ΩΟΩΞΝ  

 

Ξξνυπ: 74.096,20 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 

Ραρ.Γ/λζε:  Σαιθνπηζίνπ 50 

Ρ.Θ.: 19015, Ωξσπφο 

Ρειέθσλα: 22953 20391 

             

ΑΟΗΘ. ΚΔΙΔΡΖΠ 5/2017                             

  

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α. ΠΙΝΑΚΑ  

Α.1. ΠΙΝΑΚΑ   

KA . 10.6266.0006 

Α/Α 

ΔΙΓΟ- 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ώξα) 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

€/ώξα ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ € 

1 

ΕΡΓΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ (ηεο 

εηαηξείαο Singular 

Logic)  511 60,00 € 30.660,00 € 

      

ΜΔΡΙΚΟ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ Α.1 30.660,00 € 

          

Α.2. ΠΙΝΑΚΑ   

KA . 10.7134.00014  

Α/Α 

ΔΙΓΟ- 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ώξα) 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

€/ώξα ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ € 

1 

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟΤ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ  (για 600 
εργαζόμενουσ) 1 3.100,00 € 3.100,00 € 

      

ΜΔΡΙΚΟ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ Α.2 3.100,00 € 
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Α.3 ΠΙΝΑΚΑ    

KA . 10.7134.0013  

Α/Α 

ΔΙΓΟ- 

ΔΚΓΟΔΙ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

(RELEASE) 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ  ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ € (ηεκάρηα)  

1 

ΔΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟ 
(περιλαμβάνει 
Μητρώο Αρένων & 
Εκλογικοφσ 
Καταλόγουσ) 1 1.100,00 € 1.100,00 € 

2 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 
ΜΙΘΟΔΟΙΑ 
ΔΗΜΟΙΟΤ  (από 300 
ςε  600 
εργαζόμενουσ) 1 2.400,00 € 2.400,00 € 

3 

ΜΙΘΟΔΟΙΑ 
ΔΗΜΟΙΟΤ  (για 600 
εργαζόμενουσ) 1 1.100,00 € 1.100,00 € 

4 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ  (για 600 
εργαζόμενουσ) 1 660,00 € 660,00 € 

5 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 1 400,00 € 400,00 € 

6 

OTA ENIAIA 
OIKONOMIKH 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ-
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 1 3.700,00 € 3.700,00 € 

7 ΟΣΑ ΤΔΡΕΤΗ 1 600,00 € 600,00 € 

8 

ΟΣΑ ΣΕΛΗ 2-5% & 
ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΤΝΣΩΝ 1 600,00 € 600,00 € 

9 ΟΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΓΛΚ 1 400,00 € 400,00 € 

10 ΟΣΑ WEB SERVISES 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

11 TAΠ 1 600,00 € 600,00 € 

12 Extra users  25 25,00 € 625,00 € 

      

ΜΔΡΙΚΟ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ Α.3 13.185,00 € 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Α.1 +Α.2 +A.3 46.945,00 € 

Φ.Π.Α. ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΔΙ 24% 11.266,80 € 

ΤΝΟΛΟ A. 58.211,80 € 
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Β. ΠΙΝΑΚΑ  

Β.1 ΠΙΝΑΚΑ    

Κ.Α. 10.6266.0006    

Α/Α 

ΔΙΓΟ- 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ώξα) 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

€/ώξα ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ € 

1 

ΕΡΓΑΙΑ 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ  
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ BI 
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΠΗΡΕΙΑ & 
ΤΔΡΕΤΗ-MOBILE 
WATER  170 60,00 € 10.200,00 € 

      

ΜΔΡΙΚΟ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ Β.1 10.200,00 € 

Β.2 ΠΙΝΑΚΑ    

KA . 10.7134.0013   

Α/Α 

ΔΙΓΟ- 

ΔΚΓΟΔΙ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

(RELEASE) 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ  ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ € (ηεκαρηα)  

1 

BI Infosupport 
EASY CONNECT 
SHR-GEN (ΤΝΔΕΗ 
SHR ME GENESIS) 1 390,00 € 390,00 € 

2 

BI Infosupport 
SHR-budjet 1 650,00 € 650,00 € 

3 

Infosupport Mobile 
Water (αφορά 
Server) 1 300,00 € 300,00 € 

4 

Infosupport Mobile 
Water (αφορά 
clients-pda’s) 8 40,00 € 320,00 € 

5 

BI-Infosupport 
Municipality Data 
Model (IMDM) 5 190,00 € 950,00 € 

  

  

  

ΜΔΡΙΚΟ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ Β.2 2.610,00 € 

  

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΤΝΟΛΟ B.1 +B.2 12.810,00 € 

Φ.Π.Α. ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΔΙ 24% 3.074,40 € 

ΤΝΟΛΟ B. 15.884,40 € 
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΝΟΦΗ  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ (€) 

1. ΤΝΟΛΟ Α. ΠΙΝΑΚΑ 46.945,00 € 

2. ΤΝΟΛΟ Β. ΠΙΝΑΚΑ 12.810,00 € 
   

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΤΝΟΛΟ      59.755,00 € 

Φ.Π.Α. ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΔΙ 24% 14.341,20 € 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 74.096,20 € 

 

 

. 

 

                                                               Ωξσπφο, 03-11-2017 

Θεσξήζεθε 

Ξξντζηακέλε Γ/λζεο  

Ξξνγξακκαηηζκνχ, Ξιεξνθνξηθήο, 

Αλάπηπμεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο  

 

Σξηζηίλα Φσηνπνχινπ 

ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο, ΗΡ MSc 

Α’ Bαζκνχ 

 

 

 

 

 

Ππληάρζεθε  

 

 

 

Διέλε Θνπληνπξηψηνπ  

ΓΔ Ρερληθνχ 

ΓΝΚΗΘΩΛ ΠΣΔΓΗΑΠΡΩΛ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΩΟΩΞΝ 

Γ/λζε Ξξνγξακκαηηζκνχ, 

Ξιεξνθνξηθήο, Αλάπηπμεο θαη 

Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο  

 

                                   

 

                               

ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ GENESIS, 

ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΚΗΠΘΝΓΝΠΗΑΠ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ 

ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ 

ΓΖΚΝ ΩΟΩΞΝ  

 

Ξξνυπ: 74.096,20 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 

Ραρ.Γ/λζε:  Σαιθνπηζίνπ 50 

Ρ.Θ.: 19015, Ωξσπφο 

Ρειέθσλα: 22953 20391 

             

ΑΟΗΘ. ΚΔΙΔΡΖΠ 5/2017                             

 

 

 

 

πγγξαθή ππνρξεώζεσλ 

 

 

 

Άρθρο 1ο. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ 

Πηελ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ πεξηγξάθνληαη νη φξνη βάζεη ησλ νπνίσλ θαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ζα εθηειεζζεί ε παξνρή 

ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ησλ αλαθεξφκελσλ ινγηζκηθψλ γηα ην 

έηνο 2018 θαη ηελ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  από 300 ςε  600 εργαηόμενουσ για 
το  οικ. ζτοσ 2017.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή είλαη ν Γήκνο Ωξσπνχ θαη Αλάδνρνο αλαθέξεηαη θαη σο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο.  

 

Άρθρο 2ο. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ησλ πξνγξακκάησλ GENESIS ηεο εηαηξείαο SingularLogic, Γηνηθεηηθψλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ - Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα, ηελ εθαξκνγή παξαθνινχζεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ, ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ ελδείμεσλ Ύδξεπζεο κέζσ Φνξεηψλ Ρεξκαηηθψλ θαζψο επίζεο θαη 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Κηζζνδνζίαο Γεκνζίνπ  & Γηαρείξηζεο Ξξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο 

SingularLogic γηα ην έηνο 2018 θαζψο θαη ηελ επέθηαζε-αλαβάζκηζε ηεο εθαξκνγήο 

Κηζζνδνζίαο απφ 300νπο εξγαδφκελνπο ζε 600νπο γηα ην νηθ.έηνο 2017 , ζχκθσλα κε ηελ 

ππ’αξηζκ. 166/2017 εληνιή ζχληαμεο κειέηεο  ηνπ Γεκάξρνπ Ωξσπνχ πξνο ηε Γ/λζε 

Ξξνγξακκαηηζκνχ, Ξιεξνθνξηθήο, Αλάπηπμεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο. 

 

Ππλνπηηθά ν Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίδεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ 

πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ εθαξκνγψλ, ηηο λέεο εθδφζεηο (release) ησλ εθαξκνγψλ 

ινγηζκηθνχ, ζα ππνζηεξίδεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θιπ. 

Νη εθαξκνγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Δθαξκνγέο Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ 

o Ξξσηφθνιιν 

o Κεηξψν Αξξέλσλ, 

o Γεκνηνιφγην 

o Δθινγηθνί Θαηάινγνη 

 Δθαξκνγέο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

o Ινγηζηηθφ Πχζηεκα Ν.Ρ.Α. (Γηπινγξαθηθφ – Απινγξαθηθφ – Πηαηηζηηθά – web 

services) 

o Έμνδα 

o Έζνδα 

o Ύδξεπζε (Φνξεηά Ρεξκαηηθά, Σξεκαηηθνί θαηάινγνη) 

 Δθαξκνγή κηζζνδνζίαο Γεκνζίνπ  

 Δθαξκνγή Γξαθείνπ Ξξνζσπηθνχ Γεκνζίνπ  
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 Δθαξκνγή Ξιαηθφξκα Ξαξαθνινχζεζεο Νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Γήκνπ Ωξσπνχ- BI 

(IMDM)  

 Δθαξκνγή Γηαζχλδεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ Κηζζνδνζίαο θαη Γξαθείνπ Ξξνζσπηθνχ κέζσ 

ηεο πιαηθφξκαο BI (IMDM)  

 

Πχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 213/2008 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πεξί θνηλνχ 

ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV) ε αλσηέξσ ππεξεζία ηαμηλνκείηαη κε CPV 
ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ 72261000-2 ζηελ ππεξεζία κε αληηθείκελν, «Υπηπεζίερ 

ςποζηήπιξηρ λογιζμικού», ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ 48218000-9 ζηελ ππεξεζία κε 

αληηθείκελν «Πακέηα λογιζμικού διασείπιζηρ αδειών» & ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ 

48900000-7 ζηελ ππεξεζία κε αληηθείκελν «Ξξνκήζεηα Λογιζμικών». 

 

Άρθρο 3ο. Σόπνο θαη ρξόλνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην ρψξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ, 

Ι. Σαιθνπηζίνπ 50 19015 Ωξσπφο, ζηηο …../…../2017 εκέξα ………………... 

Νη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ 

κε ψξα έλαξμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ 10:30 π.κ. θαη ψξα ιήμεο θαηάζεζεο 

πξνζθνξψλ 11:00 π.κ. 

Πε πεξίπησζε πνπ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (ππεξεζηαθνχο ή κε) δελ πξαγκαηνπνηεζεί ν 

δηαγσληζκφο ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα, ηφηε απηφο ζα δηεμαρζεί ρσξίο λέα 

δεκνζίεπζε ή πξφζθιεζε, ηελ ίδηα ψξα ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα, ζηνλ ίδην ρψξν ηνπ 

Γεκαξρηαθνχ Θαηαζηήκαηνο. Π’ απηή ηελ πεξίπησζε νη θάθεινη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ 

ζα πξνζέιζνπλ ζηελ πξνθαζνξηζκέλε εκέξα θαη ψξα, ζα θαηαηεζνχλ ζην Ρκήκα 

Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ θαη ζα πξσηνθνιιεζνχλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε κε 

ζπκκεηνρή εθπξφζεζκσλ πξνζθνξψλ, θαηά ηελ επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

γηα ηελ παξαιαβή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

Άρθρο 4ο. Πξνϋπνινγηζκόο Γαπάλεο – Υξεκαηνδόηεζε 

Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πελήληα 

ελλέα ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ πελήληα πέληε επξψ (59.755,00 €) πιένλ ΦΞΑ 24% 

δεθαηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ζαξάληα ελφο επξψ θαη είθνζη ιεπηά (14.341,20 €) 

ήηνη ζπλνιηθήο δαπάλεο, εβδνκήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ελελήληα έμη  επξψ θαη είθνζη 

ιεπηψλ (74.096,20 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 24%.  

Ζ ελ ιφγσ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ θαη ζα βαξχλεη 

ηνπο θάησζη θσδηθνχο εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2017 & 2018: 

 

ΘΑ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΗΘ.ΔΡΝΠ ΘΩΓ.CPV ΞΝΠΝ 

10.6266.0006 
Ππληήξεζε θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε ινγηζκηθνχ  
2018 72261000-2 50.666,40 € 

10.7134.0014 

Ξξνκήζεηα Ινγηζκηθψλ 

Ξξνγξακκάησλ  γηα ηηο 

πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

2018 48900000-7 3.844,00 €  

 

10.7134.0013 

 

Άδεηεο Σξήζεο Ινγηζκηθψλ 2017 
 
48218000-9 

 

2.976,00 € 

 

10.7134.0013 

 

Άδεηεο Σξήζεο Ινγηζκηθψλ 2018 
 
48218000-9 

 

16.609,80 € 

ΤΝΟΛΟ 74.096,20 €€ 

 

 

Άρθρο 5ο. Θεζκηθό πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο  θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγωλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)» 
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 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζωκάηωζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4469/2017 «Εμωδηθαζηηθόο κεραληζκόο ξύζκηζεο νθεηιώλ επηρεηξήζεωλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» ζύκθωλα κε ην άξζξν 18 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ v. 4412/2016 

(A΄ 147)» 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Δηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρωλεύζεηο 

Ννκηθώλ Πξνζώπωλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Δηαηάμεωλ ηνπ 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

1,  ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο 

ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηωλ θαζπζηεξήζεωλ 

πιεξωκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύξωζε ηνπ Κώδηθα Νόκωλ γηα ην Ειεγθηηθό πλέδξην» 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλωλ ηεο 

δηνίθεζεο θαη νξηζκόο ηωλ κειώλ ηνπο κε θιήξωζε», 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίωλ 

πκβάζεωλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ…»,  

 ηνπ άξζξνπ 68 “πκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηώλ παξνρήο ππεξεζηώλ” ηνπ λ. 

3863/2010 (Α 115) “Νέν αζθαιηζηηθό ζύζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεωηηθή αλάξηεζε 

λόκωλ θαη πξάμεωλ ηωλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλωλ ζην 

δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Δηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύξωζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξωζε ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδηθνπνίεζε δηαηάμεωλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

 ηεο κε αξ. Ξ1 2380/2012 Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 3400) «Ρύζκηζε ηωλ 

εηδηθόηεξωλ ζεκάηωλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ 

Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο, 

Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Δηθηύωλ » 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε 

ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 Ρηο εθδνζείζεο Απνθάζεηο Αλάιεςεο πνρξέσζεο (Α.Α..) ππφ Θ.Α. : …………… χςνπο 

……………..€, ε νπνία θαηαρσξήζεθε κε α/α …. ζην Κεηξψν Γεζκεχζεσλ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο …………, έιαβε αξηζκφ πξση. ……………. θαη αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν 

(Ξξφγξακκα Γηαχγεηα) ιακβάλνληαο ΑΓΑ ……………………………………….  



 Ρελ ………/2017 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ (ΑΓΑ: ………………….. – 

ΑΓΑΚ: …………………………………..) πεξί δηάζεζεο ηεο απαηηνχκελεο πίζησζεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δαπάλεο θαη έγθξηζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπ ζπλφινπ 

ηεο 5/2017 κειέηεο πνπ έρεη ζπληαρζεί απφ ηε Γ/λζε Ξξνγξακκαηηζκνχ, 

Ξιεξνθνξηθήο, Αλάπηπμεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο  ηνπ Γήκνπ.  

 

Άρθρο 6ο. Γεκνζηόηεηα 
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Ρν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο ζα θαηαρσξεζεί ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ).  

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3861/2010, ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηνλ 

ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ) & ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 

ηνπ Λ. 4469/2017 ζα δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηνπ λνκνχ. 

Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

ζηε δηεχζπλζε (URL) :   www.oropos.gov.gr   

 

Άρθρο 7ο. Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο  

1. Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ λ. 4412/2016 γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Ζ κε αξ. ……../2017 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ πεξί 

έγθξηζεο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ηεο 05/2017 

Κειέηεο ηεο Γ/λζε Ξξνγξακκαηηζκνχ, Ξιεξνθνξηθήο, Αλάπηπμεο θαη Θνηλσληθήο 

Ξξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ. 

 Ζ Γηαθήξπμε Γεκάξρνπ 

 Ρν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΡΔΓ) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ' 

αξηζ. 158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(ΦΔΘ Β 3698/16.11.2016). 

 Ζ 5/2017 Κειέηε Κειέηεο ηεο Γ/λζε Ξξνγξακκαηηζκνχ, Ξιεξνθνξηθήο, 

Αλάπηπμεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ κε ηίηιν «ΠΛΡΖΟΖΠΖ 

ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ GENESIS, ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΚΗΠΘΝΓΝΠΗΑΠ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ 

ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ ΓΖΚΝ ΩΟΩΞΝ» 

 Ρπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ θαη πνπ ζα δίλνληαη γηα φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ 

(www.oropos.gov.gr) 

2. Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα είλαη πξνζβάζηκε γηα φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

ζηελ αλσηέξσ αλαθεξφκελε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ απφ φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη 

ζα αληινχλ φιεο ηηο επηπιένλ  πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο. 

 

Άρθρο 8ο. Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ  info@oropos.gov.gr   ην αξγόηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο 

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη απαληψληαη 

αληίζηνηρα κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ www.oropos.gov.gr. 

 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, 

νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε 

φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

 

Άρθρο 9ο. Γιώζζα – Μεηάθξαζε μελόγισζζσλ εγγξάθσλ 

Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ζπκκεηνρή 

ζε απηφλ ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε Θξάηνο 

εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.oropos.gov.gr/
mailto:info@oropos.gov.gr
http://www.oropos.gov.gr/
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ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). Ζ κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ 

εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη, είηε απφ ηελ κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Ξ.ΔΜ., είηε απφ ην 

αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ. . θαη 

53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. Πε πεξίπησζε δηαθνξάο ζηε κεηάθξαζε, ζα επηθξαηεί ε 

ειιεληθή δηαηχπσζε 

 

Άρθρο 10ο. Δγγπήζεηο 

Πηηο εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ 

πεξηβάιινληαη, πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνπλ φια φζα πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζ. 72 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ160Α). 

Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ, ή ζηα θξάηε κέιε ηεο 

Ππκθσλίαο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθνζκίνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε 

κε ην Λ. 2513/1997 (Α΄ 139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην 

δηθαίσκα απηφ. 

Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 

γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε θαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

Ρα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 

Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε ζπλάιιαγκα. 

Πε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε εγγχεζε εθδίδεηαη ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ ηεο 

έλσζεο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ. 

Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

θαηαζέζεη εγγχεζε, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 2% ηεο εθηηκψκελεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΞΑ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη 

ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα 

παξαηείλεη, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 73 έσο 78, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά: 

α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί 

αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 

β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε 

απφθαζεο επ' απηψλ` 

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

θαηαζέζεη εγγχεζε, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο εθηφο Φ.Ξ.Α. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 

ζπκβαηηθφ ρξφλν θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο ήηνη σο ηηο 28/02/2019 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ 

απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο 
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αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε ε επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο 

γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηεο εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.  

 

 

 

Άρθρο 11ο. Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά 

ή λνκηθά πξόζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 

γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 

Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο. 

3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε 

ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

 

 

Άρθρο 12ο. Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

(δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ 

πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ 

πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο: 

1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έλαλ από 

ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 

ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), 

θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 

48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔ 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 

164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ 

πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 

309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

3691/2008 (Α΄ 166), 
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ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 

ηεο Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο 

Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, όηαλ ην πξόζσπν εηο βάξνο ηνπ 

νπνίνπ εθδόζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό. 

Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ν.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

 

2.  Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο 

φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία  ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ 

θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  

 

3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ λ. 4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππό πηώρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην 

δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρεη 

αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ 

απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ 

ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο1,  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

(δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

                                                 
1
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των 

ορίων) ι ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακώσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  



Πειίδα 24 απφ 45 

 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε 

άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα 

παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ 

ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

4. Ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ 

πεξηπηψζεηο  

5. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 

άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ 

ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άρθρο 13ο. Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο φζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα από ηα 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο - κέινο εγθαηάζηαζήο 

ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 4412/2016 ή 

λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα απηφ. Γηα ηελ 

απόδεημε ηεο πξναλαθεξόκελεο απαίηεζεο θαηαιιειόηεηαο απαηηείηαη 

πηζηνπνηεηηθό / βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνύ κεηξώνπ, κε ην νπνίν λα 

πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο. 

 

Άρθρο 14ο. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο  απαηηείηαη : 

Α) Χο πξνο ηα ζηνηρεία εκπεηξίαο ηνπ  

Θάζε ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ εκπεηξία θαη ηελ εηδίθεπζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ 

ζηελ εθηέιεζε αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ: 

Πηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηε κνξθή ηεο επηρείξεζεο, ηελ επηρεηξεκαηηθή δνκή ηεο, 

ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ηηο εκπνξηθέο επηδφζεηο, ην θχξνο ηεο, ηελ νηθνλνκηθή 

επηθάλεηά ηεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία ηεο. 

 

Άρθρο 15ο. Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ι) Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: ΄ 

α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 11 θαη  

β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 12 θαη 13 ηεο παξνχζεο, 

πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην 

πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Ρππνπνηεκέλν Έληππν 

πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ 

δηαθήξπμε Ξαξάξηεκα ΗΗ  ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 
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Ρν ΡΔΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΠ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Θαηεπζπληήξηαο Νδεγίαο 

15/2016 (ΑΓΑ:  ΩΣ0ΓΝΜΡΒ-ΑΘΖ). Ρν ΡΔΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΠ www.eaadhsy.gr  θαη www.hsppa.gr. 

Όηαλ ζπκκεηέρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο ππφ ηε κνξθή έλσζεο, πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί θαη 

λα ππνβιεζεί γηα θάζε θνξέα –κέινο ηεο έλσζεο ρσξηζηφ ΡΔΓ, ζην νπνίν παξαηίζεληαη 

νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο ΗV θαη VΗ.  

Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ηφηε φια ηα παξαπάλσ πξφζσπα 

ζα πξέπεη λα ππνγξάςνπλ ην ίδην ΡΔΓ.  

Όια ηα ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζην ΡΔΓ, πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ ηα απνδεηθηηθά απηψλ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

θαη λα είλαη ζε ηζρχ. Ρα απνδεηθηηθά απηά ζα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

πνπ ζα αλαδεηρζεί πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 παξάγξαθν 3 ηεο 

παξνχζαο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ.  

Ρν κέξνο VI ζπκπιεξψλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ηελ εκεξνκελία, ηνλ ηφπν θαη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ θαηά λφκν ππφρξενπ/-σλ, ε νπνία δελ απαηηείηαη λα θέξεη ζεψξεζε 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.  

ΙΙ) Δθφζνλ ν δηαγσληδφκελνο έρεη ηε κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ (εηαηξείαο), ζηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

α) Ρα θχιια ησλ εθεκεξίδσλ ηεο θπβέξλεζεο (ΦΔΘ) ζηα νπνία δεκνζηεχζεθαλ ην 

ηδξπηηθφ θαηαζηαηηθφ θαη νη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή ην ηειεπηαίν θσδηθνπνηεκέλν 

θαηαζηαηηθφ ή ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ., εάλ 

πξφθεηηαη γηα ΑΔ θαη ΔΞΔ.  

β) Ρν ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ζεσξεκέλν απφ ην πξσηνδηθείν ή λφκηκα επηθπξσκέλν 

θαζψο θαη νη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζεσξεκέλεο ή επηθπξσκέλεο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, 

εάλ πξφθεηηαη γηα ΝΔ θαη ΔΔ.  

Δάλ ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ πξφζσπν πνπ δελ πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ 

έγγξαθα φηη έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη έρεη λνκίκσο εμνπζηνδνηεζεί εηδηθά γηα ην 

ζθνπφ απηφ. 

Δάλ απφ ηα αλσηέξσ θαηαζηαηηθά θαη ηα ινηπά ζηνηρεία δελ πξνθχπηνπλ επζέσο ηα 

πξφζσπα πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία θαη ηε δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, πξέπεη 

λα πξνζθνκίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο 

ζην δηαγσληζκφ 

ΙΙΙ) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ην άξζξν 9 

ηεο παξνχζαο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ.  

IV)πεχζπλε Γήισζε φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο  είλαη ππφρξενο 

σο πξνο ηηο εηζθνξέο (θχξηαο & επηθνπξηθήο αζθάιηζεο). 

 

Άρθρο 16ο. Απνδεηθηηθά κέζα  

Α. Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 10 έσο 14  β, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή 

ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη 

δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε 

ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά 

θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Β.  Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 11 νη 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά2: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 1 απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ, όπσο ηνπ πνηληθνύ 

κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη 

πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα 

κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ 

θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο 

Ν αλάδνρνο θαηαζέηεη  ππεχζπλε δήισζε πνπ λα δειψλεη  ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη 

εηζθνξέο.  

Η αζθαλιζηική ενημεπόηηηα αθοπά:  

  ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη όρη κόλν ηνπο νξγαληζκνύο θύξηαο 

αζθάιηζεο,  

 όινπο ηνπο απαζρνινύκελνπο ζηελ επηρείξεζε, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, 

πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθό νξγαληζκό,  

ζε πεξίπηωζε αηνκηθώλ επηρεηξήζεωλ θαη κειώλ ή κεηόρωλ Οξγαληζκώλ, Κνηλνπξαμηώλ ή 

θάζε κνξθή εηαηξεηώλ, πιελ ηωλ αλωλύκωλ, αθνξά θαη όζνπο είλαη αζθαιηζκέλνη ωο 

εξγνδόηεο ή ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο,  

ζε πεξίπηωζε εηαηξεηώλ (Ννκηθώλ Πξνζώπωλ), αθνξά ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία (ην λνκηθό 

πξόζωπν) θαη όρη ηα θπζηθά πξόζωπα πνπ ηε δηνηθνύλ ή ηελ εθπξνζωπνύλ εθηόο αλ απηά 

έρνπλ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία.  

Γηα ηνλ έιεγρν ηωλ αλωηέξω ζηνηρείωλ, νη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, 

καδί κε ην πηζηνπνηεηηθό ή ηα πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο θαη θαηάζηαζε 

πξνζωπηθνύ θαηά εηδηθόηεηα, ζηελ νπνία ζα θαίλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο όπνπ 

ππάγεηαη θάζε απαζρνινύκελνο. Η αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ ηεο θαηάζηαζεο ζα 

βεβαηώλεηαη επί ηνπ ζώκαηνο απηήο από ην λόκηκν εθπξόζωπν ηεο επηρείξεζεο (όρη από 

ηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο). 

Σο πιζηοποιηηικό θοπολογικήρ ενημεπόηηηαρ, εθδηδόκελν από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ 

νηθείνπ θξάηνπο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη, όηη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγωληζκνύ δελ έρνπλ θνξνινγηθέο εθθξεκόηεηεο.  

Δηεπθξηλίδεηαη όηη ην πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ππνβάιιεηαη ζε 

πξωηόηππν ή ζε επθξηλέο θωηναληίγξαθν ηνπ πξωηνηύπνπ ή ζε εθηύπωζε από ηελ 

ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ. Απνδεηθηηθά 

                                                 
2
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβών αντιγράφων των 

δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά 
ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιώςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ 
υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χώρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειώνεται ότι δεν κίγονται και 
εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ 
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χώρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από 

δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακώσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικών εγγράφων φζρουν κεώρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικών εγγράφων, εφόςον 

υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο από ηνλ εηδηθό δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ 

επέρνπλ ζέζε πξωηνηύπνπ.  

Πιζηοποιηηικό απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ απσήρ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 12 

πάξ. 3 πεξίπηωζε β 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή 

πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 3, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 

θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ 

ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη 

νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 6 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

δ)  Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 12 (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ 

άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ  πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ 

νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε 

πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 

ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

ε)  Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 13 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθνκίδνπλ  

 Πηνηρεία, φπσο θαηαζηαηηθφ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

κνξθή ηεο επηρείξεζεο (φπσο θαηαζηαηηθφ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ), ηελ 

επαγγεικαηηθή δνκή ηεο, ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ηηο εκπνξηθέο 

επηδφζεηο, ην θχξνο, ηελ εκπνξηθή επηθάλεηα ηεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία. 

 πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, φηη  ν αλάδνρνο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο Singular Business 

Center, φηη πξνζθέξεη πξντφληα ηεο Singular Logic θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο έρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζην πηζηνπνηεκέλν πξφγξακκα 

Genesis,  κε πξνζάξηεζε ηεο αληίζηνηρεο βεβαίσζεο απφ ηελ εηαηξεία Singular 

Logic. 

 πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, φηη  ν αλάδνρνο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο ζηελ ππνζηήξημε 

ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο Γεκνζηνινγηζηηθήο Ξαξαθνινχζεζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ 
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πεξεζηψλ ηνπ Γήκνχ βαζηζκέλν ζηελ πιαηθφξκα Oracle BI, κε πξνζάξηεζε ηεο 

αληίζηνηρεο βεβαίσζεο απφ ηελ εηαηξεία παξαγσγήο ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ. 

 Θαηάινγνο  ηεο απνδεδεηγκέλε εκπεηξίαο ζην πηζηνπνηεκέλν πξφγξακκα Genesis. 

 

δ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε 

Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα 

πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο 

θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε 

ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

 

Άρθρο 17ο. Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά  βάζεη ηηκήο, αλά νκάδα. 

 

Άρθρο 18ο. Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξέπεη λα ππνβάιινπλ, επί απνδείμεη, πξνζθνξά, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη απφ 

ην άξζξν 3 ηεο παξνχζεο. 

Ξξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

παξαδίδνληαη ζην αξκφδην φξγαλν πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ 

ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ απνζθξάγηζε. 

Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ζην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν απηνχ, κηζή ψξα πξηλ 

ηελ ψξα ιήμεο. Ζ Δπηηξνπή παξαιακβάλεη θαη κνλνγξάθεη φινπο ηνπο θαθέινπο ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ θαηά ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν 

πνπ δηεμάγεηαη ν Γηαγσληζκφο θαη θαηφπηλ θεξχζζεη ηελ ιήμε ηεο παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ θαη πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε-αμηνιφγεζε απηψλ, κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο θακία άιιε πξνζθνξά δελ γίλεηαη απνδεθηή. 

Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ ή 

λα αμηνινγεζνχλ αληηζηνίρσο. 

Δπίζεο,  ζεκεηψλεηαη  φηη  ε  πξνζθνξά  έθαζηνπ  νηθνλνκηθνχ θνξέα  πξέπεη  λα 

πεξηιακβάλεη  ην  ζχλνιν  ησλ  ππεξεζηψλ  ζπληήξεζεο  ηνπιάρηζηνλ  κίαο  νκάδαο (Α’ ή 

Β’),  κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηε δηεθδίθεζε θάζε νκάδαο γηα φζνπο ππνςήθηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο δελ ζπκκεηέρνπλ ζην  ζχλνιν  ησλ  ππεξεζηψλ  ηεο  νκάδαο,  

θαζψο  ε  επηινγή  ηνπ ππνςήθηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα  γηα  θάζε νκάδα ππεξεζηψλ ζα 

γίλεη γηα ην ζχλνιν ησλ  ππεξεζηψλ ηεο νκάδαο. 

 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

 

Άρθρο 19ο. Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο 

Νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 3 είηε (α) κε 

θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. 

Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ 

θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.  

 Νη πξνζθνξέο είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, 

ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:  

 Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ  
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 Πξνζθνξά ηνπ (Πηνηρεία πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα (ηδίσο επσλπκία, 

νδφο, αξηζκφο, Ρ.Θ., πφιε, ηειέθσλν, fax θαη e-mail) θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ απηήο).  

 Γηα ηελ ππεξεζία: «ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ GENESIS, 

ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΚΗΠΘΝΓΝΠΗΑΠ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΘΑΗ 

ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ ΓΖΚΝ ΩΟΩΞΝ» 

 

κε αλαζέηνπζα αξρή ηνλ Γήκν Ωξσπνχ θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ ηελ ……./…./2017 θαη αξηζκφ Γηαθήξπμεο ………../…-……-2017.  

Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθόινπζα: 

α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14. 

β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο 

πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 05/2017 κειέηε. Αλ 

ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ 

ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο  

ηνηρεία ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ζπλππνβάιινληαη ζηνλ θύξην θάθειν ηεο 

πξνζθνξάο 

 Πηνηρεία, φπσο θαηαζηαηηθφ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

κνξθή ηεο επηρείξεζεο (φπσο θαηαζηαηηθφ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ), ηελ 

επαγγεικαηηθή δνκή ηεο, ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ηηο εκπνξηθέο 

επηδφζεηο, ην θχξνο, ηελ εκπνξηθή επηθάλεηα ηεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία. 

 πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, φηη  ν αλάδνρνο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο Singular Business 

Center, φηη πξνζθέξεη πξντφληα ηεο Singular Logic θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  έρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζην πηζηνπνηεκέλν 

πξφγξακκα Genesis κε πξνζάξηεζε ηεο αληίζηνηρεο βεβαίσζεο απφ ηελ εηαηξεία 

παξαγσγήο ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ. 

 πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, φηη  ν αλάδνρνο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο ζηελ ππνζηήξημε 

ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο Γεκνζηνινγηζηηθήο Ξαξαθνινχζεζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ 

πεξεζηψλ ηνπ Γήκνχ βαζηζκέλν ζηελ πιαηθφξκα Oracle BI, κε πξνζάξηεζε ηεο 

αληίζηνηρεο βεβαίσζεο απφ ηελ εηαηξεία παξαγσγήο ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ. 

 Θαηάινγνο  ηεο απνδεδεηγκέλε εκπεηξίαο ζην πηζηνπνηεκέλν πξφγξακκα Genesis 

 

Νη αλψλπκεο εηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο ζπκβνπιίνπ ή 

εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη νη νκφξξπζκεο 

εηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπο ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν.  

Δάλ ν ζπκκεηέρσλ ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπ, πξέπεη ζηελ 

πξνζθνξά λα ππνβάιιεη θαη εμνπζηνδφηεζε  ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ πξνο ζηνλ 

θαηαζέηνληα ηελ πξνζθνξά.  

Όηαλ αθνξά θπζηθφ πξφζσπν, ε εμνπζηνδφηεζε ππνβάιιεηαη ζε ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986 κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο. Όηαλ 

αθνξά εηαηξεία, ν εθπξφζσπνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Π ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, 

ππνβάιιεηαη ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ 

ηξνπνπνηήζεηο, φπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεχσλ ηελ εηαηξεία.  

γ) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»,  

Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 

αλάζεζεο  ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 θαη ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ ηεο δηαθήξπμεο 

(ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ):  

Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίλεηαη ε πξνζθεξφκελε ηηκή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ζπκπιεξψλνληαο ην αληίζηνηρν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο κειέηεο θαη 

θαηαηίζεηαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. 
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Νη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ. 

Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη 

ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ 

θαηνρή ηεο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.  

Νη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, 

ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.  

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε 

απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο, ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.  

 

Άρθρο 20ο. Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 

δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  

Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε 

ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ 

παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 

ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξεηείλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 

νηθνλνκηθνί θνξείο. 

 

Άρθρο 21ο. Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ 

νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα άξζξα 17 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 3 

θαη 19 (Σξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 18 (Ξεξηερφκελν θαθέισλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 18. (Ξεξηερφκελν θαθέινπ 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 19 

(Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 21 (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 22 

(Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ 

επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, 

δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο , 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 

πξνζθνξέο. Ν πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά 

κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο 

είηε σο κέιε ελψζεσλ, δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, 

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα 

έγγξαθα ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο 
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Άρθρο 22ο. Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

Ζ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ 

πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο ηελ νξηδφκελε ψξα 

απφ ην άξζξν 3 ηεο παξνχζεο 

 Απνζθξάγηζε ηνπ (ππν) θαθέινπ «Ρερληθή Ξξνζθνξά»  απφ ηελ νξηδφκελε εκέξα 

θαη ψξα (ζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο εκέξαο θαη ψξαο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

απνζηέιιεη εηδηθή πξφζθιεζε πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο). 

 Απνζθξάγηζε ηνπ (ππν) θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά»  απφ ηελ νξηδφκελε 

εκέξα θαη ψξα απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ε νπνία απνζηέιιεη εηδηθή 

πξφζθιεζε πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο», θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή  

  

Κε ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη 

ζε επφκελν ζηάδην απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ 

έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ 

λ. 4412/2016. 

 

Άρθρο 23ο. Παξαιαβή πξνζθνξώλ – ηάδηα απνζθξάγηζεο αμηνιόγεζεο – 

Καηαθύξσζε 

1. Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο. 

α) Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ 

Ξξφεδξν απηήο φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 3, 18 θαη 21. 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην 

πξσηφθνιιν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 3 

ηεο παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη 

ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ 

ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ 

Ξξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Η ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θώιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. 

β) Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Λ.4412/2016. 

2. ηάδηα απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ. 

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη 

ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ 

πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Νη θάθεινη 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο 
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επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα. 

β) Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ 

απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπο. 

γ) Νη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 

πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ 

πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, καδί κε ηνπο ιφγνπο 

απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ 

απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α' θαη β' νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξώλνληαη κε απόθαζε ηνπ 

απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε 

επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Λ. 

4412/2016 γηα ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία έσο εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (πξν 

ΦΞΑ). 

Πε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ απνζθξάγηζε, αληί ηεο κνλνγξαθήο πνπ ζέηεη ην 

αξκφδην φξγαλν επί ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα γίλεηαη 

ρξήζε κεραληθνχ κέζνπ (δηάηξεζε), κε ην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ε εκεξνκελία θαη ε 

ψξα απνζθξάγηζεο. 

Ζ θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία 

δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

δ) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή 

(ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ 

ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο 

ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

3. Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ - Καηαθύξσζε – Πξόζθιεζε γηα 

ππνγξαθή ζύκβαζεο  

α) Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε («πξνζσξηλό 

αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο 15 εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξόζθιεζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο. Ρα 

δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα 

ζπκπιεξψζεη εληόο 5 εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 

απηφλ. 

Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΡΔΓ) είλαη ςεπδή ή 

αλαθξηβή, ή αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12, 13 θαη 14 ηεο παξνχζαο, ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 

πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο 

απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα 

θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 13, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.  

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ νινθιεξώλεηαη κε ηε 

ζύληαμε πξαθηηθνύ από ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ 

θαθέινπ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε απόθαζεο, είηε γηα ηελ 
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θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ σο 

εθπηώηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

β) Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ Λ. 4412/2016.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 

πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε 

ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο 

πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη : 

α) νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηεο θαηαθπξσζήζαο απφθαζεο  

β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο 

ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 15 έπεηηα απφ ζρεηηθή 

πξφζθιεζε. 

γ) Κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 

ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο κεηά απφ 

ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ρα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

ησλ άξζξσλ 11, 12 θαη ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 13, θνηλνπνηείηαη ε 

απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν 

ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληόο 10 εκεξώλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ 

απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.  

δ) Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 

πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή 

πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.  

 

Άρθρο 24ο. Δλζηάζεηο 

Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Πε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο 

είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ, εληόο πξνζεζκίαο 

δέθα (10) εκεξώλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 

έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 

θαηαβνιή παξάβνινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνύ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηό (1%) επί 

ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο (ρσξίο Φ.Π.Α). 

Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ή έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν. 

 

Άρθρο 25ο. Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα 

ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 

4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ 

δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα 

αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην 

ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  

 

Άρθρο 26ο. Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
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Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε 

ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα 

φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 

ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

Γεληθνί όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο εθηέιεζεο ππεξεζίαο 

1. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ γίλεηαη κε ηνλ φξν φηη είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλνο Singular Business Center, φηη πξνζθέξεη πξντφληα ηεο Singular 

Logic θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  έρεη απνδεδεηγκέλε 

εκπεηξία ζην πηζηνπνηεκέλν πξφγξακκα Genesis,κε πξνζάξηεζε ηεο αληίζηνηρεο 

βεβαίσζεο απφ ηελ εηαηξεία παξαγσγήο ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ. 

2. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ γίλεηαη κε ηνλ φξν φηη είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλνο ζηελ ππνζηήξημε ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο Γεκνζηνινγηζηηθήο 

Ξαξαθνινχζεζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνχ βαζηζκέλν ζηελ 

πιαηθφξκα Oracle BI, κε πξνζάξηεζε ηεο αληίζηνηρεο βεβαίσζεο απφ ηελ εηαηξεία 

παξαγσγήο ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ. 

3. Ρα αληηζπκβαιιφκελα κέξε αλαιακβάλνπλ λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηνλ Λ. 2472/1997 πεξί πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο, νδεγίεο θαη 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηεο Αξρήο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα. 

4. Θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο αλαιακβάλεη λα κελ αλαθνηλψλεη, δηαζέηεη ή 

δεκνζηνπνηεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη δελ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ζθνπνχο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί θαη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη ηέηνηα 

ππνρξέσζε ή δηθαίσκα απφ ην λφκν ή δηθαζηηθή απφθαζε, πιεξνθνξίεο πνπ έρεη 

ιάβεη θαη επεμεξγάδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Ρα  παξαπάλσ 

επηβηψλνπλ ηεο ιχζεο ή ηεο ιήμεο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. 

5. Ν Γήκνο, δελ κπνξεί λα επέκβεη, λα ηξνπνπνηήζεη, ή λα κεηαθέξεη ην ζχλνιν ή 

κέξνο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ή άιισλ ζπζηεκάησλ κε ηα νπνία απηέο 

ζπλεξγάδνληαη ή ζηα νπνία βαζίδνληαη, ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ηελ 

ζπλεξγαζία ηνπ αλαδφρνπ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ν αλάδνρνο νπδεκία επζχλε 

θέξεη φζνλ αθνξά πηζαλέο δπζιεηηνπξγίεο ή πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

6. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο ζεσξεί φηη ν Γήκνο (ρξήζηεο ησλ 

εθαξκνγψλ) θάλεη θαθή θαη εθηφο πξνδηαγξαθψλ ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ, εηδνπνηεί 

εγγξάθσο θαη αηηηνινγεκέλα ηνλ πεχζπλν πνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ θαη δεηά αιιαγή 

ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ησλ εθαξκνγψλ. 

7. Κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ην ππνζηεξηδφκελν ινγηζκηθφ ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

πάληα ελεκεξσκέλν, δει. ε έθδνζή ηνπ πξέπεη λα είλαη ε πιένλ πξφζθαηε. Πηελ 

παξνχζα ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ εηήζησλ releaseο (λέεο 

εθδφζεηο). 

 

Δηδηθνί όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 

8. Ν αλάδνρνο δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ζηε ζχκβαζε ή λα κεηαβηβάζεη κέξνο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ζε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ρσξίο έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

9. Ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ επζχλε λα παίξλεη φια ηα κέηξα πνπ πξέπεη 

γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο 

θαη γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ή δεκηψλ ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα. 

Γηα αηπρήκαηα ή δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην, ν Γήκνο δελ έρεη θακία επζχλε θαη ν αλάδνρνο έρεη 

απνθιεηζηηθά ηηο επζχλεο, ηφζν ηηο αζηηθέο φζν θαη ηηο πνηληθέο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ λφκσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο. 

 

Άρθρο 27ο. Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  
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Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ  

 

Άρθρο 28ο. Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη 

απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 

αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη 

ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 

 

Άρθρο 29ο. Σξόπνο πιεξσκήο  

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην  100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

ηκεκαηηθήο παξαιαβήο  ησλ ππεξεζηψλ θάζε ηέινο έθαζηνπ κήλα.  

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 

παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε 

δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

 Tνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

 

Άρθρο 30ο. Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

Ν αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 

ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, 

εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο 

εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

Πηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο 

πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε 

(15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα 

ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  

Πηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κεηά απφ 

θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, ε νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 

4412/2016 απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο 

ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη 

εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη 

ην 50% ηεο πξνβιεπόκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο επηβάιιεηαη 

πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ πνπ 

παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% 

ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξαζρέζεθαλ 

εθπξόζεζκα, 
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γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ 

ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα 

αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο 

δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο 

ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ 

αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη 

ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

 

Άρθρο 31ο. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο  

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, 

δπλάκεη ησλ φξσλ  ησλ άξζξσλ 29 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ – Θπξψζεηο) 

θαη 34 (Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε), λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί-δηνηθεί 

ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 

πξνζθπγή. 

 

Άρθρο 32ο. Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ 

ην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε 

Ξξνγξακκαηηζκνχ, Ξιεξνθνξηθήο, Αλάπηπμεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο & ηε βεβαίσζε 

ησλ ινηπψλ Γ/λεσλ φπνπ αλαιψλνληαη νη ψξεο ζπληήξεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ, 

ζα πξαγκαηνπνηείηαη εηζήγεζε  ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ 

ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 

132 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

Άρθρο 33ο. Γηάξθεηα ζύκβαζεο  

Ζ δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ εκ/λία ππνγξαθήο έσο 31/12/2018. 

Ζ  ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ  αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ  αλαδφρνπ πνπ 

ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη 

ιφγνη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ. 44122/2016. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, 

ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα 

αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο 

ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ 

ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ 

ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 29 ηεο παξνχζαο. 

 

Άρθρο 34ο. Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή 

παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ άξζξνπ 221 

ηνπ λ. 4412/2016 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν 

πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ 

νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 
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Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ 

ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, 

ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ 

έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα 

ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

απφθαζε. 

Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε 

απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί 

ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη 

ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.  

 

Άρθρο 35ο. Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε  

Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή 

/θαη παξαδνηέσλ κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε 

άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα 

είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο 

ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 ιφγσ 

εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ 

κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

Άρθρο 36ο. Αλσηέξα Βία 

Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο επηθαιεζζεί αλσηέξα βία ηφηε ηζρ΄ηεη ην άξζξν 204 ηνπ 

λ.4412/2016  

 

 

                                                               Ωξσπφο, 03-11-2017 

Θεσξήζεθε 

Ξξντζηακέλε Γ/λζεο  

Ξξνγξακκαηηζκνχ, Ξιεξνθνξηθήο, 

Αλάπηπμεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο  

 

Σξηζηίλα Φσηνπνχινπ 

ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο, ΗΡ MSc 

Α’ Bαζκνχ 

 

Ππληάρζεθε  

 

 

 

Διέλε Θνπληνπξηψηνπ  

ΓΔ Ρερληθνχ 

ΓΝΚΗΘΩΛ ΠΣΔΓΗΑΠΡΩΛ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΩΟΩΞΝ 

Γ/λζε Ξξνγξακκαηηζκνχ, 

Ξιεξνθνξηθήο, Αλάπηπμεο θαη 

Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο  

 

                                   

 

                               

ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ GENESIS, 

ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΚΗΠΘΝΓΝΠΗΑΠ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ 

ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ 

ΓΖΚΝ ΩΟΩΞΝ  

 

Ξξνυπ: 74.096,20 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 

Ραρ.Γ/λζε:  Σαιθνπηζίνπ 50 

Ρ.Θ.: 19015, Ωξσπφο 

Ρειέθσλα: 22953 20391 

             

ΑΟΗΘ. ΚΔΙΔΡΖΠ 5/2017                             

  

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

 

Α. ΠΙΝΑΚΑ  

Α.1. ΠΙΝΑΚΑ   

KA . 10.6266.0006 

Α/Α 

ΔΙΓΟ- 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ώξα) 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

€/ώξα ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ € 

1 

ΕΡΓΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ (ηεο 

εηαηξείαο Singular 

Logic)  511 60,00 € 30.660,00 € 

      

ΜΔΡΙΚΟ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ Α.1 30.660,00 € 

          

Α.2. ΠΙΝΑΚΑ   

KA . 10.7134.00014  

Α/Α 

ΔΙΓΟ- 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ώξα) 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

€/ώξα ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ € 

1 

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟΤ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ  (για 600 
εργαζόμενουσ) 1 3.100,00 € 3.100,00 € 

      

ΜΔΡΙΚΟ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ Α.2 3.100,00 € 
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Α.3 ΠΙΝΑΚΑ    

KA . 10.7134.0013  

Α/Α 

ΔΙΓΟ- 

ΔΚΓΟΔΙ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

(RELEASE) 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ  ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ € (ηεκάρηα)  

1 

ΔΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟ 
(περιλαμβάνει 
Μητρώο Αρένων & 
Εκλογικοφσ 
Καταλόγουσ) 1 1.100,00 € 1.100,00 € 

2 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 
ΜΙΘΟΔΟΙΑ 
ΔΗΜΟΙΟΤ  (από 300 
ςε  600 
εργαζόμενουσ) 1 2.400,00 € 2.400,00 € 

3 

ΜΙΘΟΔΟΙΑ 
ΔΗΜΟΙΟΤ  (για 600 
εργαζόμενουσ) 1 1.100,00 € 1.100,00 € 

4 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ  (για 600 
εργαζόμενουσ) 1 660,00 € 660,00 € 

5 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 1 400,00 € 400,00 € 

6 

OTA ENIAIA 
OIKONOMIKH 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ-
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 1 3.700,00 € 3.700,00 € 

7 ΟΣΑ ΤΔΡΕΤΗ 1 600,00 € 600,00 € 

8 

ΟΣΑ ΣΕΛΗ 2-5% & 
ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΤΝΣΩΝ 1 600,00 € 600,00 € 

9 ΟΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΓΛΚ 1 400,00 € 400,00 € 

10 ΟΣΑ WEB SERVISES 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

11 TAΠ 1 600,00 € 600,00 € 

12 Extra users  25 25,00 € 625,00 € 

      

ΜΔΡΙΚΟ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ Α.3 13.185,00 € 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Α.1 +Α.2 +A.3 46.945,00 € 

Φ.Π.Α. ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΔΙ 24% 11.266,80 € 

ΤΝΟΛΟ A. 58.211,80 € 
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Β. ΠΙΝΑΚΑ  

Β.1 ΠΙΝΑΚΑ    

Κ.Α. 10.6266.0006    

Α/Α 

ΔΙΓΟ- 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ώξα) 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

€/ώξα ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ € 

1 

ΕΡΓΑΙΑ 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ  
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ BI 
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΠΗΡΕΙΑ & 
ΤΔΡΕΤΗ-MOBILE 
WATER  170 60,00 € 10.200,00 € 

      

ΜΔΡΙΚΟ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ Β.1 10.200,00 € 

Β.2 ΠΙΝΑΚΑ    

KA . 10.7134.0013   

Α/Α 

ΔΙΓΟ- 

ΔΚΓΟΔΙ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

(RELEASE) 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ  ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ € (ηεκαρηα)  

1 

BI Infosupport 
EASY CONNECT 
SHR-GEN (ΤΝΔΕΗ 
SHR ME GENESIS) 1 390,00 € 390,00 € 

2 

BI Infosupport 
SHR-budjet 1 650,00 € 650,00 € 

3 

Infosupport Mobile 
Water (αφορά 
Server) 1 300,00 € 300,00 € 

4 

Infosupport Mobile 
Water (αφορά 
clients-pda’s) 8 40,00 € 320,00 € 

5 

BI-Infosupport 
Municipality Data 
Model (IMDM) 5 190,00 € 950,00 € 

  

  

  

ΜΔΡΙΚΟ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ Β.2 2.610,00 € 

  

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΤΝΟΛΟ B.1 +B.2 12.810,00 € 

Φ.Π.Α. ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΔΙ 24% 3.074,40 € 

ΤΝΟΛΟ B. 15.884,40 € 
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΝΟΦΗ  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ (€) 

1 ΤΝΟΛΟ Α. ΠΙΝΑΚΑ 46.945,00 € 

2. ΤΝΟΛΟ Β. ΠΙΝΑΚΑ 12.810,00 € 
   

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΤΝΟΛΟ      59.755,00 € 

Φ.Π.Α. ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΔΙ 24% 14.341,20 € 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 74.096,20 € 

 

 

. 

 

                                                               Ωξσπφο, 03-11-2017 

Θεσξήζεθε 

Ξξντζηακέλε Γ/λζεο  

Ξξνγξακκαηηζκνχ, Ξιεξνθνξηθήο, Αλάπηπμεο 

θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο  

 

Σξηζηίλα Φσηνπνχινπ 

ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο, ΗΡ MSc 

Α’ Bαζκνχ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ππληάρζεθε  

 

 

 

Διέλε Θνπληνπξηψηνπ  

ΓΔ Ρερληθνχ 

ΓΝΚΗΘΩΛ ΠΣΔΓΗΑΠΡΩΛ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΩΟΩΞΝ 

Γ/λζε Ξξνγξακκαηηζκνχ, 

Ξιεξνθνξηθήο, Αλάπηπμεο θαη 

Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο  

 

                                   

 

                               

ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ GENESIS, 

ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΚΗΠΘΝΓΝΠΗΑΠ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ 

ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ 

ΓΖΚΝ ΩΟΩΞΝ  

 

Ξξνυπ: 74.096,20 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 

Ραρ.Γ/λζε:  Σαιθνπηζίνπ 50 

Ρ.Θ.: 19015, Ωξσπφο 

Ρειέθσλα: 22953 20391 

             

ΑΟΗΘ. ΚΔΙΔΡΖΠ 5/2017                             

 

 

  
 

 

  

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α. ΠΙΝΑΚΑ  

Α.1. ΠΙΝΑΚΑ   

KA . 10.6266.0006 

Α/Α 

ΔΙΓΟ- 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ώξα) 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ 

€/ώξα 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ 

ΣΙΜΗ € 

1 

ΕΡΓΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ (ηεο 

εηαηξείαο Singular 

Logic)  511   

      

ΜΔΡΙΚΟ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝ0 

ΤΝΟΛΟ Α.1  

          

Α.2. ΠΙΝΑΚΑ   

KA . 10.7134.00014  

Α/Α 

ΔΙΓΟ- 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ώξα) 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ 

€/ώξα 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ 

ΣΙΜΗ € 

1 

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟΤ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ  (για 600 
εργαζόμενουσ) 1   

      

ΜΔΡΙΚΟ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝ0 

ΤΝΟΛΟ Α.2  

Α.3 ΠΙΝΑΚΑ    
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KA . 10.7134.0013  

Α/Α 

ΔΙΓΟ- 

ΔΚΓΟΔΙ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

(RELEASE) 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ  

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ 

ΣΙΜΗ € (ηεκάρηα)  

1 

ΔΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟ 
(περιλαμβάνει 
Μητρώο Αρένων & 
Εκλογικοφσ 
Καταλόγουσ) 1   

2 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 
ΜΙΘΟΔΟΙΑ 
ΔΗΜΟΙΟΤ  (από 300 
ςε  600 
εργαζόμενουσ) 1   

3 

ΜΙΘΟΔΟΙΑ 
ΔΗΜΟΙΟΤ  (για 600 
εργαζόμενουσ) 1   

4 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ  (για 600 
εργαζόμενουσ) 1   

5 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 1   

6 

OTA ENIAIA 
OIKONOMIKH 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ-
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 1   

7 ΟΣΑ ΤΔΡΕΤΗ 1   

8 

ΟΣΑ ΣΕΛΗ 2-5% & 
ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΤΝΣΩΝ 1   

9 ΟΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΓΛΚ 1   

10 ΟΣΑ WEB SERVISES 1   

11 TAΠ 1   

12 Extra users  25   

      

ΜΔΡΙΚΟ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝ0 

ΤΝΟΛΟ Α.3  

 ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΤΝΟΛΟ Α.1 +Α.2 +A.3  

Φ.Π.Α. ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΔΙ 24%  

ΤΝΟΛΟ A.  
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Β. ΠΙΝΑΚΑ  

Β.1 ΠΙΝΑΚΑ    

Κ.Α. 10.6266.0006    

Α/Α 

ΔΙΓΟ- 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ώξα) 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ 

€/ώξα 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ 

ΣΙΜΗ € 

1 

ΕΡΓΑΙΑ 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ  
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ BI 
ΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΠΗΡΕΙΑ & 
ΤΔΡΕΤΗ-MOBILE 
WATER  170   

      

ΜΔΡΙΚΟ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ 

ΤΝΟΛΟ Β.1  

Β.2 ΠΙΝΑΚΑ    

KA . 10.7134.0013   

Α/Α 

ΔΙΓΟ- 

ΔΚΓΟΔΙ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

(RELEASE) 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ  

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ 

ΣΙΜΗ € (ηεκαρηα)  

1 

BI Infosupport 
EASY CONNECT 
SHR-GEN 
(ΤΝΔΕΗ SHR ME 
GENESIS) 1   

2 

BI Infosupport 
SHR-budjet 1   

3 

Infosupport 
Mobile Water 
(αφορά Server) 1   

4 

Infosupport 
Mobile Water 
(αφορά clients-
pda’s) 8   

5 

BI-Infosupport 
Municipality Data 
Model (IMDM) 5   

  

  

  

ΜΔΡΙΚΟ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝ0 

ΤΝΟΛΟ Β.2  

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΤΝΟΛΟ B.1 +B.2  

Φ.Π.Α. ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΔΙ 24%  

ΤΝΟΛΟ B.  
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ  

ΤΝΟΛΟ (€) 

1 ΤΝΟΛΟ Α. ΠΙΝΑΚΑ  

2. ΤΝΟΛΟ Β. ΠΙΝΑΚΑ  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ   

Φ.Π.Α. ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΔΙ 24%  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 

 

 

                                                                Ωξσπφο, 03-11-2017 

Θεσξήζεθε 

Ξξντζηακέλε Γ/λζεο  

Ξξνγξακκαηηζκνχ, Ξιεξνθνξηθήο, 

Αλάπηπμεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο  

 

Σξηζηίλα Φσηνπνχινπ 

ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο, ΗΡ MSc 

Α’ Bαζκνχ 

 

 

 

 

 

     Ππληάρζεθε  

 

 

 

    Διέλε Θνπληνπξηψηνπ  

   ΓΔ Ρερληθνχ 

ΓΝΚΗΘΩΛ ΠΣΔΓΗΑΠΡΩΛ 

 

 

 

 


