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ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 84
ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΗΣΟΜΟΤ - ΑΡΑΥΟΒΑ ΑΝΣΗΚΤΡΑ
ην Γίζηνκν, ζήκεξα, Παξαζθεπή 26-5-2017 θαη ώξα 12:00΄, ζην Γεκνηηθό
Καηάζηεκα Γηζηόκνπ ηνπ Γήκνπ Γηζηόκνπ – Αξάρνβαο – Αληίθπξαο, ζπλήιζε ζε
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, ύζηεξα από ηελ 3188/22-52017 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζε ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ζ ζπλεδξίαζε μεθίλεζε αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν
επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα εμήο κέιε:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΣΔ
Ησάλλεο Γεσξγαθόο (Πξόεδξνο)
Γεώξγηνο Αγγειόπνπινο
Γεκήηξηνο Λαγόο
Βαιανύξαο Νηθόιανο
Αλδξέαο Ράπηεο

ΑΠΟΝΣΔ
Ησάλλεο Μίρνο
Αλαζηάζηνο Παληίζθαο

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν ηαύξνο Μπαληνύλαο, ππάιιεινο ηνπ
Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.

ΘΔΜΑ 12ν: Έγθξηζε κειέηεο θαη θαζνξηζκόο όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ
ππεξεζία κε ηίηιν «Παξακεηξνπνίεζε, πηζηνπνηεκέλε ππνζηήξημε θαη
επέθηαζε πθηζηάκελνπ κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο»
Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο ηα
παξαθάησ:
ύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ.1δ θαη ε ηνπ Ν.3852/2010: «[…]δ) απνθαζίδεη γηα
ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηώζεσλ ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ, εθηόο από εθείλεο πνπ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
απνθαζίδεη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, θαζώο επίζεο απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαη γηα
ηηο πεξηπηώζεηο απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηώλ, παξνρήο ππεξεζηώλ, εθπόλεζεο
κειεηώλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηώζεηο, ε) κε ηελ
επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη ηε
δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη θαηαθπξώλεη όιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ
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θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ
πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, από κέιε ηεο, δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο
ππαιιήινπο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο, […]»
ύκθσλα κε ην άξζξν 116 ηνπ Ν.4412/2016: «1.Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο θάησ ησλ
νξίσλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα πξνζθεύγνπλ εθηόο από ηηο δηαδηθαζίεο
πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη
ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 117 θαη 118 θαη ζην ζύζηεκα
πξνεπηινγήο ηνπ άξζξνπ 303 αλαιόγσο εθαξκνδόκελνπ. Σα αλώηαηα ρξεκαηηθά
όξηα ησλ άξζξσλ 117 θαη 118, κπνξεί λα αλαπξνζαξκόδνληαη κε θνηλή απόθαζε
ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ θαζ’ ύιελ αξκόδηνπ Τπνπξγνύ.
2.ηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ δελ απαηηείηαη ε
ζύκθσλε γλώκε ηεο Αξρήο»
ύκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηζρύεη: «1.Πξνζθπγή ζηε
δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ επηηξέπεηαη όηαλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο
ζύκβαζεο είλαη ίζε ή θαηώηεξε από ην πνζό ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ,
ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ. 2. Γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, ε
αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεύεη δηαθήξπμε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 66. Δπηπξόζζεηα,
κπνξεί λα πξνζθαιεί επηπιένλ θαη ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνύο θoξείο, ηξεηο (3)
ηνπιάρηζηνλ εθόζνλ δξαζηεξηνπνηνύληαη ηόζνη ζηε ζρεηηθή αγνξά. 3.Οη πξνζθνξέο
ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Ζ ππνβνιή κόλν κίαο
πξνζθνξάο δελ απνηειεί θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ
θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. 4.Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κπνξνύλ
λα γίλνπλ ζε κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο. 5.Οη
ιεπηνκέξεηεο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ θαζνξίδνληαη ζηα έγγξαθα
ηεο ζύκβαζεο.»
ύκθσλα κε ην άξζξν 54 παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016: «Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο
ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 61.»
ύκθσλα κε ην άξζξν 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ
παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη από ηελ πεξίπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016: «Γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε απαηηείηαη απόθαζε
Γεκάξρνπ ή Πξνέδξνπ Κνηλόηεηαο, πξνέδξνπ ζπλδέζκσλ, λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ
δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηδξπκάησλ, ρσξίο πξνεγνύκελε απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ.
ηελ πεξίπησζε απηή ηα ζπληαζζόκελα ηεύρε εγθξίλνληαη από ηνλ Γήκαξρν ή ηνλ
Πξόεδξν Κνηλόηεηαο ή ηνλ πξόεδξν ηνπ ζπλδέζκνπ, ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ
πξνζώπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδξύκαηνο. Γηα ηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία
(πξόρεηξν δηαγσληζκό) απαηηείηαη απόθαζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο ή ηνπ
θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζπλδέζκσλ, λνκηθώλ ηνπο
πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηδξπκάησλ, πνπ εγθξίλεη θαη ηα ζπληαζζόκελα
ηεύρε».
ην Γήκν καο ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο
«Παξακεηξνπνίεζε,
πηζηνπνηεκέλε
ππνζηήξημε
θαη
επέθηαζε
πθηζηάκελνπ κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο»
ηνπο Κ.Α. ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή
πίζησζε 37.346,32€ γηα ην ζθνπό απηό θαη ζπγθεθξηκέλα:
ΚΑΔ

Πεξηγξαθή
Τπεξεζίεο Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο Τιηθνύ θαη
10.6117.001
Λνγηζκηθνύ & Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνύ
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10.6266.001 πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ
10.7134.002 Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνύ

12.385,12
1.091,20

Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ έρεη ζπληάμεη ηελ αξηζκ. 6/2017 κειέηε ελδεηθηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ 37.346,32€ € κε ΦΠΑ 24%.
Kαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ (αξηζκ. 6/2017 κειέηε) θαη ηελ έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε:











ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο ηζρύεη
ηελ αξηζκ. 6/2017 κειέηε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο
ην 17REQ006219096 (2017-05-22) πξσηνγελέο αίηεκα
ηνλ Ν. 4270/14
ην Π.Γ. 80/2016.(ΦΔΚ 145 ηεύρνο Α').
ηελ ππ' αξηζκόλ 231/2016 (ΑΓΑ: 6Μ8ΖΩ9-Ε4Γ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γηζηόκνπ-Αξάρσβαο-Αληίθπξαο κε ηελ νπνία
ςεθίζζεθε ν Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2017.
ηελ κε αξ. 2571/227905 ζηηο 18-1-2017 επηθύξσζε ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο ηεξεάο Διιάδαο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2017
Σελ ππ΄αξηζκ. 81 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο



Σελ κε αξ. απνθ. 51/2017 αλακόξθσζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο



Σελ κε αξ. απνθ. 57/2017 Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ



Σηο ππ΄αξηζκ. ΑΑΤ 259,260 θαη 261



ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 6/2017
κειέηε ηεο Γλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο
ηνπ Γήκνπ σο εμήο:
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΓΙΣΟΜΟΤ – ΑΡΑΥΩΒΑ – ΑΝΣΙΚΤΡΑ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
Σηλ. 2267022296
Γίζηομο 27-3-2017

ΜΔΛΔΣΗ 6/2017
«Παπαμεηποποίηζη, πιζηοποιημένη ςποζηήπιξη και
επέκηαζη
ςθιζηάμενος μησανογπαθικού ζςζηήμαηορ
για ηο έηορ 2017
Δνδεικηικόρ Πποϋπολογιζμόρ:

37.346,32 €

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ:
1. Σερληθή έθζεζε
2. Δλδεηθηηθφ Σηκνιφγην-νηθνλνκηθή πξνζθνξά
3. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΓΙΣΟΜΟΤ – ΑΡΑΥΩΒΑ – ΑΝΣΙΚΤΡΑ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ:
«Παπαμεηποποίηζη, πιζηοποιημένη ςποζηήπιξη και επέκηαζη
ςθιζηάμενος μησανογπαθικού ζςζηήμαηορ
για ηο έηορ 2017
ΔΙΑΓΩΓΗ
Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη, ε παξακεηξνπνίεζε, ε πηζηνπνηεκέλε
ππνζηήξημε,
ε
ζπκβνπιεπηηθή
θαζνδήγεζε
ζην
πθηζηάκελν
ΟΠ
SingularLogicGenesis φπσο επίζεο θαη ε επέθηαζε ηνπ,κε λέεο ππν-εθαξκνγέο
απηνχ ην νπνίν είλαηθαζψο είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλν θαη ζε ιεηηνπξγία ζηνλ Γήκν
κε πξφζβαζε απφ φιεο ηηο Γεκνηηθέο ελφηεηεο (Γίζηνκν, Αξάρσβα, Αληίθπξα).
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε δηαξθήο ελεκέξσζεο ηνπ ππάξρνληνο ινγηζκηθνχ
κε νέερεκδόζειρ (releases), ηηο επγαζίερ ζςνηήπηζηρ και πιζηοποιημένηρ
ηεσνικήρ ςποζηήπιξηρ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εχξπζκε θαη νκαιή
ιεηηνπξγία ηνπ, ηελ άμεζη και αποηελεζμαηική ςποζηήπιξη ηων σπηζηών ηνπ
θαζψο θαη ηελ πξνζζήθε νέων ςποζςζηημάηων (licenses) γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ, είλαη απαξαίηεην λα ζπλαθζεί εηήζηα ζχκβαζε γηα ην
έηνο 2017.
ΑΝΑΛΤΗ
1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A. Χο ινγηζκηθφ ή εθαξκνγέο γηα ηελ παξνχζα κειέηε λνείηαη ην θάησζη γηα ην
νπνίν ν Γήκνο δηαζέηεη λφκηκε άδεηα ρξήζεο:
ΤΦΙΣΑΜΔΝΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ
1. ΔΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ Γ.Λ.Κ
3. WEBSERVICES
4. ΟΠΓ - ΣΟΥΟΘΔΙΑ
5. YΓΡΔΤΗ
6. ΣΑΠ
7. Κ.Ο.Κ
8. ΣΔΛΗ 2-5% & ΠΑΡΔΠΙΓΗΜΟΤΝΣΧΝ
9. ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ
10. ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ – ΑΝΑΡΣΗΗ Δ ΓΙΑΤΓΔΙΑ
11. ΓΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟ – ΔΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΣΑΛΟΓΟΙ
12. ΜΙΘΟΓΟΙΑ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 300
13. LICENCE USERS > 5
14. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Γ, ΟΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΡΓΑΝΧΝ
15. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΧΝ ΟΦΔΙΛΧΝ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟ
16. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΙΓΟΠΟΙΗΔΧΝ ΥΡΔΧΝ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΠΛΗΡΧΜΔ (κέζσ internet)
B. Χο λέεο εθαξκνγέο γηα ηηο νπνίεο ν Γήκνο πξνηίζεηαη κέζσ ηεο παξνχζεο λα
απνθηήζεη λφκηκε άδεηα ρξήζεο νη θάησζη:
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΝΔΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ
1. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΧΝ
Γ. Με ηνλ φξν ππνζηήξημε λνείηε ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ νκαιή ιεηηνπξγεία ηφζν ησλ πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ φζν θαη ηνλ
κειινληηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα θαη πεξηιακβάλεη:
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1. Παπασώπηζη, εγκαηάζηαζη και επγαζίερ ζςνηήπηζηρ ηυν νέυν
εκδόζεών ηος και εκδόζευν ζςνηήπηζηρ (ςπηπεζίερ για ηην
εύπςθμη λειηοςπγία ηος λογιζμικού, αποκαηάζηαζη βλαβών και
πποβλημάηυν ηος λογιζμικού).
Οη λέεο βειηησκέλεο εθδφζεηο θαη νη εθδφζεηο ζπληήξεζεο ησλ ππαξρφλησλ
ινγηζκηθψλ, αλαπηχζζνληαη απφ ηε Καηαζθεπάζηξηα Δηαηξεία – SingularLogic κε
ζθνπφ ηελ ελαξκφληζή ηνπο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαζψο θαη ηηο αιιαγέο
αξηηφηεξεο ρξήζεο. Ο αλάδνρνο ζα γλσζηνπνηεί ζην Γήκν εγθαίξσο (έληππα ή
ειεθηξνληθά), ηελ παξαγσγή ησλ λέσλ εθδφζεσλ κεηά ηελ αλαθνίλσζή ηνπο απφ
ηελ SingularLogic, ζα ηηο παξαρσξεί θαη ζα ηηο εγθαζηζηά. ηελ αλαθνξά απηή ζα
πεξηγξάθεη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ αηηηνινγία ηεο αλαλέσζεο θαη ηηο
ελδερφκελεο αιιαγέο ζηα εγρεηξίδηα ρξήζεο, θαζψο θαη πιήξε ελεκέξσζε ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Genesis.
Πεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ζπληήξεζε ησλ ινγηζκηθψλ ε νπνία θαιχπηεη:
 Έιεγρν θαιήο θαη ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ ινγηζκηθψλ θαη ηνπ κεραληζκνχ
παξαγσγήο αληίζηνηρσλ αληηγξάθσλ αζθάιεηαο (backup) πνπ ππάξρεη εληφο
ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Έγθαηξε πξφβιεςε ησλ αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ
πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ιάζε, παξαιείςεηο, αλεπάξθεηα γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ θιπ.


Έιεγρνο νξζφηεηαο – πιεξφηεηαο ησλ αληίζηνηρσλ αληηγξάθσλ αζθάιεηαο
ησλ ινγηζκηθψλ πνπ δηαηεξεί ν Γήκνο.
2. Yποζηήπιξη 350 υπών απόεξειδικεςμένοςρ ηεσνικούρ, ηυν
εθαπμογών όπυρ ςποζηήπιξη σπηζηών ζε νέερ ή ςθιζηάμενερ
εθαπμογέρ, παπαμεηποποίηζη και εξειδικεςμένη πποζαπμογή ηυν
εθαπμογών, αποκαηάζηαζη βλαβών και πποβλημάηυν ηυν
δεδομένυν, ςπηπεζίερ ςποζηήπιξηρ και ζςμβοςλών επί ηόπος
(onsite) ή με απομακπςζμένη ζύνδεζη (remotesupport).

Οη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζην:
 Γηφξζσζε ιαζψλ, πξνβιεκάησλ ή δπζιεηηνπξγηψλ ζην ινγηζκηθφ ησλ
εθαξκνγψλ ζε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο ππαηηηφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ
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Αμηνιφγεζε αλαθεξφκελσλ πξνβιεκάησλ θαη εληνπηζκφο ησλ αηηηψλ
δπζιεηηνπξγίαο.



Βειηηζηνπνίεζε ηεο παξακεηξνπνίεζεο ησλ εθαξκνγψλ, φηαλ απηφ θξίλεηαη
αλαγθαίν απφ πξφβιεκα ή δπζιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ εθαξκνγψλ.



Αλαλέσζε, επαλαζρεδίαζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ εθηππσηηθψλ θνξκψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη, ψζηε λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχληαη γξήγνξα θαη
απηφκαηα, πιήξσο θαηαλνεηά εθηππσηηθά θχιια.



Σειεθσληθή
γξακκή
βνήζεηαο,
απνκαθξπζκέλε
βνήζεηα
κέζσ
modem/δηαδηθηχνπ ή επηηφπνπ παξνπζία εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ γηα
πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ απφζηαζε, ιφγσ
ηεο θξηζηκφηεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ.



Άκεζε επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ πην πξφζθαηε θαηάζηαζε, ζε
πεξίπησζε απσιεηψλ ή θαηαζηξνθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ, κέζσ
ησλ αληίγξαθσλ αζθάιεηαο πνπ ηεξεί ν Γήκνο.

ΑΔΑ: ΩΛ6ΞΩ9Σ-ΞΗΛ
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Τπνζηήξημε ηεο ηερλνινγίαο δεκηνπξγίαο webservices γηα ηελ φπνηα
επηθνηλσλία απαηηείηαη κε ηηο εζληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (Δζληθφ
Γεκνηνιφγην, ΓΛΚ, ΤΠΔΓΑ).



Άκεζε ελεκέξσζε γηα παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.



Καηαγξαθή πξνηάζεσλ ρξεζηψλ γηα βειηηψζεηο/πξνζζήθεο/ηξνπνπνηήζεηο
ζηηο εθαξκνγέο.



Πξνψζεζε ζηελ νκάδα ππνζηήξημεο ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ, φζσλ
αηηεκάησλ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ζε πξψην επίπεδν,
(πινπνηψληαο ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ εξγαιείν).



Άκεζε ελεκέξσζε γηα απαηηνχκελεο παξεκβάζεηο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο
ή δηαρείξηζεο πνπ πξνθαιεί ηε κε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ψξεο
εθηφο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο.



Τπνβνιή εθζέζεσλ επξεκάησλ θαη αληίζηνηρσλ παξεκβάζεσλ κεηά απφ
επηηφπνπ επίζθεςε ή απνκαθξπζκέλε παξέκβαζε.



Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ρξεζηψλ κέζσ νδεγηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ
επί ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ λέσλ θαη πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ ηνπ
ΟΠ Genesis.



πκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο
θαηαιφγσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο.



πκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο ζηνηρείσλ θιήζεσλ ΚΟΚ απφ θαη
πξνο ην ΚΔΠΤΟ θαη νξγάλσζεο ησλ αληίζηνηρσλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο
Δζφδσλ.



πκκεηνρή ζηελ παξαγσγή αξρείσλ πνπ απνζηέιινληαη ζηα ΔΛΣΑ γηα ηελ
έθδνζε Δηδνπνηεηεξίσλ Ύδξεπζεο θαζψο θαη ζηελ παξαιαβή θαη
ελζσκάησζε ησλ εγγξαθψλ ησλ εηζπξάμεσλ ησλ ΔΛΣΑ πνπ επηζηξέθνληαη
ζηνλ Γήκν πξνο πίζησζε ησλ ζρεηηθψλ νθεηιεηψλ.



Παξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο ζχλδεζεο ΔΑΠ κε ηελ Οηθνλνκηθή
Γηαρείξηζε
γηα
ηελ
νξζή
ιεηηνπξγία
ησλ
απηνκαηνπνηεκέλσλ
δηαδηθαζηψλεληαιακαηνπνίεζεο.



πκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο
εηζπξάμεσλ κέζσ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ΓΙΑ.



πκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ελαξκφληζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο Μηζζνδνζίαο
πξνζσπηθνχ κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ελζσκάησζε ζηηο αληίζηνηρεο
ζπκβάζεηο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ λέσλ παξακέηξσλ.



πκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ειεθηξνληθψλ αξρείσλ δεδνκέλσλ
ηειψλ ΣΑΠ ΓΣ ΓΦ κε ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη θαη απνζηνιή ζηελ ΓΔΗ.



πκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ γέθπξαο ΓΛ – εληνπηζκφο θαη
ελεκέξσζε γηα δηψξζσζε ή πξνζζήθε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ.

ησλ

αλαγθαίσλ

εθινγηθψλ

θπθιψκαηνο
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πκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο δηαδηθαζηψλ απνζβέζεσλ Μεηξψνπ
Παγίσλ.



πκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο αξρείσλ δεδνκέλσλ πξνο
ελεκέξσζε θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο (αξρείν Βεβαηψζεσλ Απνδνρψλ,
αξρείν Παξαζηαηηθψλ γηα ΚΔΠΤΟ, αξρείν Παξαθξαηνχκελσλ Φφξσλ).



πκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ππνινγηζκνχ δεδνκέλσλ ηνρνζεζίαο.

Καη’ αξρηθή εθηίκεζε, νη ψξεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε δχλαηαη λα
αλαισζνχλ σο θάησζη:
Έσο 20 ψξεο Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ρξεζηψλ κέζσ νδεγηψλ θαη
θαηεπζχλζεσλ επί ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ΟΠ.
Έσο 50 ψξεο παξακεηξνπνίεζε θαη αλάπηπμε ησλ λέσλ ππνζπζηεκάησλ ψζηε λα
θαηαζηνχλ πιήξσο ιεηηνπξγηθά θαη δηαρεηξίζηκα απφ ην πξνζσπηθφ ησλ Τπεξεζηψλ
ηνπ Γήκνπ.
Έσο 260 ψξεο επηηφπηα ή απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ
κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. ε πεξίπησζε πνπ ζα ρξεσζνχλ
ψξεο σο κεηάβαζε θαη δηακνλή δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο 4 αλά επίζθεςε
/ αλζξσπν-εκέξα.
Έσο 20 ψξεο αλαβάζκηζε, βειηηζηνπνίεζε, έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ινγηζκηθνχ θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.
Η παξαπάλσ αλάιπζε κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο λα αιιάμεη
ψζηε λα ελαξκνληζηεί ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
Γήκνπ.
Γεδνκέλεο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ινγηζκηθψλ ΟΣΑ, ησλ
απμαλφκελσλ αλαγθψλ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, ηελ πνιππινθφηεηα ησλ
αληηθεηκέλσλ εξγαζίαο αιιά θαη ηελ επέλδπζε πνπ έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ
Γήκν, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ
αλαθεξφκελσλ εθαξκνγψλ απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία.
3. Με ηον όπο παποσή νέυν ςποζςζηημάηυν νοείηαι η ππομήθεια και
εγκαηάζηαζη ηυν νέυν εθαπμογών πος αναθέπονηαι ζηην παπούζα
για ηην κάλςτη επιπλέον αναγκών ηος Δήμος και πεπιλαμβάνοςν ηα
κάηυθι ςποζςζηήμαηα:
Γιασείπιζη Αδειών Καηαζηημάηων
Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ηεξεί θαη’ ειάρηζην ηελ παξαθνινχζεζε φιεο ηεο
δηαδηθαζίαο ησλ αδεηψλ θαηαζηεκάησλ κε ηελ θαηαγξαθή αηηήζεσλ, έιεγρν
θαη έθδνζε δηθαηνινγεηηθψλ, έθδνζε αδεηψλ θαη δηαρείξηζε κεηξψνπ
θαηαζηεκάησλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζπλδέεηαη νκαιά κε ηα ππφινηπα
ζρεηηθά ππνζπζηήκαηα φπσο ην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν.
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Γηα θάζε παξνρή ππεξεζίαο, απνκαθξπζκέλα ή κε επηηφπνπ επίζθεςε, ν Γήκνο
ζα ελεκεξψλεηαη άκεζα θαη εγγξάθσο απφ ηνλ Αλάδνρν, θαηαρσξψληαο:
1. Σν φλνκα ηνπ θαινχληνο.
2. Σελ ψξα θαη εκεξνκελία: α) ηνπ αηηήκαηνο ηερληθήο ππνζηήξημεο β) ηεο
επέκβαζεο γ) ηνπ ηέινπο ηεο παξνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο.
3. Σν είδνο θαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο πνπ δφζεθε.
Οη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζα παξέρνληαη απφ εηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο απφ
Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 8πκ έσο 4κκ. Μεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Γήκνπ,
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κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζε εκέξεο αξγίαο ή εθηφο
εξγάζηκσλ σξψλ κε ακνηβή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο πνπ ζα ζπκθσλείηαη θάζε θνξά
κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
Αλ θξηζεί απαξαίηεηε ε επί ηφπνπ επέκβαζε ηνπ Σερληθνχ Τπνζηήξημεο, απηή
πξέπεη λα γίλεη ζε 4 εξγάζηκεο ψξεο εληφο Οξίσλ Γήκνπ.
Σα λέα ππνζπζηήκαηα πξέπεη λα απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο
πνπ ιεηηνπξγεί ηφζν ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία φζν θαη ζηηο ππφινηπεο δηνηθεηηθέο
εθαξκνγέο πξνθεηκέλνπ λα επηηαρχλεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ θαηά ηφπνπο ηκεκάησλ
– ππεξεζηψλ θαη λα απνθεχγνληαη δηπινθαηαρσξήζεηο θαη ιάζε.
3. ΣΟΧΟ
ηφρνο είλαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ
πνιηηψλ.
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2016
Γηα ηελ παξνχζα Μειέηε νη Πηζηψζεηο έρνπλ πξνβιεθζεί ζην
Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ην 2016 φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα
θαη ζα θαιπθζνχλ απφ Ίδηνπο Πφξνπο:
Γιαμοπθωθέν
ΚΑΔ
Πεπιγπαθή
Ποζό Ππ/μού
Τπεξεζίεο Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο Τιηθνχ Καη
10.6117.001
23.870,00
Λνγηζκηθνχ & Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνχ
10.6266.001

πληήξεζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ

10.7134.002

Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνχ

12.385,12
1.091,20

Σν θφζηνο παξακεηξνπνίεζεο, πηζηνπνηεκέλεο ππνζηήξημεο θαη επέθηαζεο ηνπ
πθηζηάκελνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 30.118,00 €
ρσξίο ηνλ ΦΠΑ.
Αλαιπηηθά ην πνζφ απηφ έρεη σο εμήο:
1. Παξαρψξεζε, εγθαηάζηαζε θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ λέσλ
εθδφζεσλ ησλ εθαξκνγψλ ΟΣΑ GENESIS – S.H.R.M.S. (ππεξεζίεο γηα ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ, απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαη πξνβιεκάησλ ηνπ
ινγηζκηθνχ).
Α. Αλαιπηηθφο Πίλαθαο Δλεκεξσκέλσλ Δθδφζεσλ (releases)
Αξία ππο
Πεπιγπαθή
Ποζόηηηα
ΦΠΑ
ΔΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
1
2.800,00
€
ΣΑΣΙΣΙΚΑ Γ.Λ.Κ
1
280,00
€
WEB SERVICES
1
700,00
€
ΟΠΓ - ΣΟΥΟΘΔΙΑ
1
840,00
€
YΓΡΔΤΗ
1
280,00
€
ΣΑΠ
1
420,00
€
Κ.Ο.Κ
1
280,00
€
ΣΔΛΗ 2-5% & ΠΑΡΔΠΙΓΗΜΟΤΝΣΧΝ
1
420,00
€
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ΑΔΑ: ΩΛ6ΞΩ9Σ-ΞΗΛ

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ

1

420,00
€

ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ – ΑΝΑΡΣΗΗ Δ
ΓΙΑΤΓΔΙΑ
ΓΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟ – ΔΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΣΑΛΟΓΟΙ

1

280,00
€

1

784,00
€

ΜΙΘΟΓΟΙΑ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 300

1

882,00
€

LICENCE USERS > 5

10

350,00
€

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Γ, ΟΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΡΓΑΝΧΝ

1

176,00
€

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΧΝ ΟΦΔΙΛΧΝ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟ

1

400,00
€

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΙΓΟΠΟΙΗΔΧΝ ΥΡΔΧΝ
ΠΛΗΡΧΜΔ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΧΝ*

&

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ

1
1
ΤΝΟΛΟ:

500,00
€
176,00 €
9.988,00 €

*Αθνξά λέα ππνζπζηήκαηα
2. Κφζηνο 350 σξψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο - παξακεηξνπνίεζε
ησλ εθαξκνγψλ, απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαη πξνβιεκάησλ ησλ δεδνκέλσλ,
ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιψλ επί ηφπνπ ή κε απνκαθξπζκέλε ζχλδεζε
κέζσ modem/internet, εθπαίδεπζε ρξεζηψλ ζε λέα ππνζπζηήκαηα.
Β. Αλαιπηηθφο Πίλαθαο Παξνρήο Τπεξεζηψλ
Σιμή
Πεπιγπαθή
Ποζόηηηα
Αξία ππο ΦΠΑ
Μονάδορ
Τπεξεζίεο Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο
350
55,00
19.250,00 €
Λνγηζκηθνχ (σξηαία απνδεκίσζε)
ΤΝΟΛΟ:

19.250,00 €

(ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ζε
πεξίπησζε επί ηφπνπ επίζθεςεο).
3. Κφζηνο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο λέσλ ππνζπζηεκάησλ4.880,00€
ρσξίο ΦΠΑ.
Γ. Αλαιπηηθφο Πίλαθαο Νέσλ Τπνζπζηεκάησλ
Αξία ππο
Πεπιγπαθή
Ποζόηηηα
ΦΠΑ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΧΝ
1
880,00
€
ΤΝΟΛΟ:

ύνολο δαπάνηρ 37.346,32 €με ΦΠΑ (30.118,00 €+
24% Φ.Π.Α.)

ςνηάσθηκε
Γεψξγηνο Κνπαληάο
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ
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Γίζηνκν, 27/3/2017
Θεωπήθηκε
Ο Γ/νηηρ Σεσνικών Τπηπεζιών
Νηθφιανο Παπαδξφζνο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΠΔ

880,00 €

ΑΔΑ: ΩΛ6ΞΩ9Σ-ΞΗΛ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΓΙΣΟΜΟΤ – ΑΡΑΥΩΒΑ – ΑΝΣΙΚΤΡΑ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ:
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΑΡΟΥΗ ΔΝΗΜΔΡΩΜΔΝΩΝ ΔΚΓΟΔΩΝ (RELEASES)
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ / ΤΠΗΡΔΙΑ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΔΝΙΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑSingularLogic – GenesisΣΑΣΙΣΙΚΑΓ.Λ.Κ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑSingularLogic – Genesis WEB SERVICES
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑSingularLogic
–
GenesisΟΠΓ
ΣΟΥΟΘΔΙΑ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisYΓΡΔΤΗ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΣΑΠ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑSingularLogic – GenesisΚ.Ο.Κ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΣΔΛΗ 2-5% &
ΠΑΡΔΠΙΓΗΜΟΤΝΣΧΝ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ
SingularLogic
–
GenesisΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΔΓΓΡΑΦΧΝ – ΑΝΑΡΣΗΗ Δ ΓΙΑΤΓΔΙΑ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΓΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟ
– ΔΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΣΑΛΟΓΟΙ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΜΙΘΟΓΟΙΑ –
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 100
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ΣΙΜΗ
ΜΟΝ.
2.800,00

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

ΑΞΙΑ

2.800,00

280,00
1

280,00

700,00
1

700,00

840,00
1

280,00

1

420,00

1

840,00

280,00
420,00

280,00
1
420,00

420,00

1

1

280,00

420,00

420,00

280,00
1

784,00

882,00

1

1

280,00

784,00

882,00

ΑΔΑ: ΩΛ6ΞΩ9Σ-ΞΗΛ

Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑSingularLogic – Genesis LICENCE USERS
>5
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΑΠΟΦΑΔΧΝ Γ, ΟΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΡΓΑΝΧΝ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΧΝ ΟΦΔΙΛΧΝ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΔΙΓΟΠΟΙΗΔΧΝ ΥΡΔΧΝ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ
ΠΛΗΡΧΜΔ(MYGENESIS)
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΧΝ

350,00
10

176,00

400,00

1

1

350,00

176,00

400,00

500,00
1

500,00

176,00
1

176,00

ΤΝΟΛΟ

9.988,00

ΦΠΑ 24%

2.397,12

ΣΔΛΙΚΟ
ΠΛΗΡΧΣΔΟ

12.385,12

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (LICENSES)
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ / ΤΠΗΡΔΙΑ
Άδεηα Υξήζεο Λνγηζκηθνχ (licesne)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΧΝ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝ.
880,00

ΠΟΟΣΗΣΑ

1
ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΔΛΙΚΟ
ΠΛΗΡΧΣΔΟ

12

ΑΞΙΑ

880,00
880,00
211,20
1.091,20

ΑΔΑ: ΩΛ6ΞΩ9Σ-ΞΗΛ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΑΡΟΥΗ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (SUPPORT)
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ / ΤΠΗΡΔΙΑ

Τπεξεζίεο Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο
Λνγηζκηθνχ (σξηαία απνδεκίσζε)

ΣΙΜΗ
ΜΟΝ.

55,00

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΑ

350

19.250,00

ΤΝΟΛΟ

19.250,00

ΦΠΑ 24%

4.620,00

ΣΔΛΙΚΟ
ΠΛΗΡΧΣΔΟ

23.870,00

Η αλαθεξφκελεο ηηκέο κνξθψζεθαλ κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλε ην ηκήκα ζηηο
ηξέρνπζεο ηηκέο εκπνξίνπ ζε αληίζηνηρν είδνο/ππεξεζία.
Η ελδεηθηηθή δαπάλε ππνινγίδεηαη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 30.118,00 επξψ ζπλ
Φ.Π.Α. 23% (7.228,32
επξψ)
δειαδή ζπλνιηθά 37.346,32 επξψ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Γίζηνκν, 27/3/2017
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ςνηάσθηκε

Θεωπήθηκε
Ο Γ/νηηρ Σεσνικών Τπηπεζιών

Γεψξγηνο Κνπαληάο
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ

Νηθφιανο Παπαδξφζνο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΠΔ

ΑΔΑ: ΩΛ6ΞΩ9Σ-ΞΗΛ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΓΙΣΟΜΟΤ – ΑΡΑΥΩΒΑ – ΑΝΣΙΚΤΡΑ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

«Παπαμεηποποίηζη, πιζηοποιημένη ςποζηήπιξη και
επέκηαζη
ςθιζηάμενος μησανογπαθικού ζςζηήμαηορ
για ηο έηορ 2017
Δνδεικηικόρ Πποϋπολογιζμόρ:

37.346,32 €

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Τηρ επισείπηζηρ ή κοινοππαξίαρ, επισειπήζεων
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………….…………….…………………………………………………………………………………
……………… με
έδπα η………………………..………………οδόρ …………………………………………..………………… απιθμ.
……....….. Τ.Κ.:
…………………… Τηλ.: ………………………………………………. Fax:
………………………………………………….…
Αθού έλαβα γνώζη ηηρ Διακήπςξηρ ηος ζςνοπηικού διαγωνιζμού πος αναγπάθεηαι ζηην
επικεθαλίδα και ηων λοιπών ζηοισείων , καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ
αςηήρ, ςποβάλλω ηην
παπούζα πποζθοπά και δηλώνω όηι αποδέσομαι πλήπωρ και σωπίρ επιθύλαξη όλα αςηά και
αναλαμβάνω ηην εκηέλεζη ηηρ με ηιρ ακόλοςθερ ηιμέρ μονάδαρ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΑΡΟΥΗ ΔΝΗΜΔΡΩΜΔΝΩΝ ΔΚΓΟΔΩΝ (RELEASES)
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ / ΤΠΗΡΔΙΑ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΔΝΙΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑSingularLogic – GenesisΣΑΣΙΣΙΚΑΓ.Λ.Κ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑSingularLogic – Genesis WEB SERVICES
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑSingularLogic
–
GenesisΟΠΓ
-
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ΣΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

1
1
1

ΑΞΙΑ

ΑΔΑ: ΩΛ6ΞΩ9Σ-ΞΗΛ

ΣΟΥΟΘΔΙΑ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisYΓΡΔΤΗ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΣΑΠ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑSingularLogic – GenesisΚ.Ο.Κ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΣΔΛΗ 2-5% &
ΠΑΡΔΠΙΓΗΜΟΤΝΣΧΝ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ – ΑΝΑΡΣΗΗ Δ
ΓΙΑΤΓΔΙΑ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΓΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟ –
ΔΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΣΑΛΟΓΟΙ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΜΙΘΟΓΟΙΑ –
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 100
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑSingularLogic – Genesis LICENCE USERS
>5
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΑΠΟΦΑΔΧΝ Γ, ΟΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΡΓΑΝΧΝ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΧΝ ΟΦΔΙΛΧΝ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟ
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΔΙΓΟΠΟΙΗΔΧΝ ΥΡΔΧΝ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ
ΠΛΗΡΧΜΔ(MYGENESIS)
Δηήζην πκβφιαην πληήξεζεο Λνγηζκηθνχ
(release)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΧΝ
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1
1
1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

ΑΔΑ: ΩΛ6ΞΩ9Σ-ΞΗΛ

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΔΛΙΚΟ
ΠΛΗΡΧΣΔΟ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (LICENSES)
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ / ΤΠΗΡΔΙΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝ.

Άδεηα Υξήζεο Λνγηζκηθνχ (licesne)
ΟΣΑ SingularLogic – GenesisΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΑ

1
ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΔΛΙΚΟ
ΠΛΗΡΧΣΔΟ

ΠΑΡΟΥΗ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (SUPPORT)
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ / ΤΠΗΡΔΙΑ

Τπεξεζίεο Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο
Λνγηζκηθνχ (σξηαία απνδεκίσζε)

ΣΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΠΟΟΣΗΣΑ

350
ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΔΛΙΚΟ
ΠΛΗΡΧΣΔΟ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟΒΟΙΩΣΙΑ
ΓΗΜΟ
ΓΙΣΟΜΟΤ-ΑΡΑΥΩΒΑ–ΑΝΣΙΚΤΡΑ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ:
Άξζξν 1ν :Αληηθείκελν ζπγγξαθήο
Με ηελ παξνχζα
πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε ηεο παξακεηξνπνίεζεο θαη
πηζηνπνηεκέλεο ππνζηήξημεο ηνπ πθηζηάκελνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ
Γήκνπ κε αθελφο ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο ελεκεξσκέλσλ εθδφζεσλ ινγηζκηθνχ
θαη αθεηέξνπ ηελ απνκαθξπζκέλε ή/ θαη επηηφπηα ππνζηήξημε ηνπ θαη ησλ
ρξεζηψλ ηνπ απφ εμεηδηθεπκέλνπο θαη πηζηνπνηεκέλνπο ηερληθνχο ησλ εθαξκνγψλ,
θαζψο θαη ε πξνκήζεηα λέσλ ππνζπζηεκάησλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
Άξζξν 2ν : Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο
Η εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ ππεξεζίαο δηέπεηαη απφ:

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεµφζηεο πµβάζεηο Έξγσλ, Πξνµεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξµνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), ΦΔΚ
147/08.08.2016 Α΄.
Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα
Γήµσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α 114/8.6.2006), φπσο απηή πξνζηέζεθε µε ηελ
παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 (ΦΔΚ Α 263/23-12-2008)
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεµνζηνλνµηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελ-ζσµάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεµφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο
(ΦΔΚ Α 143/28-06-2014), πιελ ησλ άξζξσλ 132 παξ. 1-5, 133 θαη 134.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσµέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξαµµα Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη
ζήµεξα.
Σνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο
Ννµηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεµνζίνπ Σνµέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ
ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζµίζεηο» (Α’ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν
1 απηνχ
Tνπ N.4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφµσλ γηα ην Διεγθηηθφ
πλέδξην»
Tνπ N.4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεµνζίσλ
πµβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεµνζίσλ πµβάζεσλ…».
Tνπ N.3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξαµµα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο».
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Άξζξν 3ν :πκβαηηθά ζηνηρεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
α. Σν ηηκνιφγην κειέηεο –νηθνλνκηθή πξνζθνξά
β. Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
γ. Σερληθή πεξηγξαθή –κειέηε
.
ΑΡΘΡΟ 4ν Σφπνο παξάδνζεο θαη ρξφλνο παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο
Οη αλάδνρνη νθείινπλ λα παξέρνπλ απεξηφξηζηε ηειεθσληθή ππνζηήξημε φιεο ηηο
µέξεο θαη ψξεο πνπ ζεσξνχληαη εξγάζηµεο γηα ην δεµφζην, γηα νπνηαδήπνηε απνξία
ησλ ρεηξηζηψλ ησλ εθαξµνγψλ, γηα ηερληθά πξνβιήµαηα θαη γηα ηε βειηηζηνπνίεζε
ησλ παξαγφµελσλ απνηειεζµάησλ.
Οη αλάδνρνη νθείινπλ λα ηξνπνπνηνχλ ή λα παξαµεηξνπνηνχλ
εθαξµνγέο ηνπο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε απξφζθνπηε επηθνηλσλία
δεδνµέλσλ µεηαμχ ησλ εθαξµνγψλ ή µεηαμχ ησλ εθαξµνγψλ θαη
ππνινγηζηηθψλ ζπζηεµάησλ ηνπ ππνπξγείνπ, φπνπ απηά
δεµηνπξγνχληαη.

θαηάιιεια ηηο
θαη αληαιιαγή
ησλ θεληξηθψλ
πθίζηαληαη ή

ε θάζε πεξίπησζε, νη αλάδνρνη έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ θαιή, απξφζθνπηε θαη
αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ εθαξµνγψλ ηνπο.
Χο ζπλνιηθφο ρξφλνο πεξαίσζεο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη απφ ηελ εµεξνµελία
ππνγξαθήο ηεο ζχµβαζεο µέρξη ηηο 31/12/2017.
Απφ πιεπξάο Γήµνπ δειψλεηαη φηη δελ ππάξρεη θαµία ππνρξέσζε γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ.
Ο ζπµβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο µπνξεί λα παξαηείλεηαη απφ ην Γήµν ππφ ηηο
αθφινπζεο
ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο:
α)ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 Ν.4412/2016,
β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεµέλε απφθαζε ηνπ αξµφδηνπ απνθαηλφµελνπ νξγάλνπ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο µεηά απφ γλσµνδφηεζε αξµνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε µε
πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπµθσλεί ν «πάξνρνο
ππεξεζηψλ» είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεµα ηνπ παξφρνπ ην νπνίν ππνβάιιεηαη
ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπµβαηηθνχ ρξφλνπ,
γ) ην ρξνληθφ δηάζηεµα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή µηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ
ζπµβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπµβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο
παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπµβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
Η απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήµαηνο ηνπ παξφρνπ ππεξεζίσλ.
ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπµβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ
αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηµεληθψο
αδχλαηε ηελ εµπξφζεζµε παξάδνζε ησλ ζπµβαηηθψλ «ππεξεζηψλ», δελ
επηβάιινληαη θπξψζεηο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπµβαηηθνχ
ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207
ηνπ Ν. 4412/2016.
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Δάλ ιήμεη ν ζπµβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεµα
παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα
παξαδνζεί ε «ππεξεζία», ν «πάξνρνο ππεξεζηψλ» θεξχζζεηαη έθπησηνο.
Άξζξν 5ν :
Τπνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ
Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο θαη
επζχλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο.Ο αλάδνρνο κεηά ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο δελ έρεη δηθαίσκα, ρσξίο
πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε
κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο ππεξγνιαβηθά ζε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν
δελ είρε ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ.
Μεηά ηελ εθρψξεζε νη πιεξσκέο γίλνληαη απεπζείαο ζην λέν αλάδνρν, ν νπνίνο
αλαιακβάλεη θαη φιεο ηηο επζχλεο απφ ηε ζχκβαζε, ππνρξενχκελνο λα θαηαζέζεη
ηηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ
άξζξνπ 39 ηνπ Π.Γ. 28/1980.
ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ κε
ππεξγνιάβν/ππεξγνιάβνπο, ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα ζπλερίδεηαη απφ ηνλ
αλάδνρν ή απφ λέν ζπλεξγάηε / ππεξγνιάβν κε ζθνπφ ηελ πιήξε πινπνίεζε ηεο,
κεηά απφ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εληνιέα. ε θάζε πεξίπησζε, ηελ
πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο, θέξεη απνθιεηζηηθά ν αλάδνρνο.
Άξζξν 6ν :
Τπνρξεψζεηο ηνπ εληνιέα
Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία
θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο.
Άξζξν 7ν : Αλσηέξα βία
Χο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη
αδχλαην λα πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο
επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε
ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη : εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα
θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα
ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία
πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν
εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε
δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο
θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο.
Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα
πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα.
Άξζξν 8ν :
Αλαζεψξεζε ηηκψλ
Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία,
αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο .
Άξζξν 9ν :
Σξφπνο πιεξσκήο
Η ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη ζε 37.346,32 επξψ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. Τπφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηε λνµνζεζία, πεξηιαµβαλνµέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεµνζίσλ πµβάζεσλ,
ζχµθσλα µε ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν 4013/2011.Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γήµν
Σν εθάζηνηε εθδηδφµελν ηηµνιφγην ζα εμνθιείηαη πιήξσο (100%) µεηά απφ ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηµήµαηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ
(άξζξν 200 Ν. 4412/2016). Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ, θαη’ ειάρηζην, απαηηνχληαη γηα
ηελ πιεξσµή ηνπ αλαδφρνπ είλαη:
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α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηµήµαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσµή ή ηνπ
ζπλφινπ ηνπ
ζπµβαηηθνχ αληηθείµελνπ ζχµθσλα µε ην άξζξν 219.
β)Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ
γ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ, εάλ ην ηηµνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε
«Δμνθιήζεθε».
δ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεµεξφηεηαο
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο, βάζεη ησλ θείµελσλ δηαηάμεσλ, θφξνπο,
ηέιε, θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εµέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ.
Η θαηαβνιή ηεο αµνηβήο ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη µε ηελ πξνζθφµηζε ησλ
παξαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη παξαπάλσ, θαζψο θαη θάζε άιινπ
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ
ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσµή (άξζξν 200 παξ. 6 Ν. 4412/2016), ζπλεθηηµεµέλνπ
θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζεψξεζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεµαηηθνχ
εληάιµαηνο πιεξσµήο απφ ηελ Τπεξεζία Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
Η πιεξσµή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζε EURO.

ΑΡΘΡΟ 10ν :Δπίιπζε δηαθνξψλ
Γηα ηελ επίιπζε ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ
παξφληνο δηαγσληζµνχ θαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο αξµφδηα είλαη ηα
αξκφδηα Γηθαζηήξηα .
Γίζηνκν, 27/3/2017
πληάρζεθε

Θεσξήζεθε
Ο Γ/ληεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ

Γεψξγηνο Κνπαληάο
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ

Νηθφιανο Παπαδξφζνο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΠΔ
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2. Δγθξίλεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ πνπ
ζπληάρζεθαλ από ηελ Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο &
Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, όπσο επηζπλάπηνληαη θαη απνηεινύλ
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο όπσο παξαθάησ:

ΑΡΘΡΟ 1ν: Γηαηάμεηο- Απνθάζεηο
Η εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ ππεξεζίαο δηέπεηαη απφ:

Α. Ισχύουσες διατάξεις
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεµφζηεο πµβάζεηο Έξγσλ, Πξνµεζεηψλ
θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξµνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ),
ΦΔΚ 147/08.08.2016 Α΄.
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ
Κψδηθα Γήµσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α 114/8.6.2006), φπσο απηή
πξνζηέζεθε µε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 (ΦΔΚ Α
263/23-12-2008)
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεµνζηνλνµηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελ-ζσµάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεµφζην ινγηζηηθφ θαη
άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α 143/28-06-2014), πιελ ησλ άξζξσλ 132 παξ. 1-5,
133 θαη 134.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσµέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξαµµα
Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη ζήµεξα.
5. Σνπ
Ν.4250/2014
«Γηνηθεηηθέο
Απινπζηεχζεηο
Καηαξγήζεηο,
πγρσλεχζεηο Ννµηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεµνζίνπ ΣνµέαΣξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζµίζεηο»
(Α’ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ
6. Tνπ N.4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφµσλ γηα ην Διεγθηηθφ
πλέδξην»
7. Tνπ N.4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεµνζίσλ
πµβάζεσλ
θαη
Κεληξηθνχ
Ηιεθηξνληθνχ
Μεηξψνπ
Γεµνζίσλ
πµβάζεσλ…».
8. Tνπ N.3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξαµµα Γηαχγεηα" θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
9. Tηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο,
θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα
νξηδφµελα ζηα ζπµβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ
δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφµνο, Π.Τ.Α.) θαη εξµελεπηηθή
εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο
ζχµβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά.
10. Νφµνη,ΠΓ θαη ππνπξγηθέοαπνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη µεηά ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχµβαζεο ζχµθσλα µε ην άξζξν 120 ηνπ
Ν.4412/2016, δελ απνηεινχλ µέξνο ηνπ εθαξµνζηένπ ζεζµηθνχ πιαηζίνπ
ηεο.
11. Σελ µε αξηζµ. πξση. 6/27-03-2017 µειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξείαο.
12. Σελ κε αξ. 81 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
13. Σηο κε αξ. 259,260,260 ΑΑΤ
14. Σελ κε αξ. 51/2017απφθ. Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
15. Σελ κε αξ. 57/2017 απφθ. Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
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ΑΡΘΡΟ 2ν: Αληηθείµελν ηεο ππεξεζίαο θαη πξνϋπνινγηζµόο
ηεο ζύµβαζεο
Αληηθείµελν
ηεο
ζχµβαζεο
είλαη
νη
«ππεξεζίεο,
<<Παξακεηξνπνίεζε,
πηζηνπνηεκέλε
ππνζηήξημε
θαη
επέθηαζε
πθηζηάκελνπ
κεραλνγξαθηθνχ
ζπζηήκαηνο 2017>> φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ µε αξηζµ. πξση. 6/27-03-2017
µειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηµήµα ηεο παξνχζαο.
Κσδηθνί CPV: 72267000-4, 48219300-9
Η ζπγθεθξηκέλε ππφ δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λφκηκα µε ζρεηηθή
πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ηνπ Φνξέα, µε ηηο
αξηζµ. 259,260,2612017 απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη βαξχλεη ηνπο
Κ.Α.: 10.6117.001,10.6266.001 θαη 10.7134.002
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο είλαη 30.118,00 επξψ ζπλ Φ.Π.Α. 24% (7.228,32
επξψ) δειαδή ζπλνιηθά 37.346,32 επξψ, θαη απνηππψλεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ
ΓΗΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2017
Γηα ηελ παξνχζα Μειέηε νη Πηζηψζεηο έρνπλ πξνβιεθζεί ζην Πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Γήκνπ γηα ην 2017 φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα θαη ζα θαιπθζνχλ
απφ Ίδηνπο Πφξνπο:
Γιαμοπθωθέν
ΚΑΔ
Πεπιγπαθή
Ποζό Ππ/μού
Τπεξεζίεο Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο Τιηθνχ
10.6117.001 Καη Λνγηζκηθνχ & Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο
23.870,00
Πξνζσπηθνχ
10.6266.001

πληήξεζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ

10.7134.002

Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνχ

12.385,12
1.091,20

Παξαρψξεζε, εγθαηάζηαζε θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ λέσλ εθδφζεσλ ησλ
εθαξκνγψλ ΟΣΑ GENESIS – S.H.R.M.S. (ππεξεζίεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία
ηνπ ινγηζκηθνχ, απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαη πξνβιεκάησλ ηνπ ινγηζκηθνχ).
Α. Αλαιπηηθφο Πίλαθαο Δλεκεξσκέλσλ Δθδφζεσλ (releases)
Ποζόηηη
Πεπιγπαθή
Αξία ππο ΦΠΑ
α
ΔΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
1
2.800,00 €
ΣΑΣΙΣΙΚΑ Γ.Λ.Κ
1
280,00 €
WEB SERVICES
1
700,00 €
ΟΠΓ - ΣΟΥΟΘΔΙΑ
1
840,00 €
YΓΡΔΤΗ
1
280,00 €
ΣΑΠ
1
420,00 €
Κ.Ο.Κ
1
280,00 €
ΣΔΛΗ 2-5% & ΠΑΡΔΠΙΓΗΜΟΤΝΣΧΝ
1
420,00 €
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ
1
420,00 €
ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΔΓΓΡΑΦΧΝ
–
1
280,00 €
ΑΝΑΡΣΗΗ Δ ΓΙΑΤΓΔΙΑ
ΓΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟ – ΔΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΣΑΛΟΓΟΙ
1
784,00 €
ΜΙΘΟΓΟΙΑ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 300
1
882,00 €
LICENCE USERS > 5
10
350,00 €
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Γ, ΟΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ
1
176,00 €
ΟΡΓΑΝΧΝ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΧΝ ΟΦΔΙΛΧΝ ΠΡΟ ΣΟ
1
400,00 €
ΓΗΜΟ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΔΙΓΟΠΟΙΗΔΧΝ
ΥΡΔΧΝ
&
1
500,00 €
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΠΛΗΡΧΜΔ
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ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΧΝ*

1
ΤΝΟΛΟ:

176,00 €
9.988,00 €

Κφζηνο 350 σξψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο - παξακεηξνπνίεζε ησλ
εθαξκνγψλ, απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαη πξνβιεκάησλ ησλ δεδνκέλσλ, ππεξεζίεο
ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιψλ επί ηφπνπ ή κε απνκαθξπζκέλε ζχλδεζε κέζσ
modem/internet, εθπαίδεπζε ρξεζηψλ ζε λέα ππνζπζηήκαηα.
Β. Αλαιπηηθφο Πίλαθαο Παξνρήο Τπεξεζηψλ
Σιμή
Αξία ππο
Πεπιγπαθή
Ποζόηηηα
Μονάδορ ΦΠΑ
Τπεξεζίεο Μεραλνγξαθηθήο
Τπνζηήξημεο Λνγηζκηθνχ (σξηαία
350
55,00
19.250,00 €
απνδεκίσζε)
ΤΝΟΛΟ:

19.250,00 €

Κφζηνο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο λέσλ ππνζπζηεκάησλ880,00€ ρσξίο ΦΠΑ.
Γ. Αλαιπηηθφο Πίλαθαο Νέσλ Τπνζπζηεκάησλ
Αξία ππο
Πεπιγπαθή
Ποζόηηηα
ΦΠΑ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΧΝ
1
880,00
€
ΤΝΟΛΟ:

880,00 €

Ο θάζε ππνςήθηνο δηαγσληδφµελνο µπνξεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα µία ή
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππεξεζίεο.
Δπηζεµαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο µεηαρείξηζεο απηψλ πνπ
ζπµµεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζµφ, ην θπζηθφ θαη νηθνλνµηθφ αληηθείµελν ηεο
ζχµβαζεο δελ πξέπεη λα µεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο,
θαηά ηα νξηδφµελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/2016. Γπλαηφηεηα
µεηαβνιήο πθίζηαηαη, µφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ
Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 3ν: Αλαζέηνπζα Αξρή – ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
Αλαζέηνπζα αξρή:
ΓΗΜΟ ΓΙΣΟΜΟΤ-ΑΡΑΥΩΒΑ-ΑΝΣΙΚΤΡΑ
ΟΣΑ
Σαρ. Γ/nζε:10εο Ινπλίνπ 28 - Γίζηνκν
E-mail: info@daa.gov.gr
Σει. 2267650107,2267022296
Fax:2267022063
ΑΦΜ: 998016264 - ΓΟΤ ΛΙΒΑΓΔΙΑ
Πιεξνθνξίεο:, Σµήµα Πξνµεζεηψλ - Καηζνχιε Αζηεξία θαηά ηηο εξγάζηµεο εµέξεο
θαη ψξεο.

ΑΡΘΡΟ 4ν: Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο - εηξά ηζρύνο απηώλ
Σα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ Ν. 4412/201 γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζµφ είλαη ηα αθφινπζα:
1. ε κε αξ. πξση….. (ΠΔΡΙΛΗΦΗ)
2. ε µε αξηζµ. Πξση………….. Γηαθήξπμε
3. ην ηππνπνηεµέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν.
4412/2016
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4. νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ε Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηεο µε
αξηζµ. πξση. 6/2017 Μειέηεο
5. ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζµφο
6. ηπρφλ ζπµπιεξσµαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα
παξαζρεζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ.
7. Η πξνζθνξά ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα.
Η σο άλσ απαξίζµεζε θαζνξίδεη θαη ηελ ζεηξά ηζρχνο ηνπο ζε πεξίπησζε
αζπµθσλίαο ησλ πεξηερνµέλσλ ζε απηά φξσλ.

ΑΡΘΡΟ 5ν: Παξαιαβή θαη ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα
έγγξαθα ηεο ζύµβαζεο – Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ησλ
εγγξάθσλ ηεο ζύµβαζεο
Ο Γήµνο Γηζηφκνπ-Αξάρσβαο-Αληίθπξαο πξνζθέξεη ειεχζεξε, πιήξε, άµεζε θαη
δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήµνπ Γηζηφκνπ-Αξάρσβαο-Αληίθπξαο ζηε δηεχζπλζε www daa.gov.gr απφ ηελ
εµεξνµελία δεµνζίεπζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗ.
Οη νηθνλνµηθνί θνξείο ππνρξενχληαη λα ειέγμνπλ ην θείµελν ηεο Γηαθήξπμεο πνπ
ζα παξαιάβνπλ ειεθηξνληθά απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήµνπ Γηζηφκνπ-ΑξάρσβαοΑληίθπξαο απφ άπνςε πιεξφηεηαο.

ΑΡΘΡΟ 6ν : Γηθαηνύµελνη πµµεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζµό
Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα µέιε απηψλ µπνξνχλ
λα είλαη θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα εγθαηεζηεµέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-µέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-µέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζµφ πνπ ε
ππφ αλάζεζε δεµφζηα ζχµβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήµαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη
ηηο γεληθέο ζεµεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ µε ηελ Δλσζε Πξνζαξηήµαηνο I ηεο σο άλσ
πµθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εµπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηµεξείο ή πνιπµεξείο ζπµθσλίεο µε ηελ Δλσζε
ζε ζέµαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ (άξζξν 25 Ν. 4412/2016).
Οη ελψζεηο νηθνλνµηθψλ θνξέσλ ζπµµεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4
ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4412/2016.
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηµέλε λνµηθή
µνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί
αλάδνρνο ε λνµηθή ηεο µνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε
χπαξμε ελφο θαη µνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ µεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ
θνηλνπξαμία).
Οηθνλνµηθφο θνξέαο ζπµµεηέρεη είηε µεµνλσµέλα είηε σο µέινο έλσζεο. Κάζε
νηθνλνµηθφοθνξέαο, θπζηθφ ή λνµηθφ πξφζσπν δελ µπνξεί λα µεηέρεη ζε
πεξηζζφηεξεο απφ µία ππνβαιιφµελεοπξνζθνξέο.Φπζηθά
λνµηθάπξφζσπα πνπ
ζπµµεηέρνπλ, απηφλνµα ή σο µέιε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο ζε παξαπάλσ απφ µία
πξνζθνξέο, απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζµφ.

ΑΡΘΡΟ 7ν : Σόπνο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζµνύ Ζµεξνµελία ιήμεο ηεο πξνζεζµίαο παξαιαβήο ησλ
πξνζθνξώλ – Σξόπνο ππνβνιήο ησλ θαθέισλ πξνζθνξώλ
Ο δηαγσληζµφο ζα δηεμαρζεί, ελψπηνλ ηεο αξµφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη
Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζµνχ, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεµνηηθνχ
πµβνπιίνπ ηνπ Γήµνπ Γηζηφκνπ-Αξάρσβαο-Αληίθπξαο, 10εο Ινπλίνπ 28 ,
ζηηο………, εµέξα…….. θαη απφ ψξα ……. (έλαξμε) µέρξη θαη ψξα …….. (ψξα ιήμεο
παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ). Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα πξσηνθνιινχληαη θαη λα
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παξαδίδνληαη µέρξη ηελ σο άλσ ψξα ιήμεο θαη φζεο πξνζθνξέο πξσηνθνιινχληαη
µεηά απφ απηήλ δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζµεο.
Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο ή απφ λνµίµσο εμνπζηνδνηεµέλν
εθπξφζσπν ή απνζηέιινληαη ηαρπδξνµηθψο ή µε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζην
Πξσηφθνιιν ηνπ Γήµνπ θαηπξσηνθνιινχληαη µέρξη ηελ παξαπάλσ εµεξνµελία θαη
ψξα.
Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην Γήµν µε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ ιήμε
ηεο πξνζεζµίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά
παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζµνχ, πξνθεηµέλνπ λα
απνζθξαγηζζνχλ µαδί µε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ µε ηελ πξναλαθεξφµελε
δηαδηθαζία.
Η αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνµέλνπ ησλ
πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνµηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή
ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε
ηαρπδξνµηθφ θαηάζηεµα, αθφµα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.

ΑΡΘΡΟ 8ν: Τπνβνιή Φαθέινπ Πξνζθνξάο
Οη πξνζθνξέο είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη µέζα ζε θάθειν θαιά
ζθξαγηζµέλν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα παξαθάησ ζηνηρεία
(άξζξν 92 Ν. 4412/2016):
α) ε ιέμε Πξνζθνξά
β) ε επσλπµία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ΓΗΜΟΓΙΣΟΜΟΤ-ΑΡΥΧΒΑΑΝΣΙΚΤΡΑ),
γ) ν ηίηινο ηεο ζχµβαζεο <<Παξακεηξνπνίεζε, πηζηνπνηεκέλε ππνζηήξημε θαη
επέθηαζε πθηζηάκελνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο
2017 >> ηνπ Γήµνπ
Γηζηφκνπ-Αξάρσβαο-Αληίθπξαο ,
δ) ε θαηαιεθηηθή εµεξνµελία (εµεξνµελία ιήμεο πξνζεζµίαο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ),
ε) ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα (δειαδή ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ
πξνζθέξνληα)
Με ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα:
α) μερσξηζηφο ζθξαγηζµέλνο θάθεινο, µε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά
πµµεηνρήο» θαηά ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 9.
β) μερσξηζηφο ζθξαγηζµέλνο θάθεινο, µε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν
νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφµελα ζην άξζξν
9.
γ) μερσξηζηφο ζθξαγηζµέλνο θάθεινο, µε ηελ έλδεημε «Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά», ν
νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνµηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφµελα ζην
άξζξν 9.
Οη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζµέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ
θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 1.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο, δελ γίλνληαη απνδεθηέο.
Οη πξνζθνξέο δελ ζα έρνπλ μχζµαηα, ζβεζίµαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο θαη ζε
πεξίπησζε
χπαξμεο
νπνηαζδήπνηε
δηφξζσζεο
απηή
πξέπεη
λα
είλαη
θαζαξνγξαµµέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξµφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηε
δηφξζσζε, λα ηε µνλνγξάςεη θαη λα ηε ζθξαγίζεη. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ
ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο.
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιαµβαλφµελα ζε απηέο ζηνηρεία, φια ηα απνδεηθηηθά
έγγξαθα, θαζψο θαη φια ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία,
ζπληάζζνληαη ζηελειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεµε µεηάθξαζή ηνπο
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηααιινδαπά δεµφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά
εθαξµφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961,πνπθπξψζεθεµεηνλ.1497/1984
(Α188).
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Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζµφ απνηειεί ηεθµήξην φηη ν δηαγσληδφµελνο
έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο
ζχµβαζεο θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο
ππεξεζίαο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ
ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο.
Η έλσζε νηθνλνµηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε
είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο λνµίµσο εμνπζηνδνηεµέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο
πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπµµεηνρήο ηνπ
(ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο θαηαλνµήο αµνηβήο µεηαμχ ηνπο) θάζε µέινπο ηεο
έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.

ΑΡΘΡΟ 9ν: Πεξηερόµελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο
Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνµέλσλ πεξηιαµβάλεη, επί πνηλή
απνθιεηζµνχ, ηα αθφινπζα:
(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζµέλν θάθειν µε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο»
(β) μερσξηζηφ ζθξαγηζµέλν θάθειν µε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά»
(γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζµέλν θάθειν µε ηελ έλδεημε «Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά»
ζχµθσλα µε ηα θαησηέξσ:

Α) Περιεχόµενο Φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής»:
Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζµνχ, λα
πεξηέρεη ηα αθφινπζα:
Σν Σππνπνηεµέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), θαηά ην άξζξν 79 παξ. 4
ηνπ Ν.4412/2016, πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεµα Β΄ ηεο παξνχζαο, γηα ηηο
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχµβαζεο θάησ ησλ νξίσλ (ΦΔΚ Β΄ 3698/16-11-2016). Σν
Έληππν ζα ζπµπιεξσζεί µε βάζε ηηο Οδεγίεο πµπιήξσζεο γηα ην Σππνπνηεµέλν
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (βι. ππνζεµεηψζεηο 1-48). Απφ ην Σ.Δ.Τ. . νη
ζπµµεηέρνληεο ζηνλ Γηαγσληζµφ ππνρξενχληαη λα ζπµπιεξψζνπλ ηα πεδία ησλ
Μέξνπο ΙΙ, Μέξνπο ΙΙΙ θαη Μέξνπο VI. Απφ ην Μέξνο ΙV ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ νη
ζπµµεηέρνληεο ζηνλ Γηαγσληζµφ ππνρξενχληαη λα ζπµπιεξψζνπλ µφλν ην «α:
Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο». Γηα ηα ππφινηπα πεδία ηνπ Μέξνπο
IV νη ζπµµεηέρνληεο δελ απαηηείηαη λα παξάζρνπλ πιεξνθνξίεο. Σν Μέξνο V ηνπ
ΣΔΤΓ δελ ζα ζπµπιεξσζεί απφ ηνπο ζπµµεηέρνληεο.
Σν Σππνπνηεµέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ππνβάιιεηαη σο
πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ
δεµφζηεο αξρέο ή ηξίηα µέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν νηθνλνµηθφο θνξέαο πιεξνί
(ζεηηθά ή αξλεηηθά) ηηο δεισζείζεο ζην έληππν πξνυπνζέζεηο ζπµµεηνρήο. Σν
Σππνπνηεµέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) δελ απαηηείηαη λα θέξεη
βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ησλ θαηά λφµν ππφρξεσλ πξνο ππνγξαθή
ηνπ. Δπηζεµαίλεηαη, σζηφζν, φηη ηπρφλ ςεπδήο ή αλαθξηβήο δήισζε επηθέξεη ηηο
έλλνµεο ζπλέπεηεο ηεο ςεπδνχο ή αλαθξηβνχο δήισζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
θείµελε λνµνζεζία.
Η εµεξνµελία ππνγξαθήο ηνπ Σππνπνηεµέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο
πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζµνχ, λα είλαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο απφ ηελ
αλάξηεζε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗ έσο θαη ηελ εµεξνµελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ.
Σν Σππνπνηεµέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ππνγξάθεηαη απφ ην
θπζηθφ/ά πξφζσπν/α, ηα νπνία είλαη µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφονηθνλνµηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ,ζχµθσλα µε ην ηζρχνλ ζεζµηθφ ή
θαλνληζηηθφ
πιαίζην
πνπ
δηέπεη
ηνλ
νηθνλνµηθφ
θνξέα,
ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλησλδηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο
δεδνµέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα.
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ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξα πξφζσπα, ζχµθσλα µε ηα παξαπάλσ, έρνπλ
ππνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ Σππνπνηεµέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ),
ππνγξάθνπλ φια ζην Μέξνο VI (ΣΔΛΙΚΔ ΓΗΛΧΔΙ) ηνπ ίδηνπ (θαη φρη
δηαθνξεηηθνχ γηα θάζε ππνγξάθνληα) ΣΔΤΓ
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνµηθψλ θνξέσλ, ε
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 2 / ην ηππνπνηεµέλν έληππν ηεο παξ. 4
θαηά πεξίπησζε, ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε µέινο ηεο έλσζεο.
Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο» πέξαλ ηεο έλδεημεο ¨ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ¨ πξέπεη λα θέξεη θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο.
(βι. παξαπάλσ άξζξν 8 παξ. 1 ζηνηρ. β-ε).
2. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δελ είλαη ε εηαηξεία θαηαζθεπήο, ηφηε νθείιεη
επί πνηλή απνθιεηζµνχ λα πξνζθνµίζεη µηα βεβαίσζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο µε ηελ
νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν πξνζθέξσλ είλαη εμνπζηνδνηεµέλνο ζπλεξγάηεο ή
δηάδνρνο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο θαη φηη γλσξίδεη ζε βάζνο ηελ ππνζηεξηδφµελε
εθαξµνγή, ψζηε λα µπνξεί λα πξνβαίλεη ζε ζπληήξεζε, ππνζηήξημε θαη
αλαβάζµηζε απηήο θαζψο θαη ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηδηφθηεηνπ πεγαίνπ θψδηθα, ζε
πεξηπηψζεηο εληνπηζµνχ ιαζψλ ή αιιαγψλ ζηε λνµνζεζία ή γηα νπνηαδήπνηε αηηία.

Β) Περιεχόµενο Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς:
Ο μερσξηζηφο ζθξαγηζµέλνο θάθεινο µε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» πξέπεη
λα πεξηέρεη, επί πνηλή απνθιεηζµνχ, µφλν µηα ππνγεγξαµµέλε Τπεχζπλε Γήισζε,
φπνπ ζπγθεθξηµέλα λα δειψλεηε απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν:
Όηη ε ηερληθή ηνπ πξνζθνξά θαιχπηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζµ.
πξση. 6/2017 µειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο
Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πέξαλ ηεο έλδεημεο ¨ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ¨
πξέπεη λα θέξεη θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. (βι. παξαπάλσ άξζξν 8
παξ. 1 ζηνηρ. β-ε).

Γ) Περιεχόµενο Φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς:
Ο μερσξηζηφο ζθξαγηζµέλνο θάθεινο µε ηελ έλδεημε «Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά»,
πξέπεη λα πεξηέρεη, επί πνηλή απνθιεηζµνχ, ζπµπιεξσµέλν, µε ππνγξαθή θαη
ζθξαγίδα ηνπ πξνζθέξνληα, ην Έληππν Οηθνλνµηθήο Πξνζθνξάο, ην νπνίν
επηζπλάπηεηαη ζηελ ππ’ αξηζµ. πξση. 6/2017 µειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ην
πεξηερφµελν ηνπ νπνίνπ είλαη απφιπηα δεζµεπηηθφ.
Οθάθεινο ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο πέξαλ ηεο έλδεημεο ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ¨, πξέπεη λα θέξεη θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. (βι.
παξαπάλσ άξζξν 8 παξ. 1 ζηνηρ. β-ε).
Τπνγξαµµίδεηαη φηη ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο µπνξεί λα δεηά απφ θάζε πξνζθέξνληα,
αλά πάζα ζηηγµή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιεη φια ή νξηζµέλα
απφ ηα απαηηνχµελα πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ
άξζξν 8 ππφ ζηνηρεία Α, Β, Γ , φπνηε απηφ θξηζεί απαξαίηεην γηα λα δηαζθαιηζηεί ε
νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο (βι. θαη άξζξν 15 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο).

ΑΡΘΡΟ 10ν : Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
Δγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο: Ο αλάδνρνο πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο
πξέπεηλαπξνζθνµίζεηηελαπαηηνπµέλε εγγχεζε θαιήο εθηειέζεσο, ην χςνο ηεο
νπνίαοθαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο
ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ (άξζξν 72 παξ. 1β ηνπ Ν. 4412/2016).
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο Σξαπέδεο ζα πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχµθσλα µε ην
ζπλεµµέλν ζηελ παξνχζα ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ
ΔΚΣΔΛΔΗ (Παξάξηεµα Α΄)
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο
ηελ εθαξµνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ θαη έρεη δηάξθεηα ηζρχνο µέρξη ηηο 31-12-2017.
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Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο µεηά ηελ νξηζηηθή
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηµέλνπ ηεο ζχµβαζεο.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχµβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχµαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ
λφµηµα ζηα θξάηε - µέιε ηεο Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ Υψξνπ ή ζηα
θξάηε-µέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσµα
απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ. .Δ. ή λα
παξέρνληαη µε γξαµµάηην ηνπ Σαµείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ µε
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεµαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί
παξαθαηαζήθε µε γξαµµάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σαµείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνµεξίδηα ή µεξίζµαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη µεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε
νηθνλνµηθφ θνξέα.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.
ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχµβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία) , φια ηα µέιε ηεο
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ µέρξη
πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο.
Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιαµβάλνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα
ζηνηρεία: α) ηελ εµεξνµελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή
πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζµφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ
θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπµία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ
νηθνλνµηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε
εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ
δηθαηψµαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε
θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο π-πφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο
ραξηνζήµνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εµεξνµελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, ζ) ηελ
εµεξνµελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο
απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή µεξηθά
εληφο πέληε (5) εµεξψλ µεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ
νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο, ηνλ
αξηζµφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχµβαζεο.
Ο Γήµνο Γηζηφκνπ-Αξάρσβαο-Αληίθπξαο επηθνηλσλεί µε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη
λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηµέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ
εγθπξφηεηά ηνπο.

ΑΡΘΡΟ 11ν : Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ
Ο θάζε ππνςήθηνο δηαγσληδφµελνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα µία ή
πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο.
Οη πξνζθεξφµελεο ηηµέο µνλάδαο παξαµέλνπλ ζηαζεξέο θαη αµεηάβιεηεο θαζ’ φιε
ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη δελ ππφθεηληαη γηα θαλέλαλ ιφγν ζε
αλαζεψξεζε.
Όιεο νη ηηµέο ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζε επξψ (€) θαη ζα
πεξηιαµβάλνπλ:
Όιεο ηηο επηβαξχλζεηο (θφξνπο, δαζµνχο, µεηαθνξηθά θιπ.) θαη ηηο λφµηµεο
θξαηήζεηο, νη νπνίεο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα.
Σηολφµηµεοππέξηξίησλθξαηήζεηο νηνπνίεο βαξχλνπλ
επίζεο ηνλ νηθνλνµηθφ
θνξέα.
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, θαζψο θαη αληηπξνζθνξέο, απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξµνγήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπλάιιαγµα ή ξήηξα ζπλαιιάγµαηνο
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
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Οη ηηµέο ησλ πξνζθνξψλ λννχληαη µε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα
δηαθήξπμε θαη ε µε αξηζµ. πξση. 6/2017 µειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο
Απφ ηελ νηθνλνµηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα ην πνζφ ην νπνίν
επηδηψθεη λα ιάβεη ν αλάδνρνο, ν νπνίνο θαη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ην
εάλ πξνθχςνπλ παξάγνληεο (πιελ ζπληζηψληεο αλσηέξα βία) ηνπο νπνίνπο δελ
είρε ππνινγίζεη. Ο Γήµνο δελ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε θαµία ζπµπιεξσµαηηθή
δαπάλε. πλεπψο είλαη απαξάδεθηεο ξήηξεο πνπ εμαξηνχλ ην πνζφ απηφ απφ
µεηαγελέζηεξα γεγνλφηα ή µεηξήζεηο αθνχ ε πξνζθνξά είλαη εμ νξηζµνχ ηεο
επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ.
Γεδνµέλνπ φηη θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή
άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηµήο (ραµειφηεξε ηηµή) αλά ππεξεζία,
ηζφηηµεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο µε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηµή ζην ζχλνιν ηεο θάζε
ππεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ν Γήµνο επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν µε
θιήξσζε µεηαμχ ησλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηµεο πξνζθνξέο. Η
θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξµνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία ησλ
νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηµεο πξνζθνξέο (άξζξν 90 παξ. 1 Ν.
4412/2016).
Σν έληππν Οηθνλνµηθήο πξνζθνξάο πνπ θαινχληαη λα ζπµπιεξψζνπλ νη
ππνςήθηνη αλάδνρνη επηζπλάπηεηαη ζηελ µε αξηζµφ πξση. 6/2017 ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο θαη ην πεξηερφµελφ ηνπ είλαη απφιπηα δεζµεπηηθφ.

ΑΡΘΡΟ 12ν : Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζµεχνπλ ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο γηα εθαηφλ είθνζη
(120) εµέξεο απφ ηελ επνµέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ.
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο µηθξφηεξν απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο µπνξεί λα παξαηείλεηαη, απηνµάησο, θαη' αλψηαην φξην γηα
ρξνληθφ δηάζηεµα ίζν µε εθαηφλ είθνζη (120) εµέξεο. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ
παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο,
µαηαηψλνληαη ηα απνηειέζµαηα ηνπ δηαγσληζµνχ, εθηφο εάλ ν Γήµνο ΓηζηφκνπΑξάρσβαο-Αληίθπξαο θξίλεη αηηηνινγεµέλα φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο
εμππεξεηεί ην δεµφζην ζπµθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνµηθνί θνξείο πνπ ζπµµεηέρνπλ
ζηε δηαδηθαζία µπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο,
εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο
ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη
µε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνµηθνί
θνξείο ζχµθσλα µε ην άξζξν 97 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13ν : ηάδην παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ αξµφδηα γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο
δεµνπξαζίαο επηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη δεµφζηα, µέρξη ηελ ψξα ιήμεο απνδνρήο
θαη πξσηνθφιιεζεο ησλ πξνζθνξψλ, πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα.
ε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη αλαγξάθεηαη ν αχμσλ αξηζµφο ηεο πξνζθνξάο, ν
νπνίνο αλαγξάθεηαη θαη ζην πξαθηηθφ.
Όηαλ παξέιζεη απηή ε ψξα, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ε ιήμε
ηεοπαξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ε νπνία αλαγξάθεηαη θαη ζηα πξαθηηθά.
Απαγνξεχεηαη ε γηανπνηνλδήπνηε ιφγν απνδνρή πξνζθνξάο µεηά ηελ παξέιεπζε
ηνπ ρξφλνπ απηνχ, µε πνηλήαθπξφηεηαοηνπδηαγσληζµνχ.
Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζµα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζµνχ
ζεµεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζµε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε
πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο µε θαλνληθέο.
Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή
εµεξνµελία ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο, θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν απηήο, µηζή
ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο. Η παξαιαβή µπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη µεηά ηελ ψξα
ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εµπξφζεζµα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή
ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνµέλσλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ θαη
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πξνζθνξέο πξσηνθνιιήζεθαλ µέρξη θαη ηελ ψξα ιήμεο
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παξαιαβήο ηνπο πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Η ιήμε ηεο
παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, µε
πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη µεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη
δεθηή άιιε πξνζθνξά.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζµνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία αµέζσο µε ην
πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί
πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο (ζεµεηψλεηαη φηη ηφζν ζην πξσηφθνιιν
φζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εµέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή
θαηαρψξεζε ζην θάθειν µνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε
θαηαθαηηθή πεξίπησζε µεηαβαίλεη µέινο ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη
παξαιαµβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ
δηαγσληζµνχ.

ΑΡΘΡΟ 14ν : ηάδην απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ
πξνζθνξώλ
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζµνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ ηελ εµεξνµελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 7. Η
απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεµφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνµίµσο
εμνπζηνδνηεµέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιαµβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ
ζπµµεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο
(άξζξν 21 Ν. 4412/2016). Σν δηθαίσµα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ
άιισλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
άξζξνπ πξψηνπ ηνπ π.δ. 28/2015 («Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε
ζε δεµφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία» ΦΔΚ Α΄34).
Α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπµµεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο µνλνγξάθνληαη απφ
ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζµνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν.
Αθνινπζεί ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπµµεηνρήο θαηά ζεηξά επίδνζήο ηνπο,
θαζψο θαη ν έιεγρνο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ν νπνίνο µπνξεί λα εθηείλεηαη θαη
ζε επφµελεο ζπλεδξηάζεηο αλ ε επηηξνπή, ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο, δελ δχλαηαη λα
νινθιεξψζεη απζεµεξφλ ηα θαζήθνληα ηεο. Η Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο
ππέβαιαλ πξνζθνξέο θαη ηα απνηειέζµαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην
νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα µέιε ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνµηθψλ
πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά µνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο
ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηµέλνπ λα
απνζθξαγηζζεί ηελ εµεξνµελία θαη ψξα ζα νξηζηεί µε λέα πξφζθιεζε.
Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη
Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζµνχ µπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο
ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπµπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά
πνπ έρνπλ ππνβάιεη, µέζα ζε πξνζεζµία επηά (7) εµεξψλ απφ ηελ εµεξνµελία
θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή
ζπµπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέ-ξνληεο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί,
δελ ιαµβάλεηαη ππφςε (άξζξν 102 Ν. 4412/2016).
Πην ζπγθεθξηµέλα ζην σο άλσ πξαθηηθφ θαηαγξάθνληαη φζεο πξνζθνξέο θξηζνχλ
µε θαλνληθέο ή απαξάδεθηεο θαη φζεο ζα πξνρσξήζνπλ ζην επφµελν ζηάδην ηνπ
δηαγσληζµνχ (άλνηγµα νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ).
Με θαλνληθέο, θαηά ηα αλσηέξσ, ζεσξνχληαη:
α) φζεο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχµβαζεο (δηαθήξπμε,
µειέηε, θιπ),
β) φζεο παξειήθζεζαλ εθπξφζεζµα, γ)φηαλππάξρνπλαπνδεηθηηθάζηνηρεί αζέµηηεο
πξαθηηθήο, φπσο ζπµπαηγλίαο ή δηαθζνξάο,
δ) φζεο θξίλνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή αζπλήζηζηα ραµειέο ζχµθσλα µε ην
άξζξν 88. Απαξάδεθηεο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη ζπγθεθξηµέλα:
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α) φζεο ππνβάιινληαη απφ πξνζθέξνληεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηα απαηηνχµελα
πξνζφληα θαη
β) φζσλ ε ηηµή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζµφ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, φπσο
θαζνξίζζεθε θαη ηεθµεξηψζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
ζχµβαζεο.
Β) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζµέλνη θάθεινη µε ηα νηθνλνµηθά ζηνηρεία ησλ
πξνζθνξψλ, µεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ
πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εµεξνµελία θαη ψξα πνπ νξίζηεθε µεηά
απφ λέα πξφζθιεζε θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηµψλ θαη έιεγρνο ησλ
νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ην
πξνεγνχµελν σο άλσ ζηάδην Α) νη θάθεινη ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο δελ
απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.
Γ) ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ απνζθξάγηζε, αληί ηεο µνλνγξαθήο πνπ ζέηεη
ην αξµφδην φξγαλν επί ησλ πξνζθνξψλ, µπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε µεραληθνχ µέζνπ
(δηάηξεζε), µε ην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ε εµεξνµελία θαη ε ψξα απνζθξάγηζεο.
Γ) Σα απνηειέζµαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη µε απφθαζε ηεο
Οηθνλνµηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήµνπ, ε νπνία θνηλoπνηείηαη µε επηµέιεηα απηήο ζηνπο
πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχµθσλα µε ην
άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 βι. θαησηέξσ άξζξν 18).
Δ) Η ππνβνιή µφλν µίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπµα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχµβαζεο.
Σ) Η απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπµµεηνρήο, ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ µπνξνχλ λα γίλνπλ ζε µία δεµφζηα
ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο.

ΑΡΘΡΟ 15o: Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο (Απνδεηθηηθά
µέζα)
Γηα ηελ απφδεημε ησλ δεισζέλησλ ζην Σππνπνηεµέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο
(ΣΔΤΓ) ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ζα
εηδνπνηεί εγγξάθσο γηα λα πξνζθνµίζεη, θαη’ ειάρηζηνλ, ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
Απφζπαζµα ηνπ ζρεηηθνχ µεηξψνπ (πνηληθνχ µεηξψνπ) ή, ειιείςεη απηνχ,
ηζνδχλαµνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξµφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ
θξάηνπο-µέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεµέλνο
ν ελ ιφγσ νηθνλνµηθφο θνξέαο.
Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξµφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - µέινπο ή
ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα,
φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεµεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή
ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεµεξφηεηα), ζχµθσλα µε
ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνµνζεζία
αληίζηνηρα.
Γηα ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεµέλνη ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά είλαη:
(i) θνξνινγηθή ελεµεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξµφδηα θαηά πεξίπησζε
Αξρή γηα ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα,
(ii) (ηη) αζθαιηζηηθή ελεµεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξµφδηα θαηά
πεξίπησζε Αξρή θαη αθνξά ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή
αζθάιηζε.
Η αζθαιηζηηθή ελεµεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ
πξνζθέξνληνονηθνλνµηθνχ θνξέα σο θπζηθφ ή λνµηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ
ηνπο µε ζρέζε εμαξηεµέλεο εξγαζίαο,ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ,φζνλ αθνξά ηαλνµηθά
πξφζσπα, θαη ησλ εθ ησλ µειψλ ηεοδηνίθεζήο ηνπο εξγαδνµέλσλ µε νπνηαδήπνηε
ζρέζε εξγαζίαο ζε απηήλ.
γ. αλ ην θξάηνο-µέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α) θαη (β) ηέηνηνπ
είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ
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θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13, ην έγγξαθν ή ην
πηζηνπνηεηηθφ µπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - µέιε
ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ
ελδηαθεξνµέλνπ
ελψπηνλ
αξµφδηαο
δηθαζηηθήο
ή
δηνηθεηηθήο
αξρήο,
ζπµβνιαηνγξάθνπ ή αξµφδηνπ επαγγειµαηηθνχ ή εµπνξηθνχ νξγαληζµνχ ηνπ
θξάηνπο µέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεµέλνο ν
νηθνλνµηθφο θνξέαο.
Οη αξµφδηεο δεµφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεµε 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 ζην ΣΔΤΓ.
Αλ δηαπηζησζεί µε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα
ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφµελνπ απνξξίπηεηαη.
3)
Σα θαηά πεξίπησζε Ννµηµνπνηεηηθά Έγγξαθα ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα.
Η Δπηηξνπή µπνξεί λα δεηά, θαηά ηελ θξίζε ηεο, θαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν
ζπληζηά απνδεηθηηθφ µέζν γηα ηα δεισζέληα ζην ΣΔΤΓ.
ΗΜΔΙΧΗ Α΄
Η ππνρξέσζε πξνζθφµηζεο απνζπάζµαηνο πνηληθνχ µεηξψνπ αθνξά ζε θάζε
πξφζσπν πνπ είλαη µέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ
ελ ιφγσ νηθνλνµηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηφ. Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχµελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζµέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχµσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χµβνπιν,
θαζψο θαη φια ηα µέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ.
ΗΜΔΙΧΗ Β΄
ρεηηθά µε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή
επηθπξσµέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ζε δηαγσληζµνχο δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ
δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
1. Απιά αληίγξαθα δεµνζίσλ εγγξάθσλ Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή
θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλαληηγξάθσλ ησλ δεµνζίσλ
εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο
α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφµνπ 4250/2014. εµεησηένλ φηη ε παξαπάλσ
ξχζµηζε δελ θαηαιαµβάλεη ηα ζπµβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα,
έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε
ππνβνιήο θεθπξσµέλσλ αληηγξάθσλ.
2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεµνζίσλ εγγξάθσλ Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά
επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζείαπφ
αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνµίµσο επηθπξσµέλα απφ
ηελ αξµφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχµθσλα
µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013).
εµεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο
ππνβνιήο δεµνζίσλ εγγξάθσλ µε ζπγθεθξηµέλε επηζεµείσζε (APOSTILLE), νη
νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπµβάζεηο ηεο ρψξαο (χµβαζε ηεο Υάγεο) ή
άιιεο δηαθξαηηθέο ζπµθσλίεο (βι. θαη ζεµείν 6.2.)
3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή
θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηανπνία έρνπλ επηθπξσζεί
απφ δηθεγφξν, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα
Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα
φζσληδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο
πεξίπησζεο
α'
ηεο
παξ.
2ηνπ
άξζξνπ
1
ηνπ
λφµνπ
4250/2014.
4.Πξσηφηππαέγγξαθαθαηεπηθπξσµέλα αληίγξαθα
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνµίµσο επηθπξσµέλα αληίγξαθα
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφµελνπο.

32

ΑΔΑ: ΩΛ6ΞΩ9Σ-ΞΗΛ

Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο
ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εµεξνµελία
έθδνζεο εληφο ησλ έμη µελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εµεξνµελίαο ηνπ άξζξνπ 7.
Οη
έλνξθεο
βεβαηψζεηο
πνπ
ηπρφλ
πξνζθνµίδνληαη
γηα
αλαπιήξσζε
δηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ εµεξνµελία εληφο ησλ έμη µελψλ πνπ
πξνεγνχληαη ηεο εµεξνµελίαο ηνπ άξζξνπ 7.

ΑΡΘΡΟ 16ν: Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ
θαηαθύξσζεο
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο
ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ
αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληνο δέθα (10) εµέξεο µεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ
εθδίδνληαη, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο.
Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνµίδνληαη ζε ζθξαγηζµέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη
εµπξφζεζµα ζην αξµφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο.
Αλ δελ πξνζθνµηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε
απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζµία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα
πξνζθνµίζεη ή λα ηα ζπµπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Η αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί λα
παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζµία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη'
αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εµέξεο.
i)
Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα
ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ µε ην Σππνπνηεµέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ
άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii)
αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζµέλν ρξνληθφ δηάζηεµα ή ζηελ
πξνζεζµία θαη παξάηαζε απηήο πνπ δφζεθε ηα απαηηνχµελα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή
iii)
αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνµίζζεθαλ λνµίµσο θαη εµπξνζέζµσο,
δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπµµεηνρήο ζχµθσλα ην άξζξν 15
ηεο παξνχζαο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε
γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφµελε πιένλ ζπµθέξνπζα
απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπµέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνµίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
απαηηνχµελα δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο µαηαηψλεηαη.
Ηδηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη µε ηε
ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξµφδην γλσµνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ
θαθέινπ ζηελ Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήµνπ Γηζηφκνπ-Αξάρσβαο-Αληίθπξαο γηα
ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ
είηε γηα ηε µαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχµβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 17ν: Καηαθύξσζε – Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή
ζύµβαζεο – ύλαςε ζύµβαζεο
Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί αµέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, µαδί µε
αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν µε θάζε
πξφζθνξν ηξφπν, φπσο µε ηειεν-µνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνµείν θ.ιπ., επί
απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιαµβάλνπλ γλψζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνµα απνηειέζµαηά ηεο, εθφζνλ ε
αλαζέηνπζααξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
Μεηάηελάπξαθηεπάξνδνησλπξνζεζµηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφµελσλ απφ ηηο
θείµελεο δηαηάμεηο βνεζεµάησλ θαη µέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη
δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, o πξνζσξηλφο
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αλάδνρνο θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζµέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή
ηνπ ζπµθσλεηηθνχ εληφο είθνζη (20) εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο
έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνµίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχµελε εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.
Η ππνγξαθή ηνπ ζπµθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπµθσλεηηθφ, µέζα ζηελ πξνζεζµία πνπ νξίδεηαη ζηελ
εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφµελε πιένλ ζπµθέξνπζα απφ
νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη
γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπµθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο µαηαηψλεηαη.

ΑΡΘΡΟ 18ν: Δλζηάζεηο
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ή ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχµβαζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο
παξνχζαο, ρσξεί έλζηαζε µέρξη πέληε (5) εµέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή
εµεξνµελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Δπί ηεο έλζηαζεο απνθαζίδεη ε Οηθνλνµηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήµνπ, χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε ηεο ηξηµεινχο Δπηηξνπήο
Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ, εληφο πξνζεζµίαο δέθα (10) εµεξψλ, µεηά ηελ άπξαθηε
πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθµαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο
άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, µε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή
παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεµνζίνπ πνζνχ ίζνπ µε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο
εθηηµψµελεο αμίαο ηεο ζχµβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεµφζην έζνδν θαη
επηζηξέθεηαη µε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.
Καηά ησλ πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ρσξεί, επίζεο, έλζηαζε εληφο πέληε (5)
εµεξψλαπφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφµελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφµελν
νηθνλνµηθφ θνξέα.
Δπί ηεο έλζηαζεο απνθαζίδεη ε Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήµνπ, χζηεξα απφ
γλσµνδφηεζε ηεο ηξηµεινχο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ, εληφο πξνζεζµίαο
δέθα (10) εµεξψλ, µεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθµαίξεηαη ε απφξξηςε
ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, µε ηελ
θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεµνζίνπ πνζνχ ίζνπ µε
ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηµψµελεο αμίαο ηεο ζχµβαζεο. Σν παξάβνιν
απηφ απνηειεί δεµφζην έζνδν θαη επηζηξέθεηαη µε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.
Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήµνπ ΓηζηφκνπΑξάρσβαο-Αληίθπξαο θαηά ηηο παξαπάλσ πξνζεζµίεο θαη εξγάζηµεο εµέξεο θαη
ψξεο.

ΑΡΘΡΟ 19ν: Σόπνο παξάδνζεο θαη ρξόλνο παξάδνζεο ηεο
ππεξεζίαο
Οη αλάδνρνη νθείινπλ λα παξέρνπλ απεξηφξηζηε ηειεθσληθή ππνζηήξημε φιεο ηηο
µέξεο θαη ψξεο πνπ ζεσξνχληαη εξγάζηµεο γηα ην δεµφζην, γηα νπνηαδήπνηε απνξία
ησλ ρεηξηζηψλ ησλ εθαξµνγψλ, γηα ηερληθά πξνβιήµαηα θαη γηα ηε βειηηζηνπνίεζε
ησλ παξαγφµελσλ απνηειεζµάησλ.
Οη αλάδνρνη νθείινπλ λα ηξνπνπνηνχλ ή λα παξαµεηξνπνηνχλ θαηάιιεια ηηο
εθαξµνγέο ηνπο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε απξφζθνπηε επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή
δεδνµέλσλ µεηαμχ ησλ εθαξµνγψλ ή µεηαμχ ησλ εθαξµνγψλ θαη ησλ θεληξηθψλ
ππνινγηζηηθψλ ζπζηεµάησλ ηνπ ππνπξγείνπ, φπνπ απηά πθίζηαληαη ή
δεµηνπξγνχληαη.
ε θάζε πεξίπησζε, νη αλάδνρνη έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ θαιή, απξφζθνπηε θαη
αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ εθαξµνγψλ ηνπο.
Χο ζπλνιηθφο ρξφλνο πεξαίσζεο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη απφ ηελ εµεξνµελία
ππνγξαθήο ηεο ζχµβαζεο µέρξη ηηο 31/12/2017.
Απφ πιεπξάο Γήµνπ δειψλεηαη φηη δελ ππάξρεη θαµία ππνρξέσζε γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ.
Ο ζπµβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο µπνξεί λα παξαηείλεηαη απφ ην Γήµν ππφ ηηο
αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο:
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α)ηεξνχληαηνηφξνηηεοδηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 Ν.4412/2016,
β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεµέλε απφθαζε ηνπ αξµφδηνπ απνθαηλφµελνπ νξγάλνπ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο µεηά απφ γλσµνδφηεζε αξµνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε µε
πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπµθσλεί ν «πάξνρνο
ππεξεζηψλ» είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεµα ηνπ παξφρνπ ην νπνίν ππνβάιιεηαη
ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπµβαηηθνχ ρξφλνπ,
γ) ην ρξνληθφ δηάζηεµα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή µηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ
ζπµβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπµβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο
παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπµβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
Η απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήµαηνο ηνπ παξφρνπ ππεξεζίσλ.
ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπµβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ
αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηµεληθψο
αδχλαηε ηελ εµπξφζεζµε παξάδνζε ησλ ζπµβαηηθψλ «ππεξεζηψλ», δελ
επηβάιινληαη θπξψζεηο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπµβαηηθνχ
ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207
ηνπ Ν. 4412/2016.
Δάλ ιήμεη ν ζπµβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεµα
παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα
παξαδνζεί ε «ππεξεζία», ν «πάξνρνο ππεξεζηψλ» θεξχζζεηαη έθπησηνο.

ΑΡΘΡΟ 20ν: Παξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ – Παξαθνινύζεζε
ηεο ζύµβαζεο
Η παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ ηηο επηηξνπέο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ
άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ζχµβαζεο παξνρήο
ππεξεζηψλ ζχµθσλα µε ην άξζξν 216 ηνπ Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 21ν: Υξόλνο παξαιαβήο ππεξεζηώλ– ύληαμε
πξσηνθόιισλ παξαιαβήο
Η Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζα πξέπεη λα πξαγµαηνπνηεί ηελ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ
θαη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο φπσο απηή νξίδεηαη ζην
άξζξν 219 ηνπ Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 22ν: Απόξξηςε παξαδνηένπ – Αληηθαηάζηαζε
ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή µέξνπο ησλ παξερφµελσλ
ππεξεζηψλ, µεαπφθαζεηνπαπνθαηλνµέλνπνξγάλνπ
χζηεξααπφ
γλσµνδφηεζε
ηνπ αξµφδην νξγάλνπ, µπνξεί
λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο µε
άιιε,
πνπ λα είλαη ζχµθσλε µεηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο, µέζα ζε ηαθηή πξνζεζµία πνπ
νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή (άξζξ. 220 Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 23ν : Υξεµαηνδόηεζε ηεο ζύµβαζεο – Πιεξσµή
αλαδόρνπ
Η ζπγθεθξηµέλε ππφ δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λφµηµα µε ζρεηηθή πίζησζε
ηνπ πξνυπνινγηζµνχ ηνπ νηθνλνµηθνχ έηνπο 2017 ηνπ Φνξέα, θαη βαξχλεη ηνλ
Κ.Α.:10.6117.001,10.6266.001 θαη 10.7134.002 θαη κε ηηο αξ. 259,260,261 ΑΑΤ
Τπφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνµνζεζία, πεξηιαµβαλνµέλεο
ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεµνζίσλ πµβάζεσλ, ζχµθσλα µε ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν
4013/2011.
Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γήµν.
Σν εθάζηνηε εθδηδφµελν ηηµνιφγην ζα εμνθιείηαη πιήξσο (100%) µεηά απφ ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηµήµαηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ
(άξζξν 200 Ν. 4412/2016). Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ, θαη’ ειάρηζην, απαηηνχληαη γηα
ηελ πιεξσµή ηνπ αλαδφρνπ είλαη:
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α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηµήµαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσµή ή ηνπ
ζπλφινπ ηνπζπµβαηηθνχ αληηθείµελνπ ζχµθσλα µε ην άξζξν 219.
β)Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ
γ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ, εάλ ην ηηµνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε
«Δμνθιήζεθε».
δ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεµεξφηεηαο
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο, βάζεη ησλ θείµελσλ δηαηάμεσλ, θφξνπο,
ηέιε, θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εµέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ.
Η θαηαβνιή ηεο αµνηβήο ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη µε ηελ πξνζθφµηζε ησλ
παξαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη παξαπάλσ, θαζψο θαη θάζε άιινπ
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ
ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσµή (άξζξν 200 παξ. 6 Ν. 4412/2016), ζπλεθηηµεµέλνπ
θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζεψξεζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεµαηηθνχ
εληάιµαηνο πιεξσµήο απφ ηελ Τπεξεζία Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
Η πιεξσµή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζε EURO.

ΑΡΘΡΟ 24ν: Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο
Ο Γήµνο Γηζηφκπν-Αξάρσβαο-Αληίθπξαο µε εηδηθά αηηηνινγεµέλε απφθαζή ηνπ,
µεηά απφ γλψµε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ, µαηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
δεµφζηαο ζχµβαζεο:
α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ µε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ
απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεηζµνχ φισλ ησλ
πξνζθεξφλησλ ή ζπµµεηερφλησλ, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη
ηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο ή
β) αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχµβαζεο, θαηά ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 105 παξ. 5 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ Ν.
4412/2016.
Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεµφζηαο ζχµβαζεο µπνξεί λα ιάβεη ρψξα µε
εηδηθψο αηηηνινγεµέλε απφθαζε ηνπ ΓήµνπΓηζηφκνπ-Αξάρσβαο-Αληίθπξαο, µεηά
απφ γλψµε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
β) αλ νη νηθνλνµηθέο θαη ηερληθέο παξάµεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεοάιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπµβαηηθνχ αληηθεηµέλνπ δελ
ελδηαθέξεη πιένλ ηνλ Γήµν Γηζηφκνπ-Αξάρσβαο-Αληίθπξαο νπνίν πξννξίδεηαη ην
ππφ αλάζεζε αληηθείµελν,
γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο,
δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο µε ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε,
ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/2016,
ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεµνζίνπ ζπµθέξνληνο φπσο ηδίσο δεµφζηαο
πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάιµαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο, ν Γήµνο µπνξεί, µεηά απφ γλψµε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη
µεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλαµνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζµά ηεο ή λα
απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεµείν πνπ εµθηινρψξεζε ην ζθάιµα ή ε
παξάιεηςε.
Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε µαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ν Γήµνο Γηζηφκνπ-Αξάρσβαο-Αληίθπξαο αθπξψλεη ηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεµφζηαο ζχµβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείµελν ηεο
ζχµβαζεο ή, αλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη µε ηµήµα ηεο ζχµβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ
ηµήµα, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ.
Ο Γήµνο Γηζηφκνπ-Αξάρσβαο-Αληίθπξαο δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσµα, µεηά απφ
γλψµε ηνπ αξµνδίνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια µε ηε µαηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο, µε ηξνπνπνίεζε ή µε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ
άξζξσλ 29 (αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία µε δηαπξαγµάηεπζε) ή 32 (πξνζθπγή ζηε
δηαδηθαζία µε δηαπξαγµάηεπζε ρσξίο πξνεγνχµελε δεµνζίεπζε) ηνπ Ν.
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4412/2016, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ.

ΑΡΘΡΟ 25ν:Δπίιπζε δηαθνξώλ
Γηα ηελ επίιπζε ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ
παξφληνο δηαγσληζµνχ θαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο αξµφδηα είλαη ηα
Γηθαζηήξηα ΓήµνπΓηζηφκνπ-Αξάρσβαο-Αληίθπξαο

ΑΡΘΡΟ 26ν:Γεµνζίεπζε δηαγσληζµνύ
Πεξίιεςε
ηεο
παξνχζαο
δηαθήξπμεο
ζα
αλαξηεζεί
ζην
δηαδίθηπν,
(www.diavgeia.gov.gr),χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/10, (ΦΔΚ112/Α/13-72010), γηα ηελ «Δλίζρπζε ηεοδηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλθαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην
Γηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα”». Παξάιιεια, πεξίιεςεηεο δηαθήξπμεο ζα
αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, ελψ επιήξεο
δηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί, ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.4013/11 θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.daa.gov.gr) θαη ζε κηα ηνπηθή εθεκεξίδα.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
ΓΗΜΟΤ ΓΙΣΟΜΟΤ –ΑΡΑΥΩΒΑ–
ΑΝΣΙΚΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗ ΓΔΩΡΓΑΚΟ

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 84/2017.
Σν πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, αλαγλώζζεθε θαη ππνγξάθεηαη.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Ησάλλεο Γεσξγαθόο
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