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Διακήρυξη για την ανάθεση σε αναδόχους εκτέλεσης 
συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: 

«Υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών 
λογισμικού για το έτος 2020». 

(ΤΜΗΜΑ 1: Εργασία υποστήριξης εφαρμογών Genesis-SingularLogic, Προϋπολογισμός : 13.550,00 € 

ΤΜΗΜΑ 2: Εργασίες ανάπτυξης- συντήρησης εφαρμογής Συστήματος  Πολιτικής Ασφάλειας 
Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων, Προϋπολογισμός : 13.330,00 € 

ΤΜΗΜΑ 3: Εργασία υποστήριξης εφαρμογής  ωρομέτρησης Εtime, Προϋπολογισμός : 2.055,00 € 

ΤΜΗΜΑ 4: Εργασία υποστήριξης εφαρμογών Μισθοδοσίας, Προσωπικού OTS -Open Technology 
Services A.E, Προϋπολογισμός : 4.950,01 € 

ΤΜΗΜΑ 5: Υπηρεσίες υποστήριξης-συντήρησης τεχνικών εφαρμογών (ACE ERP eCM-Κατασκευή, eCM-
Μελέτη/Κοστολόγησης, eCM-Επιμετρήσεις, eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, eCM-Μετρήσεις από σχέδια, eCM-

Παρακολούθηση ΔΕ),  Προϋπολογισμός : 4.300,00 € 

ΤΜΗΜΑ 6: Εργασία υποστήριξης-συντήρησης της εφαρμογής web-services Προσωπικού – Μισθοδοσίας 
της OTS, Προϋπολογισμός : 325,00 € 

ΤΜΗΜΑ 7: Εργασία υποστήριξης-συντήρησης της εφαρμογής ArcGIS Desktop Basic Concurrent Use, 
Προϋπολογισμός : 720,01 € 

ΤΜΗΜΑ 8: Εργασία υποστήριξης-συντήρησης λογισμικού μηχανήματος προτεραιότητας         e-visiotec 
από 1-7-2020, Προϋπολογισμός : 465,00 €) 

ΤΜΗΜΑ 9: Εργασία υποστήριξης-συντήρησης ιστοσελίδας, Προϋπολογισμός : 3.800,00 €) 

 

 

 CPV: 72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 43.495,02€ (με ΦΠΑ) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση των «Υπηρεσιών συντήρησης-

υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δράμας έτους 2020», ενδεικτικού προϋπολογισμού 

43.495,02 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) – 35.076,63 € χωρίς Φ.Π.Α. – για την κάλυψη των αναγκών του 

Δήμου. 
 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους  και βαρύνει τον κωδικό 10.6266, του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020: 

 
Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και τις 
τροποποιήσεις αυτού. 

γ) την αριθ. 362/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού για 
το 2020 
δ) την υπ’ αριθ. 161/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε η απαιτούμενη 
πίστωση του ΚΑ 10.6166 για το 2020, αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού  για την 
εκτέλεση των «Υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού για το 2020, εγκρίθηκαν οι 
όροι του διαγωνισμού με τις αριθ. 15,16,17,18,19,20,21,22,23/2019 (Τμημάτων Διακήρυξης) 
ενσωματωμένες επιμέρους συνταχθείσες μελέτες του Τμήματος ΤΠΕ της Δ/νσης  Προγραμματισμού 
Οργάνωσης & Πληροφορικής καθώς και η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών 

ε) την  με αριθ. πρωτ.24698/27-8-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟΩ9Μ-ΜΦ7) απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης:1044, 
στον ΚΑ 10.6166,  τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 
δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων  της  αντίστοιχης πίστωσης του ανωτέρω Κ.Α  με α/α 12 

στ) την αριθ. 29/2019 (ΑΔΑ: 9ΩΖ6Ω9Μ-734) απόφαση οικονομικής επιτροπής συγκρότησης επιτροπής 
αξιολόγησης  ενστάσεων για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών 

ζ) τους όρους της παρούσας 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 
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CPV --  72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 

 

NUTS 1: EL5 (Γεωγραφική Ομάδα: Βόρεια Ελλάδα) 

NUTS 2: EL51 (Περιφέρεια: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη - 2014: EL 11)  

NUTS 3: EL514 (Νομός: Δράμας). 

 

καλεί 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά-ές για την ανάδειξη αναδόχων  

εκτέλεσης των  υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών λογισμικού. Προσφορές υποβάλλονται για το 

σύνολο των ζητούμενων ειδών του κάθε Τμήματος. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι 

διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής και άδειες-βεβαιώσεις κλπ, που 

προβλέπονται στη διακήρυξη και στις επιμέρους συνημμένες μελέτες ανά Τμήμα που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες των Τμημάτων 

της εν λόγω διακήρυξης. 

Ο Δήμος δύναται να υπαναχωρήσει ως προς την ανάθεση κάποια ή κάποιων εκ των υπηρεσιών των 

Τμημάτων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του 

διαγωνισμού, αν αποφασίσει να αποσύρει ή να αντικαταστήσει κάποια εφαρμογή. 

 

 

Ο Δήμαρχος Δράμας 

 

 

 

Χριστόδουλος Μαμσάκος 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΒΕΡΜΙΟΥ 2 

Πόλη ΔΡΑΜΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 66133 

Κωδικός ΝUTS EL 514 

Αρμόδιος για πληροφορίες για τους γενικούς 
όρους διενέργειας του διαγωνισμού 

 

 

Αρμόδια για πληροφορίες και για τις μελέτες 
Τμημάτων 

Καμπούρης Νικόλαος (τηλέφωνο 25210350614, 

email: nkamp@dimosdramas.gr) 

fax: 2521020000 

 

Σιδηροπούλου Μακρίνα (τηλέφωνο 25210350613, 

email: msidi@dimosdramas.gr), 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dimos-dramas.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Δήμος Δράμας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (υποτομέας ΟΤΑ). 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.dimos-dramas.gr  

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Δράμας.  Η δαπάνη για την 

εν λόγω σύμβαση βαρύνει  σχετική πίστωση με Κ.Α 10.6266 του προϋπολογισμού του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2020.  

Με την με αριθ. πρωτ.24698/27-8-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟΩ9Μ-ΜΦ7) απόφαση  ανάληψης 

υποχρέωσης:1044, αποφασίστηκε η έγκριση της ανωτέρω δαπάνης και η διάθεση της ανωτέρω 

εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό πίστωσης. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή: «Υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης 

εφαρμογών λογισμικών για το έτος 2020» 

mailto:nkamp@dimosdramas.gr
mailto:msidi@dimosdramas.gr
http://www.dimos-dramas.gr/
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Οι Υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικών συνοπτικά είναι οι εξής: 

Τμήμα 

Περιγραφή  

 

1 

Μηχανογραφική υποστήριξη στις εφαρμογές Genesis της SINGULARLOGIC (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

Περιλαμβάνει Ηλεκτρονική διακίνηση Εγγράφων στο back officce του Genesis), ΑΔΕΙΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ, Κ.Ο.Κ, ΤΑΠ, ΤΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ, ΕΝΙΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ, ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΤΑ WEB 

SERVISES, ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΧΡΕΩΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ 

ΟΦΕΙΛΗΣ) 

2 

Εργασίες ανάπτυξης- συντήρησης εφαρμογής Συστήματος  Πολιτικής Ασφάλειας 

Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων 

3 Συντήρηση εφαρμογής ωρομέτρησης Etime 

4 

Εργασία υποστήριξης εφαρμογών Μισθοδοσίας, Προσωπικού OTS -Open Technology 

Services 5 άδειες χρήσης 

5 

Υπηρεσίες υποστήριξης-συντήρησης τεχνικών εφαρμογών (ACE ERP eCM-Κατασκευή, 

eCM-Μελέτη/Κοστολόγησης, eCM-Επιμετρήσεις, eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, eCM-Μετρήσεις από 

σχέδια,  eCM-Παρακολούθηση ΔΕ) 12 χρηστών 

6 

Εργασία υποστήριξης-συντήρησης της εφαρμογής web-services Προσωπικού – 

Μισθοδοσίας της OTS 

7 Εργασία υποστήριξης-συντήρησης της εφαρμογής ArcGIS Desktop Basic Concurrent Use 

8 

Εργασία υποστήριξης-συντήρησης λογισμικού μηχανήματος προτεραιότητας  e-visiotec 

από 1-7-2020 

9 Εργασία υποστήριξης-συντήρησης ιστοσελίδας 

 

Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στις μελέτες ανά Τμήμα που αποτελούν μέρος της 

διακήρυξης. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών του κάθε Τμήματος. Ο 

Δήμος Δράμας διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει περισσότερα του ενός Τμήματος σε έναν 

προσφέροντα εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που αναλύονται στην διακήρυξη και συνημμένες 

αυτής  μελέτες ανά Τμήμα. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72267000-4 (Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής 

λογισμικού). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της γενικής υπηρεσίας συντήρησης –υποστήριξης 

εφαρμογών λογισμικού κάθε τμήματος ξεχωριστά έχει ως ακολούθως. Πιο αναλυτικά 

παρατίθεται στις μελέτες ανά Τμήμα  που αποτελούν μέρος της διακήρυξης.: 
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Τμήμα 1 :  

Α/Α 

Περιγραφή  

 

Κόστος 

Συντήρησης 

1 

Μηχανογραφική υποστήριξη στις εφαρμογές Genesis της 

SINGULARLOGIC (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Περιλαμβάνει Ηλεκτρονική 

διακίνηση Εγγράφων στο back officce του Genesis), ΑΔΕΙΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ, Κ.Ο.Κ, ΤΑΠ, ΤΕΛΗ 2-5% & 

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ, ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

ΓΛΚ, ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΤΑ WEB SERVISES, 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΧΡΕΩΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΟΦΕΙΛΗΣ)         10.927,42 €  

  

Συνολικό Ετήσιο Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ 10.927,42 € 

ΦΠΑ 24%      2.622,58 €  

Γενικό σύνολο δαπάνης 13.550,00€ 

 

Τμήμα 2 :  

Α/Α Περιγραφή  

Συνολικό 

κόστος 

1 

Υποστήριξη  (συντήρηση  και ανάπτυξη) της εφαρμογής συστήματος 

Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών 

Πόρων        10.750,00 €  

  

Συνολικό Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ 
                     

10.750,00€ 

ΦΠΑ 24%   2.580,00 €  

Γενικό σύνολο δαπάνης 13.330,00 € 

 

Τμήμα 3 :  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜ 

Συνολικό ετήσιο 

κόστος   

1 

 
Συντήρηση εφαρμογής ωρομέτρησης Etime  1 1.657,26 € 

Συνολικό Ετήσιο Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ  1.657,26 € 

Φ.Π.Α. 24% 

397,74 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.055,00 € 
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Τμήμα 4 :  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜ 

Συνολικό ετήσιο 

κόστος  

συντήρησης 

1 

 
Πρόγραμμα Διαχ. Ανθρωπίνων Πόρων-Μισθοδοσία OTS  
(5 άδειες χρήσης) 1 1.995,97 € 

2 

 
Πρόγραμμα  Διαχ. Ανθρωπίνων Πόρων-Διαχ. Προσωπικού 
OTS (5  άδειες χρήσης) 1 1.995,97 € 

Συνολικό Ετήσιο Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ  3.991,94 € 

Φ.Π.Α. 24% 

958,07 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.950,01 € 

 

Τμήμα 5 :  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ποσ 

(τεμ) Κόστος Ετήσιο 

1 
Συνδρομή  με πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του 
προγράμματος ACE ERP eCM-Κατασκευή (12 χρήστες)  1          1.030,00€  

2 

Συνδρομή  με πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του 
προγράμματος ACE ERP eCM-Μελέτη/Κοστολόγησης (12 
χρήστες) 1     907,74 €  

3 
Πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του προγράμματος ACE ERP 
eCM-Επιμετρήσεις (12 χρήστες)  1     330,00 €  

4 
Πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του προγράμματος ACE ERP 
eCM-ΣΑΥ ΦΑΥ (12 χρήστες) 1   330,00 €  

5 
Πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του προγράμματος   ACE ERP 
eCM-Μετρήσεις από σχέδια (12 χρήστες) 1 270,00 €  

6 
Πλήρη υποστήριξη-συντήρηση  του ACE ERP eCM-
Παρακολούθηση ΔΕ (12 χρήστες) 1 600,00 €  

  
Συνολικό Κόστος Ετήσιας Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ 3.467,74 €  

Φ.Π.Α 24% 832,26€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.300,00€ 

 

Τμήμα 6 :  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Συνολικό 

κόστος   

1 

 
Σύμβαση υποστήριξης εφαρμογής web-services Προσωπικού-Μισθοδοσίας 
της OTS 262,10€ 

Συνολικό  Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ  262,10 € 

Φ.Π.Α. 24% 

62,90 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  325,00 € 
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Τμήμα 7 :  

A/A ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ 

Συνολικό 

κόστος   

1 

Σύμβαση συντήρησης-υποστήριξης της εφαρμογής ArcGIS Desktop Basic 
Concurrent Use  1 άδεια 580,65 € 

Συνολικό  Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ  580,65 € 

Φ.Π.Α. 24% 

139,36 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  720,01 € 

 

Τμήμα 8 :  

A/A ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 

Συνολικό 

κόστος   

1 

 

Σύμβαση  υποστήριξης-συντήρησης λογισμικού μηχανήματος 
προτεραιότητας e-visiotec, από 1/7/2020  1 375,00 € 

Συνολικό  Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ  375,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 

90,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  465,00 € 

 

Τμήμα 9 : 

A/A ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
Συνολικό 
κόστος   

1 

 

Σύμβαση  υποστήριξης-συντήρησης ιστοσελίδας 1 3.064,52 € 

Συνολικό  Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ  3064,52 € 

Φ.Π.Α. 24% 

735,48 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  3.800,00 € 
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Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Τμήμα 

Περιγραφή  

 

Συνολικό κόστος 

συντήρησης 

1 

Μηχανογραφική υποστήριξη στις εφαρμογές Genesis της SINGULARLOGIC (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

Περιλαμβάνει Ηλεκτρονική διακίνηση Εγγράφων στο back officce του Genesis), ΑΔΕΙΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ, Κ.Ο.Κ, ΤΑΠ, ΤΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ, ΕΝΙΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ, ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΤΑ WEB 

SERVISES, ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΧΡΕΩΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΟΦΕΙΛΗΣ) 

10.927,42 

2 

Εργασίες ανάπτυξης- συντήρησης εφαρμογής Συστήματος  Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, 

Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων 

10.750,00 

3 Συντήρηση εφαρμογής ωρομέτρησης Etime 1.657,26 

4 

Εργασία υποστήριξης εφαρμογών Μισθοδοσίας, Προσωπικού OTS -Open Technology Services 5 

άδειες χρήσης 

3.991,94 

5 

Υπηρεσίες υποστήριξης-συντήρησης τεχνικών εφαρμογών (ACE ERP eCM-Κατασκευή, eCM-

Μελέτη/Κοστολόγησης, eCM-Επιμετρήσεις, eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, eCM-Μετρήσεις από σχέδια,  eCM-

Παρακολούθηση ΔΕ) 12 χρηστών 

3.467,74 

6 

Εργασία υποστήριξης-συντήρησης της εφαρμογής web-services Προσωπικού – Μισθοδοσίας 

της OTS 

262,10 

7 Εργασία υποστήριξης-συντήρησης της εφαρμογής ArcGIS Desktop Basic Concurrent Use 1 άδεια 580,65 

8 

Εργασία υποστήριξης-συντήρησης λογισμικού μηχανήματος προτεραιότητας  e-visiotec από 1-

7-2020 

375,00 

9 Εργασία υποστήριξης-συντήρησης ιστοσελίδας 3.064,52 

Συνολικό  Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ  

35.076,63 

Φ.Π.Α. 24% 
8.418,39 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

43.495,02 

 

 

Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης όλων των Τμημάτων ανέρχεται στο ποσό των 43.495,02 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 35.076,63 και ΦΠΑ : 

8.418,39).  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως1: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

                                                           
1 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
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του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 

του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

την αριθ. 362/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού για 
το 2020 

 την υπ’ αριθ. 161/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε η απαιτούμενη 
πίστωση του ΚΑ 10.6166 για το 2020, αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού  για την 
εκτέλεση των «Υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού για το 2020, εγκρίθηκαν οι 
όροι του διαγωνισμού με τις αριθ. 15,16,17,18,19,20,21,22,23/2019 (Τμημάτων Διακήρυξης) 
ενσωματωμένες επιμέρους συνταχθείσες μελέτες του Τμήματος ΤΠΕ της Δ/νσης  Προγραμματισμού 
Οργάνωσης & Πληροφορικής καθώς και η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών 

την  με αριθ. πρωτ. 24698/27-8-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟΩ9Μ-ΜΦ7) απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης:1044 στον 
ΚΑ 10.6166,  τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση 
στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων  της  αντίστοιχης πίστωσης του ανωτέρω Κ.Α  με α/α 12.. 

την αριθ. 29/2019 (ΑΔΑ: 9ΩΖ6Ω9Μ-734) απόφαση οικονομικής επιτροπής συγκρότησης επιτροπής 
αξιολόγησης  ενστάσεων για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών  

τους όρους της παρούσας με τα συνημμένα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, στην Αίθουσα 
Συσκέψεων 2ο ορόφου (γραφείο 211), την 01/10/2019, ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας 
του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
δηλαδή 01/10/2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση 
και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 
πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται 
στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 
αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 
διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.dimos-
dramas.gr.2 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο:  σε μια ημερήσια ή 
εβδομαδιαία εφημερίδα. 

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Δράμας. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε 
στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας, στις διευθύνσεις (URL) :    www.dimos-dramas.gr    

Τα έξοδα δημοσιεύσεων ή τυχόν επαναλήψεων του στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 
Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν 
την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους3  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και 
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                           
2 Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') 
3 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.dimos-dramas.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης4  είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. 27071/16-09-2019 Περίληψη της Διακήρυξης. 

 η παρούσα Διακήρυξη  με τα συνημμένα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα  www.dimos-dramas.gr  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται,  το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών5. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)6.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 7.  

                                                           
4 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», υφίσταται κατά την έννοια της περ. 14 της 

παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016.  
5 Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 
6 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή 

επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας 
του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-
10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

7 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 

http://www.dimos-dramas.gr/
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο.8  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.9 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή10 για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.11   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016).  

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού12  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους13 :  

                                                           
8 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43 

του ν. 4605/2019. 

9 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς 
της Ένωσης 

10 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
11 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
12 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
13 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.6 και 7 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και από την 

παρ. Α.1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017.  
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους14.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 15 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

                                                           
14 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

15       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
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(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2. γ. και 2.2.3.316 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 17. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201618. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας19  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης όπως αναλυτικά περιγράφεται για τα 
επιμέρους Τμήματα στις αντίστοιχες μελέτες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, 
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη 
του εν λόγω οργανισμού 20 ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου 
σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

                                                           
16 Όπως προηγούμενη υποσημείωση 
17 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.8 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017.   
18  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η επιτροπή 

της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 
19 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
20      Πρβλ. άρθρο 75 παρ 2 ν.4412/2016  
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διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι να  εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας διακήρυξης ανά 
Τμήμα, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία 21    

 
Ο οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται με το ΤΕΥΔ ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο και θα 
προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 της παρούσας Διακήρυξης. 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα22  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσες διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στις μελέτες ανά Τμήμα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης διακήρυξης και αναφέρονται στο ΤΕΥΔ στο αντίστοιχο Τμήμα Τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας. Θα εξεταστούν με την προσκόμιση των αντίστοιχων αποδεικτικών εγγράφων στο στάδιο 

κατακύρωσης. Εάν δεν αποδεικνύονται απορρίπτεται η προσφορά και συνεχίζει η διαδικασία με τον 

επόμενο οικονομικό φορέα. 

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά  τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
τους με αυτούς23. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες24. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 25. 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, 
το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ26 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου της Απόφασης 
158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 

                                                           
21 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
22 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
23 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 

οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
24 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
25 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
26 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  
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οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το εν λόγω ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη 
μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών27 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της 
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα28 29 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
107 περ. 26 Ν.4497/2017 και με το άρθρο 43 Ν. 4605/2019. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφος 2.2.4-2.2.6)30. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.331. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

                                                           
27  Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’) 
28 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει 
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.6 της παρούσας.  

29   Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) 
έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

30 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
31 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν32. 

 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών33. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά34: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του35. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως 
άνω παράγραφο, Eιδικότερα στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η 
υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

                                                           
32 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
33  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
34 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό 

την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
    35  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
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περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του.36   

Επίσης, υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων37 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του38 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 
πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού39 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 
- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

                                                           
              36   Πρβλ. παρ. 12 άρθ 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερ αδ’ του ν.   4605/2019. 
              37   Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

38 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του 

ν. 4605/2019. 
           39  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.40 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο με επάγγελμα συναφές σχετικά με το αντικείμενο του Τμήματος που 
καταθέτουν προσφορά.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,41 εκτός αν, σύμφωνα με 
τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς ακολουθούν τα 
αναφερόμενα της εν λόγω παραγράφου της παρούσης σχετικά με  το ακριβές αντικείμενο του Τμήματος  
για το οποίο ενδιαφέρονται. 42  

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 43.  Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

                                                           
40 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

41  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 
4605/2019. 

42 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος 
XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.5. 

43  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 
του ν. 4605/2019.  
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους44 που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.45 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης46  

Κριτήριο ανάθεσης47 της Σύμβασης48 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος της προς ανάθεση γενικής υπηρεσίας εφόσον η 

προσφορά είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της αντίστοιχης μελέτης. Αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός 

των συνημμένων μελετών, που περιλαμβάνεται ως συνημμένα της παρούσας διακήρυξης αποτελεί το 

μέγιστο προϋπολογισμό ως προς τη συνολική αξία των ζητούμενων ειδών του κάθε Τμήματος, αλλά δεν 

είναι ενδεικτικός ως προς την τιμή του κάθε είδους ξεχωριστά (δηλαδή η ανά είδος προσφερόμενη τιμή 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη της ενδεικτικής, αρκεί η συνολική προσφορά οπωσδήποτε να μην 

υπερβαίνει τη συνολική αξία του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών ανά Τμήμα).  

                                                           
44 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
45 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
46 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
47 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 

86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές 
που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου 
να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν 
αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). 
Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

48 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
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Σε  περίπτωση που περισσότεροι του ενός οικονομικοί φορείς έχουν προσφέρει την ίδια ακριβώς 

χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.  

Ο Δήμος δύναται να υπαναχωρήσει ως προς την ανάθεση κάποια ή κάποιων εκ των υπηρεσιών των 

Τμημάτων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του 

διαγωνισμού, αν αποφασίσει να αποσύρει ή να αντικαταστήσει κάποια εφαρμογή. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται κατά περίπτωση στις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας και στην παρούσα Διακήρυξη, για το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών υπηρεσιών 
ανά Τμήμα, χωρίς την υποχρέωση της υποβολής προσφοράς για όλα τα Τμήματα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής49. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή 
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.  
Οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του 
διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρε ι ευθύνη για 
τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 
ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ….. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

(επωνυμία, διεύθυνση, πόλη 

τηλέφωνο, fax, e-mail) 

για την παροχή υπηρεσιών: «Συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού» 

με αναθέτουσα αρχή Δήμου Δράμας 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 27071/16-9-2019 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού 01/10/2019 

 

                                                           
49 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, 
η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3 και 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4 της παρούσας. 

Οι  άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του άρθρου 
2.4.2.2. 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει: 

• Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 2.2.7.1 της παρούσας. Στο ΤΕΥΔ 
που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης με τα 
συνημμένα αυτής και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Αποδέχονται επίσης ως χρόνο ισχύος της 
προσφοράς όπως αναφέρεται στο άρθρο  2.4.5. της παρούσης ενώ ταυτόχρονα δεσμεύονται και να 
παρατείνουν την ισχύ αυτής για ίσο χρονικό διάστημα, αν τους ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 

 Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 2.4.3.2 της 
παρούσης. Στην τεχνική προσφορά του αναδόχου επί ποινή αποκλεισμού δεν αναφέρονται οικονομικά 
στοιχεία. 

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης στο αντίστοιχο άρθρο 2.4.4.  

Παραπομπές από το φάκελο των δικαιολογητικών και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς στην 
οικονομική είναι απαράδεκτες. 

2.4.2.4.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. Προσφορές ή αιτήσεις 
συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν 
αντιστοίχως (βλ. άρθρο 96 παρ. 5 Ν. 4412/2016). 

2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2.8. Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 
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χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν50: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/201651, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο συνημμένο της παρούσης 
διακήρυξης και το υποβάλλουν υπογεγραμμένο. 

Ο κάθε προσφέρων συμπληρώνει ένα (1) μόνο ΤΕΥΔ για το σύνολο των Τμημάτων για τα οποία προτίθεται 
να καταθέσει προσφορά. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν52. 

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης με τα 
συνημμένα αυτής και ότι οι προσφορές τους ισχύουν για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την 
επόμενη ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και ότι αποδέχονται  να παρατείνουν την 
προσφορά τους για ίσο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

Στην Τεχνική προσφορά τους περιγράφεται επακριβώς το αντικείμενο χωρίς καμία αναφορά περί 
οικονομικής προσφοράς. Θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από το Δήμο Δράμας με το κεφάλαιο “Τεχνική περιγραφή” και “ειδικές υποχρεώσεις”  των συνημμένων 
μελετών της Διακήρυξης. Κάθε προσφορά θα πρέπει να είναι αναλυτική για κάθε Τμήμα και τα είδη του.  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παράγραφο 2.3 της παρούσας 
κριτήριο ανάθεσης με τη συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς (εμπεριέχεται ως συνημμένο 
της παρούσης). Καμία άλλη περιγραφή δεν μπαίνει μέσα στην οικονομική προσφορά παρά μόνο όπως 
ζητείται στο εν λόγω έντυπο:  

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ.  

Η συνολική τιμή της δαπάνης γράφεται και ολογράφως. 

Οι οικονομικές προσφορές για κάθε Τμήμα θα είναι ξεχωριστές. Η κάθε οικονομική προσφορά της 
παρούσας υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στον (υπο)φάκελο με 
την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

                                                           
50 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
51 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
52 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/
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Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα Τμήματα της εν λόγω 
διακήρυξης.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης53. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.54  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών55   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο 
για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι56. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών57 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»), 

2.4.4. (Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης  - Δικαιολογητικά κατακύρωσης) της παρούσας58, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 

ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 

αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

                                                           
53 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
54 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
55 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
56  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
57 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
58 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 

της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές για το 

ίδιο Τμήμα. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσας ( περ. γ΄ 

της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 

μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 

ενώσεων,  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας 
(σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και 
η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική 
περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να 
τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα 
για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού59 προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

Προσοχή: Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι θα πρέπει να προσκομίσουν την εξουσιοδότηση και την  
ταυτότητα τους στην Επιτροπή πριν συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Η δυνατότητα ενεργοποιείται 
μόνον εφόσον αφορά σε επουσιώδεις ασάφειες της προσφοράς και επιδιώκει τη συμπλήρωση νομίμως 
καταρχάς υποβληθέντων στοιχείων και όχι την αναπλήρωση της έλλειψης τέτοιων ή την τροποποίησης του 
περιεχομένου της προσφοράς, ώστε να συμφωνεί με όρους της Διακήρυξης. (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ΄ Πράξη 
123/2017). 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και 
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η 
Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται 
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία και ώρα. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

                                                           
59 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν 

τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19. 
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γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί 
με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών 
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.  
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.60 61 Κατά της 
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή62 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές63.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης64 - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών 65 από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης66 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της 
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.6  αυτής. Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών67. 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

                                                           
60  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019 
61    Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά 
τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. (παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.18 του 
άρθρου 107 του Ν.4497/2017)    

62 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
63 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
64 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.19, 20, 21, 22 και 23 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
65 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019    
66 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
67  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.,  
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και 
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 103 
του Ν.4412/2016, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί 
την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές68 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.69 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά70 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν 
ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 104 του ν.4412/1671.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω72 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν έχει αποκλειστεί 

                                                           
68  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
69  Πρβλ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 

ν. 4605/2019. 
70  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
71 Βλ. άρθρο 104  
72  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
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οριστικά73, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το 
άρθρο 127 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 30-33 του Ν. 4497/2017 και ισχύει. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά 
τα εξής74: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η 
έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
2 του άρθρου 127, 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες75 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

 3.4 Ενστάσεις76  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται 
σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής77. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την 
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της 
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   Με την άπρακτη πάροδο των ανωτ έρω 
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παράβολου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016  ποσού 
ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το οποίο επισυνάπτεται78. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.  

                                                           
73  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
 
74    Άρθρο 105 παρ.3 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 26 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και από την παρ.13γ 

του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 
75 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017 και από την παρ.20 

του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 
76     Άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ. 30, 31, 32 και 33 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
77 Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
78 άρθρο 19 Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') 
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Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης 
ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 
κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. Πέραν από 
την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη 
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.  

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς 
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση   

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Επειδή η αξία της σύμβασης (ανά Τμήμα) είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση 
καλής εκτέλεσης (τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.79. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

                                                           
79 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η κάθε σύμβαση ανά Τμήμα μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/201680 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 81 82 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης83  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

                                                           
80     Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
81 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 
82 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

83 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου αναλύεται στην μελέτη κάθε Τμήματος. Η πληρωμή του συμβατικού 

τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

107 περ. 34 και 35 του Ν.4497/2017 και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

    Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας,  κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος84  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, οι κατά τον άρθρο 204 του ν. 4412/2016 κυρώσεις. 
 
5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και 
για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης85. 
 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
 

                                                           
84 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
85        Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019 
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Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων86   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Παρακολούθηση της σύμβασης), 6.4. 
(Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά 
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από 
το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201687. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

                                                           
86 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 37 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
87   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης –Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το  Τμήμα 

Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών -ΤΠΕ της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & 

Πληροφορικής του Δήμου Δράμας το οποίο και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

(Δημοτικό Συμβούλιο) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 

σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 

λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου 

και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 

άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 

οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση 

ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 

εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και 

εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3  Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 

• Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, 

σχετικά με την εκτέλεσή της. Αναλυτική περιγραφή υπάρχει στις μελέτες των Τμημάτων που αποτελούν 

αναπόσπαστο Τμήμα της παρούσης 

• Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 

σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 

αυτός προς αποκατάστασή της.  

• Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα 

προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού 

έργου. 

6.2  Διάρκεια Σύμβασης88  

Η διάρκεια της Σύμβασης αφορά το ημερολογιακό έτος 2020  

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 221 του ν.4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στις 
επιμέρους μελέτες των Τμημάτων 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 

                                                           
88 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016 
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απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για 
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
43, παρ. 26 του ν.4605. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 
2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3 του του άρθρου 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ. 26 του ν.4605, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 43, παρ. 26 του ν.4605. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 22189του ν. 4412/2016.90  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση91 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 
218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

                                                           
89  Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33  του ν.4608/2019, με τις οποίες 

τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 
90 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
91      Άρθρο 220 του ν. 4412/2016 
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής92  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της τιμής.  

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή 
ρήτρα υποκατάστασης)93.  
 

Δράμα, 16/09/2019 

                                                              

 Ο Δήμαρχος Δράμας 

 

 

 

 

 Χριστόδουλος Μαμσάκος  

 

  

                                                           
92 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016 
93  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 
ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ 
Προϋπολογισμός : 13.550,00 € 
 

 

Μελέτη 15/2019 για Εργασία υποστήριξης εφαρμογών SingularLogic 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η υποστήριξη    για τις παρακάτω εφαρμογές  

Genesis της SingularLogic:   

Α/Α Περιγραφή Λογισμικού Εφαρμογών Genesis της SingularLogic 

1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Περιλαμβάνει τη Ηλεκτρονική διακίνηση Εγγράφων 

στο back officce του Genesis) 

2 ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

3 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 

4 Κ.Ο.Κ 

5 ΤΑΠ 

6 ΤΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 

7 ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 

9 WEB SERVISES GENESIS 

10 ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ  

11 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΧΡΕΩΣΤΩΝ 

12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΟΦΕΙΛΗΣ 

 

Ειδικότερα προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: 

   Η μηχανογραφική υποστήριξη των παραπάνω εφαρμογών, για την σωστή λειτουργία 

των αντίστοιχων υπηρεσιών. 
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Συγκεκριμένα η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις παραπάνω εφαρμογές θα 

περιλαμβάνει: 

-υποστήριξη Oracle RDBMS. Συντήρηση βάσεων δεδομένων. Προγραμματισμός αντιγράφων 

ασφαλείας.  Βελτιστοποίηση της RDBMS. 

-ανάπτυξη εφαρμογών SingularLogic Genesis σύμφωνα με τα πρότυπα λειτουργίας του Δήμου, 

Σχεδιασμός εκτυπώσεων, αναφορών ,Παραμετροποίηση εφαρμογών Singular Logic Genesis, 

εκπαίδευση χρηστών σε νέα συστήματα Singular Logic Genesis. 

-υποστήριξη επικοινωνιών και συστημάτων windows/servers της βάσης δεδομένων της 

SingularLogic Genesis. 

-Υποστήριξη συστημάτων διαλειτουργικότητας μέσω web services με τις υποδομές του ΥΠΕΣ, 

ορθή παραγωγή στατιστικών δελτίων και αναφορών. 

-Υποστήριξη συστημάτων διαλειτουργικότητας με τις υποδομές άλλων φορέων που 

υποστηρίζονται από το SingularLogic Genesis όπως η ΓΓΠΣ, ΔΙΑΣ,ΔΕΗ,Διαύγεια κλπ. 

- παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών παραμετροποίησης της λειτουργίας του λογισμικού 

«GENESIS» καθώς και η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και εκπαίδευσης των χρηστών του 

Δήμου. 

- λοιπές υπηρεσίες όπως παραγωγή script, έλεγχοι, εξαγωγές αρχείων, εγκαταστάσεις patches, 

λειτουργίες ιστορικότητας και  backup εφαρμογών  κλπ υποστήριξης των εφαρμογών αυτών με 

ή μη επιτόπια παρουσία συνεργάτη της εταιρείας ή δια τηλεφώνου 

-επίλυση προβλημάτων χρηστών στο μηχανογραφικό σύστημα SingularLogic Genesis, 

πρόταση για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία στο μηχανογραφικό σύστημα. 

Ειδικά για το σύστημα διακίνησης εγγράφων-διευρυμένο Πρωτόκολλο Genesis περιλαμβάνει 

την περαιτέρω παραμετροποίηση του συστήματος και την ανάπτυξή του και κατ’ ουσία την 

εξέλιξη του υπάρχοντος πρωτοκόλλου (όχι web) σε διακίνηση εγγράφων. 

Επίσης για το σύστημα διαχείρισης ταυτοτήτων οφειλής της οικονομικής υπηρεσίας περαιτέρω 

ανάπτυξη, υποστήριξη και εκπαίδευση σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία της 

οικονομικής διεύθυνσης. 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία  στην μηχανογράφηση του 

δημόσιου τομέα. Γνώση της κείμενης νομοθεσίας για την μηχανογραφική λειτουργία των 

τμημάτων και υπηρεσιών του Δήμου. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των 

συγκεκριμένων εφαρμογών λογισμικού που σχετίζονται με συγκεκριμένη κατασκευάστρια 

εταιρεία-  Singular Logic (ιδιοκτήτης πηγαίου κώδικα) και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα 

της ιδίας και στην πολιτική συνεργασίας και πωλήσεων της, σε περίπτωση που ο προσφέρων 

δεν είναι η εταιρεία κατασκευής, τότε οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει μαζί με 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής μια βεβαίωση της κατασκευάστριας με την οποία θα βεβαιώνεται 
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ότι ο προσφέρων είναι εξουσιοδοτημένος υποστηρικτής-συνεργάτης της εν λόγω εταιρείας για 

τις συγκεκριμένες εφαρμογές. Πιστοποίηση/εξουσιοδότηση από SingularLogic για τις 

εφαρμογές  που περιλαμβάνει το λογισμικό SingularLogic Genesis. Καθώς και ενυπόγραφη 

συμφωνία/δέσμευση για την εχεμύθεια των εφαρμογών της SingularLogic. 

Εάν ο προσφέρων είναι η κατασκευάστρια εταιρεία μια βεβαίωση/δήλωση/ή άλλο επίσημο 

έγγραφο πχ αποκλειστικότητας, ότι κατέχει τον πηγαίο κώδικα. 

Η εκτέλεση των ανωτέρω εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το 

Τμήμα ΤΠΕ λόγω των παραπάνω. Κατόπιν διερεύνησης και δαπανών παρελθόντων ετών του 

Δήμου μας προτείνεται: 

 

Ε Ν ΔΕ Ι Κ ΤΙ Κ Ο Σ Π Ρ ΟΫ Π ΟΛ Ο ΓΙ ΣΜ Ο Σ  ΤΜ ΗΜ ΑΤ Ο Σ 1   

 

Α/Α 

Περιγραφή Λογισμικού Εφαρμογών 

 

Ετήσιο κόστος 

Συντήρησης 

1 

Μηχανογραφική υποστήριξη στις εφαρμογές Genesis της 

SINGULARLOGIC (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Περιλαμβάνει Ηλεκτρονική 

διακίνηση Εγγράφων στο back officce του Genesis), ΑΔΕΙΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ, Κ.Ο.Κ, ΤΑΠ, ΤΕΛΗ 2-5% & 

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ, ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ, ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΤΑ WEB 

SERVISES, ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΧΡΕΩΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΟΦΕΙΛΗΣ)         10.927,42 €  

  Συνολικό Ετήσιο Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ 10.927,42 € 

 ΦΠΑ 24%      2.622,58 €  

 Γενικό σύνολο δαπάνης 13.550,00€ 

 

                                                                   

Δράμα 14/08/2019 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης  

      Ευαγγελίδης Νικόλαος  

     Ηλεκ. Μηχ/κός ΠΕ  

Συντάχθηκε 

 

 

Η προϊσταμένη Τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα 

Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο-υποχρεώσεις   

 

 Η εκτέλεση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στις παραπάνω εφαρμογές Genesis της 
Singular Logic ,  όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.   

 Συμμόρφωση με το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 
679/2016 (GDPR) 

 Αποδοχή του σχεδίου συμφωνίας εκτέλεσης  επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 
όπως ακολουθεί στο τέλος όλων των μελετών. Το σχέδιο μπορεί να αναπροσαρμοστεί 
σύμφωνα με τις επιταγές του εξωτερικού μας dpo 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   

 Του Ν. 4412/16 (Τεύχος Α 147/08-08-2016) ειδικότερα του άρθρου 118  

 Του Ν.4555/18 (Α133) ειδικότερα του άρθρου 203 
 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Τεχνική περιγραφή   

β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

 

 Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

   Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται ως το ημερολογιακό έτος 2020  
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Άρθρο 5ο :     Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

   Ο ανάδοχος υποχρεούται έχοντας συμμόρφωση με το Νέο Κανονισμό Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 679/2016 (GDPR), να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στις 

παραπάνω εφαρμογές  σύμφωνα με την τεχνική τους περιγραφή  (ΤΜΗΜΑ A). 

Ο ανάδοχος  πρέπει να έχει: 

Πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία  στην μηχανογράφηση του δημόσιου τομέα. 

Γνώση της κείμενης νομοθεσίας για την μηχανογραφική λειτουργία των τμημάτων και 

υπηρεσιών του Δήμου. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των 

συγκεκριμένων εφαρμογών λογισμικού που σχετίζονται με συγκεκριμένη κατασκευάστρια 

εταιρεία-  Singular Logic (ιδιοκτήτης πηγαίου κώδικα) και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα 

της ιδίας και στην πολιτική συνεργασίας και πωλήσεων της, σε περίπτωση που ο προσφέρων 

δεν είναι η εταιρεία κατασκευής, τότε οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει μαζί με 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής μια βεβαίωση της κατασκευάστριας με την οποία θα βεβαιώνεται 

ότι ο προσφέρων είναι εξουσιοδοτημένος υποστηρικτής-συνεργάτης της εν λόγω εταιρείας. 

Πιστοποίηση/εξουσιοδότηση από SingularLogic για τις εφαρμογές  που περιλαμβάνει το 

λογισμικό SingularLogic Genesis. Καθώς και ενυπόγραφη συμφωνία/δέσμευση για την 

εχεμύθεια των εφαρμογών της SingularLogic. 

Εάν ο προσφέρων είναι η κατασκευάστρια εταιρεία μια βεβαίωση/δήλωση/ή άλλο επίσημο 

έγγραφο πχ αποκλειστικότητας, ότι κατέχει τον πηγαίο κώδικα. 

 Άρθρο 6ο :     Αναθεώρηση τιμών  

 

    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.   

 

Άρθρο 7ο :     Παρακολούθηση-τροποποίηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 

από το Τμήμα ΤΠΕ του Δήμου, το οποίο και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

(Δημοτικό Συμβούλιο) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 

όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 

τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
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Άρθρο 8ο :     Τρόπος πληρωμής 

    Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι ………………., 

μη συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 24%.Η καταβολή της πληρωμής θα γίνεται μηνιαία με 

υπολογισμό του μηνιαίου κόστους με διαίρεση του συνολικού ποσού με τον αριθμό των μηνών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο  φόροι και βάρη. Η 

αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 

σταθερή και αμετάβλητη. 

Άρθρο 9ο :     Επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις 

που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής 

ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά 

τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από 

την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

                                                                                                Δράμα 14/08/2019 

 

Θεωρήθηκε 

 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης  

      Ευαγγελίδης Νικόλαος  

     Ηλεκ. Μηχ/κός ΠΕ  

Συντάχθηκε 

 

Η προϊσταμένη Τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα 

Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 
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ΤΜΗΜΑ 2 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ 
Προϋπολογισμός : 13.330,00 € 
 

 

Μελέτη 16/2019 για Εργασίες ανάπτυξης- συντήρησης εφαρμογής Συστήματος  

Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων   

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η υποστήριξη  (συντήρηση  και ανάπτυξη) της 
εφαρμογής συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων, 
κατά το χρονικό διάστημα από της υπογραφής της σχετικής σύμβασης για το έτος 2020, μέχρι 
εξαντλήσεως των εκτιμώμενων ωρών. 

Ειδικότερα προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:    

• Υπηρεσίες Διαχείρισης  Ασφάλειας Πληροφοριών & Διαχείριση Συμβάντων Ασφάλειας 

Πληροφοριών με άμεση ενημέρωση του τμήματος ΤΠΕ του Δήμου σχετικά με κρούσματα 

ιών, με ευπάθειες στο σύστημα και εξάλειψη αυτών με  εγκατάσταση ενημερώσεων και patch.  

• Αξιολόγηση, Προσαρμογή και Επικαιροποίηση Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών με 

ρυθμίσεις και παραμετροποίηση των συστημάτων που επηρεάζονται από την πολιτική 

ασφαλείας.  

• Διαχείριση, Επισκευή και Συντήρηση Συστήματος Πολιτικής Ασφαλείας με ένταξη στο 

σύστημα πολιτικής ασφαλείας, εξοπλισμού συστημάτων που έχουν αντικατασταθεί μετά από 

βλάβη ή καταστροφή.  

• Εκπαίδευση Ασφάλειας Πληροφοριών και στα πλαίσια εναρμόνισης με το  Νέο Κανονισμό 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 679/2016 (GDPR),  επικαιροποίηση 

εγγράφων πολιτικής ορθής χρήσης Hardware & Software και πολιτικής ασφάλειας 

πληροφοριών σε συνεργασία με το Τμήμα ΤΠΕ.  

Η διαπίστωση περί ύπαρξης κρουσμάτων και ευπαθειών θα γίνεται είτε από  τον ανάδοχο 

κατά την τακτική επιθεώρηση μέσω της εφαρμογής της πολιτικής ασφαλείας που αναφέρεται  

ανωτέρω , είτε από την ίδια την Υπηρεσία οσάκις υποπέσει στην αντίληψη της, η οποία και θα 

ειδοποιεί σχετικά τον ανάδοχο προκειμένου τούτος να επέμβει για την άρση της κατάστασης. 

Ο χρόνος απόκρισης – επέμβασης  άμεσος αυθημερόν εντός μιας ώρας το πολύ. Αποτελεί 

τέλος υποχρέωση του αναδόχου, έπειτα από κάθε επιθεώρηση να αναφέρει στην Υπηρεσία τα 

συμβάντα καθώς και τις τυχόν βλάβες. 
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Αναλυτικότερα οι εργασίες, εναρμονισμένες με το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων με αριθ. 679/2016 (GDPR), ανά κατηγορία είναι: 

Domain: 

 Δημιουργία - Παραμετροποίηση σύνθετων πολιτικών (GPO - Group Policy Objects) 

 Διαχείριση Active Directory Users & Computers (προσθαφαίρεση χρηστών / υπολογιστών 

και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών σε όλα τα περιβάλλοντα εργασίας  Win 7, 8, 10 κλπ ) 

 Διαχείριση DNS server 

 Διαχείριση δικαιωμάτων χρηστών σε εφαρμογές και έγγραφα 
 Χρήση εξειδικευμένων εργαλείων ανάλυσης δικαιωμάτων τύπου permission analyzer για τον 

εντοπισμό προβλημάτων στην απόδοση δικαιωμάτων στους χρήστες. 

 Παρέμβαση στην περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων που σχετίζονται με δικαιώματα 

χρηστών (νέες εφαρμογές, αλλαγή παραμετροποίησης, αλλαγή θέσης εργασίας κτλ) 

 Επέκταση του Domain στην υπηρεσία Διεύθυνσης Δόμησης με παραμετροποίηση της 

συσκευής NAS QNAP TVS-1271U-RP-i3-8G και ένταξης των αντίστοιχων υπολογιστών 

(client). 
 Παραμετροποίηση της συσκευής  δικτυακής λήψης αντιγράφων ασφαλείας- NAS QNAP TS-

873-8G στο Παλιό Δημαρχείο για την υλοποίηση σχεδίου Disaster Recovery. 
 Eνεργοποίηση και παραμετροποίηση νέων υπηρεσιών υψηλής διαθεσιμότητας (high 

availability) και δυνατοτήτων σε υπάρχοντα εξοπλισμό και πληροφοριακά συστήματα για 
την ενίσχυση της ασφάλειας και της συμμόρφωσης με τις επιταγές του νέου ευρωπαϊκού 
κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων με νέες προτάσεις και 
penetration testing- προσομοίωσης επιθέσεων. 

 Εργασίες παραμετροποίησης για καθορισμένο εύρος αναγνωριστικών διευθύνσεων που 

εντάσσονται  στο τοπικό δίκτυο δεδομένων (LAN) του Δήμου. 

  

Windows Server Update Services (WSUS) – Firmware updates 

 Έγκριση νέων update σε μηνιαία βάση, αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις που επιβάλλεται 
από την κατασκευάστρια εταιρία (Microsoft). 

 Εκκαθάριση παλιών και παρωχημένων update και καθαρισμός του update server (μηνιαία 

εργασία) 
 Δοκιμαστική λειτουργία και έλεγχος των νέων εξαμηνιαίων εκδόσεων (upgrade) του 

λειτουργικού συστήματος Windows 10 πριν από την εγκατάσταση στους υπολογιστές των 
χρηστών για διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των εφαρμογών του Δήμου. 

 Εγκατάσταση windows update στους servers (WSUS, Erga, pdimDomain, vDomain, 

vMisthodosia, Veeam ) (μηνιαία εργασία) 
 Εγκατάσταση νέων εκδόσεων firmware στην υποδομή hardware (2x Dell PowerEdge T620, 

1x Dell PowerEdge T430) με παρακολούθηση και χρήση του εξειδικευμένου εργαλείου Dell 
OpenManage. 

  

Antivirus - Internet Security (Trend Micro Worry-Free Standard / Security Services 

 Έλεγχος αναφορών από 3 servers και την cloud κονσόλα της υπηρεσίας για 260 υπολογιστές 

και server (εβδομαδιαία εργασία) 

 Ειδοποίηση τμήματος ΤΠΕ σε περίπτωση μολύνσεων και προτάσεις λύσεων (εβδομαδιαία 

εργασία) 

 Εγκατάσταση νέων εκδόσεων και αναβαθμίσεων (Service Pack, Patch, Critical Patch, Critical 

Update) των εφαρμογών σε 3 servers 

 Εγκατάσταση clients σε νέους υπολογιστές και υπολογιστές που προέρχονται από format 

 Κεντρική διαχείριση αδειών και εγκαταστάσεων από τους server της εφαρμογής 

 Έλεγχος έκτακτων ειδοποιήσεων που αποστέλλονται από τους server της εφαρμογής με 

email και παρέμβαση στη περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο 
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Watchguard 

 Εγκατάσταση νέων εκδόσεων λειτουργικού συστήματος συσκευών watchguard (1x Firebox 

M200, 1x Firebox M300, 1x Firebox T50, 4x XTM21) 

 Εγκατάσταση νέων εκδόσεων Watchguard Server Center στους server vDomain και 

pdimDomain 

 Εγκατάσταση νέων εκδόσεων Watchguard System Manager στους server vDomain και 

pdimDomain 

 Εγκατάσταση νέων εκδόσεων της εικονικής συσκευής WatchGuard Dimension (log & report 

server) σε Νέο και Παλιό Δημαρχείο 

 Έλεγχος log και αναφορών σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων 

 Διαχείριση κανόνων πρόσβασης στο διαδίκτυο (δημιουργία, παραμετροποίηση, 

απενεργοποίηση, διαγραφή) ανάλογες με τις ανάγκες του Δήμου 

 Επίλυση προβλημάτων επικοινωνίας  σημείων που έχουν εγκατεστημένες συσκευές 

Watchguard. 

  

Backup 

 Έλεγχος ορθής λήψης backup στα 4 NAS του Δήμου (Thecus N5500, Thecus N5550, QNAP 

TVS-1271U-RP, QNAP TS-873-8G) (μηνιαία εργασία) 
 Διασφάλιση της σωστής επικοινωνίας των συσκευών NAS με το περιβάλλον virtualization 

που διατηρεί ο Δήμος. 

 Έλεγχος ορθής λήψης backup από τους Windows Server Backup 

 Αποκατάσταση αρχείων από αντίγραφα ασφαλείας 
 Δημιουργία και προγραμματισμός νέων backup jobs, replication jobs και backup copy jobs 

με ταυτόχρονη διαχείριση του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου. 

 Εγκατάσταση νέων εκδόσεων του λειτουργικού συστήματος στα NAS 

 Διαχείριση του Veeam Backup & Replication για την λήψη αντιγράφων ασφαλείας του 

περιβάλλοντος εικονικοποίησης. 

 Διαχείριση του VeeamONE για την εποπτεία και διαχείριση του Veeam Backup & Replication, 

αλλά και ολόκληρου του περιβάλλοντος εικονικοποίησης. 

 Εγκατάσταση νέων εκδόσεων του Veeam Backup & Replication & VeeamONE. 

  

Virtualization (3 φυσικοί server, 1 vCenter Server, 10 εικονικές μηχανές, 5 εικονικές συσκευές) 

 Διαχείριση εικονικού περιβάλλοντος μέσω του vSphere Client & Web Client 

 Δημιουργία, παραμετροποίηση και διαχείριση εικονικών μηχανών 

 Αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με το virtual datacenter του Δήμου. 

 Διαχείριση και εγκατάσταση νέων εκδόσεων και κρίσιμων αναβαθμίσεων όλου του πακέτου 

λογισμικών vSphere Essentials Plus (ESXi, vCenter Server, vCenter Support Assistant 

vSphere Data Protection Vmware tools κτλ) μέσω του vSphere Update Manager. 

 Μέριμνα λειτουργίας της εικονικής συσκευής Dell OpenManage Integration Plugin for 

VMware vCenter για την διαχείριση 3 φυσικών server σε νέο και παλιό δημαρχείο. 

  

NetApp 

 Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου του NetApp 

 Δημιουργία Volumes και LUNs για τη φιλοξενία νέων εικονικών μηχανών 

 Διαχείριση υπαρχόντων Volumes και LUNs για επέκταση αποθηκευτικού χώρου εικονικών 

μηχανών 

 Εγκατάσταση νέων εκδόσεων λογισμικού διαχείρισης συσκευής FAS2552A 

 Εγκατάσταση νέων εκδόσεων λειτουργικού συστήματος συσκευής FAS2552A 

 Αντιμετώπιση προβλημάτων και διαχείριση ειδοποιήσεων που προέρχονται από τη συσκευή 

 Εγκατάσταση ανταλλακτικών σε περίπτωση βλάβης 

 



 

Σελίδα 51 

Λόγω επέκτασης της ήδη υπάρχουσας εφαρμογής Πολιτικής Ασφαλείας Πληροφοριών, 

Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων και σε συνέχεια συμμόρφωσης στις επιταγές  του GDPR: 

 Δημιουργία Domain Controller και File Server βασισμένο στo Windows Server 2019 και 

σύνδεση με το domain του Δήμου. Υποστήριξη-Εγκατάσταση στο κτήριο του Διοικητηρίου 

για εξυπηρέτηση των υπηρεσιών που στεγάζονται εκεί. 

 Δημιουργία νέων χρηστών και απόδοση δικαιωμάτων στον νέο file server 

 Ένταξη υπολογιστών του Διοικητηρίου στο domain 

 Εκπαίδευση των χρηστών στον νέο τρόπο λειτουργίας 

 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση server του Trend Micro Worry-Free στον server του 

Διοικητηρίου και αντικατάσταση όλων των cloud agents των υπολογιστών με on-premise 

agents του καινούργιου server 

 Επέκταση συστήματος backup για κάλυψη του νέου server του Διοικητηρίου 

 Εγκατάσταση νέων σκληρών δίσκων στη συσκευή Thecus NAS N5550. Δημιουργία 

συστοιχίας RAID. Σύνδεση της συσκευής μέσω iSCSI στο virtualization cluster του Δήμου 

και χρήση του προσφερόμενου αποθηκευτικού χώρου ως datastore. Σύνδεση με την εικονική 

μηχανή Veeam Server και παραμετροποίηση της διαδικασίας λήψης αντιγράφων ασφαλείας 

για χρήση του πρόσθετου χώρου. 

 Αξιολόγηση σε βάθος του επιπέδου ασφαλείας και αναζήτηση ευπαθειών σε εφαρμογές, τα 
συστήματα και το δίκτυο μέσω vulnerability assessment assessment με χρήση 
εξειδικευμένων εργαλείων παρεχόμενων από τον ανάδοχο. 

 Penetration test για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την αρχιτεκτονική του δικτύου και 
έλεγχος της δυνατότητας παρείσδυσης με βάση τα αποτελέσματα του vulnerability 
assessment. assessment και χρήση εξειδικευμένων εργαλείων παρεχόμενων από τον 
ανάδοχο. 

 Νέες προτάσεις-προσαρμογές για αναβάθμιση και επέκταση εφαρμογής του Συστήματος 

Πολιτικής Ασφαλείας Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων 

 

Συγκεντρωτικά ο Υποστηριζόμενος εξοπλισμός που εμπλέκεται στην εφαρμογή του 

Συστήματος Πολιτικής Ασφαλείας Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων: 

 2x Server Dell PowerEdge T620 

 1x Server Dell PowerEdge T430 

 2x Serverl HP ML110 

 1x NetApp FAS2552 

 1x Thecus N5500 

 1x Thecus N5550 

 1x QNAP TVS-1271U-RP-I3-8G 

 1x QNAP TS-873 

 1x Watchguard M200 

 1x Watchguard M300 

 1x Watchguard T50 

 260x Υπολογιστές (Windows 7 και Windows 10) 

 

Οποιαδήποτε άλλο πρόβλημα χρήσει άμεσης αντιμετώπισης με τη σταθερότητα του 

συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων, του 

Δήμου Δράμας. Άμεση, επιτόπου παρουσία εντός μιας ώρας σε περίπτωση σοβαρής βλάβης ή 

όταν δεν είναι δυνατή η απομακρυσμένη πρόσβαση στα συστήματα του Δήμου. 

 

 

Ο παρακάτω ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτιμάται για 215 ώρες.  

 



 

Σελίδα 52 

Ο ανάδοχος  πρέπει να έχει: 

Πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία  στην υποστήριξη σχετικών με τα παραπάνω αποτελούμενα 

της εφαρμογής συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και 

Υπολογιστικών Πόρων αποδεικνυόμενη με κατάλογο αντίστοιχων έργων και ομάδα έργου με 

τίτλους σπουδών (πτυχία / μεταπτυχιακά) συναφείς με το αντικείμενο της ασφάλειας 

πληροφοριών. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της 

συγκεκριμένης εφαρμογής συστημάτων πολιτικής ασφαλείας που σχετίζεται με συγκεκριμένες 

κατασκευάστριες εταιρείες εξοπλισμού-λογισμικού, ο προσφέρων εφόσον δεν είναι η εταιρεία 

κατασκευής ή επίσημος αντιπρόσωπος τους στην Ελλάδα, τότε οφείλει επί ποινή αποκλεισμού 

να προσκομίσει βεβαιώσεις/πιστοποιήσεις /ή άλλο επίσημο έγγραφο των κατασκευαστριών με 

την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο προσφέρων είναι αναγνωρισμένος συνεργάτης τους 

εξουσιοδοτημένος υποστηρικτής-συνεργάτης της εν λόγω εταιρειών.  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 

Οι παραπάνω εργασίες,  εκτιμώνται για 215 ώρες, απαιτούν τεχνογνωσία εξειδίκευση σε 

βάθος  στα παραπάνω συστημικά εργαλεία που δεν διαθέτει το μόνιμο προσωπικό του τμήματος 

ΤΠΕ Δήμου Δράμας το οποίο στελεχώνεται μόλις από τα εξής δύο άτομα: 

1. Η προϊστάμενη του τμήματος ΤΠΕ ΠΕ Επιστήμης ΗΥ  

2. Ο υφιστάμενος του τμήματος ΤΠΕ ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Πληροφορικής  

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι στο τμήμα ΤΠΕ που ούτως η άλλως είναι 

υποστελεχωμένο δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος με σπουδές-ειδικές εξειδικευμένες γνώσεις 
ειδικού Μηχανικού τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας Δικτύων ή Μηχανικού ΗΥ, Τηλεπικοινωνιών & 
Δικτύων ή Μηχανικών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. 

Το Τμήμα ΤΠΕ, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του, προδιαγράφει και εισηγείται την 

μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστημάτων ΤΠΕ, βάσει συνεχόμενης στρατηγικής του, σε 

ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών και επικοινωνιών 

του Δήμου. Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση νέων πληροφοριακών συστημάτων 

και με την αξιοποίηση και  εξειδίκευση τρίτων. Στα πλαίσια της αρχής αποδοτικότητας και 

βελτιστοποίησης  μελέτησε και πρότεινε νέες σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνολογίες αιχμής, 

αναβαθμίζοντας συνεχώς τις δυνατότητες των υποδομών ΤΠΕ και φροντίζοντας να αποκτηθούν 

μέσω ανοιχτών διαδικασιών διαγωνισμών.  

Τελικά η πλήρης διαχείριση αυτών αποτελεί εξειδικευμένο αντικείμενο, που απαιτεί υψηλή 

και πλήρη τεχνογνωσία  των τεχνολογιών, των πρωτοκόλλων και των αντίστοιχων εφαρμογών που 

χρησιμοποιούν οι συγκεκριμένοι οίκοι – κατασκευαστές, την οποία στερείται ο δήμος λόγω και των 

ιδιαίτερων σύγχρονων τεχνικών χαρακτηριστικών   εξειδίκευσης στην λειτουργία αυτών και της μη 

εξειδικευμένης εμπειρίας στην ολοκληρωτική και εκ βαθέως διαχείριση τους, για την ορθή 

αντιμετώπιση υψηλής διαθεσιμότητας τους, απρόσκοπτης λειτουργίας τους, με ένταξη και 

συνλειτουργία τους με τις υπάρχουσες δομές,  ξεπερνώντας τυχόν προβλήματα  διαλειτουργικότητας  

και  ικανοποιώντας συνδυαστικές απαιτήσεις σε επίδοση, ασφάλεια, ακεραιότητα και  διαθεσιμότητα 

δεδομένων, εξαιτίας των ποικίλων υπαρχουσών πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου. 

Επιτακτική και άμεση είναι λοιπόν  η ανάγκη να γίνει ανάθεση των εργασιών σε τρίτους με 

εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στα εν λόγω συστήματα για την υποστήριξη  (συντήρηση  και 

ανάπτυξη) της εφαρμογής συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και 

Υπολογιστικών Πόρων του Δήμου Δράμας. 



 

Σελίδα 53 

Η εκτέλεση των ανωτέρω εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από 

το Τμήμα ΤΠΕ λόγω των παραπάνω. Κατόπιν διερεύνησης και δαπανών παρελθόντων ετών του 

Δήμου μας προτείνεται: 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ              

Α/Α Περιγραφή  Συνολικό κόστος 

1 

Υποστήριξη  (συντήρηση  και ανάπτυξη) της εφαρμογής 

συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, 

Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων        10.750,00 €  

  Συνολικό Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ             10.750,00 € 

 ΦΠΑ 24%  2.580,00 €  

 Γενικό σύνολο δαπάνης 13.330,00 € 

         

                                          

Δράμα 14/08/2019 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

 

O προϊστάμενος Δ/νσης  

Ευαγγελίδης Νικόλαος 

     Ηλεκ. Μηχ/κός  ΠΕ  

 

Συντάχθηκε 

 

 

 

Η προϊσταμένη Τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα 

Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 

 

  

 

  



 

Σελίδα 54 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο-υποχρεώσεις   

 

 Η εκτέλεση παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης  (συντήρηση  και ανάπτυξη) της 
εφαρμογής συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και 
Υπολογιστικών Πόρων, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.   

 Συμμόρφωση με το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 
679/2016 (GDPR) 

 Αποδοχή του σχεδίου συμφωνίας εκτέλεσης  επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 
όπως ακολουθεί στο τέλος όλων των μελετών. Το σχέδιο μπορεί να αναπροσαρμοστεί 
σύμφωνα με τις επιταγές του εξωτερικού μας dpo 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ειδικότερα του άρθρου 118 

 Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (Α133) ειδικότερα του άρθρου 203 
 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Τεχνική περιγραφή   

β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

  

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

    

     Η έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης με τον ανάδοχο για το 2020 μέχρι εξαντλήσεως των εκτιμώμενων ωρών. 
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Άρθρο 5ο :     Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

   Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γενικά: 

    Ο ανάδοχος υποχρεούται έχοντας συμμόρφωση με το Νέο Κανονισμό Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 679/2016 (GDPR), να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στις 

παραπάνω εφαρμογές  σύμφωνα με την τεχνική τους περιγραφή  (ΤΜΗΜΑ 2). 

Οποιαδήποτε άλλο πρόβλημα χρήσει άμεσης αντιμετώπισης με τη σταθερότητα του 

συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων, του 

Δήμου Δράμας. 

Ο ανάδοχος  πρέπει να έχει: 

Πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία  στην υποστήριξη σχετικών με τα παραπάνω αποτελούμενα 

της εφαρμογής συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και 

Υπολογιστικών Πόρων αποδεικνυόμενη με κατάλογο αντίστοιχων έργων και ομάδα έργου με 

τίτλους σπουδών (πτυχία / μεταπτυχιακά) συναφείς με το αντικείμενο της ασφάλειας 

πληροφοριών. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της 

συγκεκριμένης εφαρμογής συστημάτων πολιτικής ασφαλείας που σχετίζεται με συγκεκριμένες 

κατασκευάστριες εταιρείες εξοπλισμού-λογισμικού, ο προσφέρων εφόσον δεν είναι η εταιρεία 

κατασκευής ή επίσημος αντιπρόσωπος τους στην Ελλάδα, τότε οφείλει επί ποινή αποκλεισμού 

να προσκομίσει βεβαιώσεις/πιστοποιήσεις /ή άλλο επίσημο έγγραφο των κατασκευαστριών με 

την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο προσφέρων είναι αναγνωρισμένος συνεργάτης τους 

εξουσιοδοτημένος υποστηρικτής-συνεργάτης της εν λόγω εταιρειών.  

 

 Άρθρο 6ο :     Αναθεώρηση τιμών  

    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.         

 

Άρθρο 7ο :     Παρακολούθηση-τροποποίηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 

από το Τμήμα ΤΠΕ του Δήμου, το οποίο και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

(Δημοτικό Συμβούλιο) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 

όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 

τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  



 

Σελίδα 56 

 

Άρθρο 8ο :     Τρόπος πληρωμής 

 

    Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι ………………., 

μη συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 24%.Η καταβολή της πληρωμής θα γίνεται τμηματικά. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο  φόροι και βάρη. Η 

αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 

σταθερή και αμετάβλητη. 

 

Άρθρο 9ο :     Επίλυση διαφορών 

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά 

τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από 

την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

                                                                                                                    Δράμα 14/08/2019 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

O προϊστάμενος Δ/νσης  

Ευαγγελίδης Νικόλαος 

     Ηλεκ. Μηχ/κός  ΠΕ 

Συντάχθηκε 

 

 

Η προϊσταμένη Τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα  

 Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 
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ΤΜΗΜΑ 3 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ 
Προϋπολογισμός : 2.055,00 € 
 

 

Μελέτη 17/2019 για Εργασία υποστήριξης εφαρμογής  ωρομέτρησης Εtime 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η  υποστήριξη της εφαρμογής ωρομέτρησης Etime  

Στα πλαίσια της σύμβασης συντήρησης-υποστήριξης προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: 

    

 Αποκατάστασης κάθε αποδεδειγμένη βλάβης της παραπάνω εφαρμογής ωρομέτρησης.  

 Παροχή των νέων εκδόσεων της εφαρμογής για όλο το έτος.  

 Παροχή των ενημερωμένων εκδόσεων των εγχειριδίων χρήσης  

 Υποστήριξη MySQL. Συντήρηση βάσεων δεδομένων 

 Επίβλεψη και υποστήριξη για το λογισμικό και τον εξοπλισμό της ωρομέτρησης (τερματικά 
και συσκευές VPN). Παραμετροποίηση νέων συσκευών UTM σε αντικατάσταση των παλιών 
συσκευών watchguard xtm21 σε αμαξοστάσιο και κήπο. Παρακολούθηση των ασφαλών 
συνδέσεων vpn με τον Δήμο και αυτόματη αποστολή στοιχείων ωρομέτρησης. 

 Μηνιαία λήψη στοιχείων από τους ωρομετρητές που δεν έχουν online σύνδεση με το 
Δημαρχείο και εισαγωγή των στοιχείων στον server του eTIME για χρήση από το Τμήμα 
Προσωπικού 

 Εισαγωγή νέων καρτών εργαζομένων στην εφαρμογή σε περίπτωση αγοράς από τον Δήμο. 

 Αντικατάσταση στοιχείων καρτών σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής υπάρχουσας 
κάρτας εργαζομένου 

 Αναλαμβάνει ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και 

συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

(GDPR 2016/679). 

 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των 

συγκεκριμένης εφαρμογής λογισμικού που σχετίζονται με συγκεκριμένη κατασκευάστρια 

εταιρεία (ιδιοκτήτης πηγαίου κώδικα) και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα της ιδίας και 

στην πολιτική συνεργασίας και πωλήσεων της, σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι η 

εταιρεία κατασκευής, τότε οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει μαζί με τα 
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δικαιολογητικά συμμετοχής μια βεβαίωση της κατασκευάστριας με την οποία θα βεβαιώνεται 

ότι ο προσφέρων είναι εξουσιοδοτημένος υποστηρικτής-συνεργάτης της εν λόγω εταιρείας.  

Εάν ο προσφέρων είναι η κατασκευάστρια εταιρεία μια βεβαίωση/δήλωση/ή άλλο επίσημο 

έγγραφο πχ αποκλειστικότητας, ότι κατέχει τον πηγαίο κώδικα. 

Η εκτέλεση των ανωτέρω εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το 

Τμήμα ΤΠΕ λόγω των παραπάνω. Κατόπιν διερεύνησης και δαπανών παρελθόντων ετών του 

Δήμου μας προτείνεται: 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  3   

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜ Συνολικό  κόστος   

1 

 

Συντήρηση εφαρμογής ωρομέτρησης Etime  1 1.657,26 € 

Συνολικό Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ  1.657,26 € 

Φ.Π.Α. 24% 

397,74 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.055,00 € 

 

                                                                   

Δράμα 14/08/2019 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης  

Ευαγγελίδης Νικόλαος  

Ηλεκ. μηχ/κός  

 

Συντάχθηκε 

 

 

 

Η προϊσταμένη τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα 

Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο-Υποχρεώσεις  

 

 Η εκτέλεση παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης στην παραπάνω εφαρμογή ωρομέτρησης  

Etime για το 2020,  όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.   

 Συμμόρφωση με το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 

679/2016 (GDPR) 

 Αποδοχή του σχεδίου συμφωνίας εκτέλεσης  επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

όπως ακολουθεί στο τέλος όλων των μελετών. Το σχέδιο μπορεί να αναπροσαρμοστεί 

σύμφωνα με τις επιταγές του εξωτερικού μας dpo 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ειδικότερα του άρθρου 118 

 Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (Α133) ειδικότερα του άρθρου 203 
 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Τεχνική περιγραφή   

β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

    

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται ως το ημερολογιακό έτος 2020. Η έναρξη της εκτέλεσης 
των εργασιών θα γίνει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο  για το 2020.  

 

 



 

Σελίδα 60 

Άρθρο 5ο :     Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

    Ο ανάδοχος υποχρεούται έχοντας συμμόρφωση με το Νέο Κανονισμό Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 679/2016 (GDPR), να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στις 

παραπάνω εφαρμογές  σύμφωνα με την τεχνική τους περιγραφή  (ΤΜΗΜΑ 3).    

Αναλαμβάνει με την υπογραφή της σύμβασης να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και συμμόρφωση 

με το Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679). 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της 

συγκεκριμένης εφαρμογής λογισμικού που σχετίζονται με συγκεκριμένη κατασκευάστρια 

εταιρεία (ιδιοκτήτης πηγαίου κώδικα) και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα της ιδίας και 

στην πολιτική συνεργασίας και πωλήσεων της, σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι η 

εταιρεία κατασκευής, τότε οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει μαζί με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής μια βεβαίωση της κατασκευάστριας με την οποία θα βεβαιώνεται 

ότι ο προσφέρων είναι εξουσιοδοτημένος υποστηρικτής-συνεργάτης της εν λόγω εταιρείας. 

Εάν ο προσφέρων είναι η κατασκευάστρια εταιρεία μια βεβαίωση/δήλωση/ή άλλο επίσημο 

έγγραφο πχ αποκλειστικότητας, ότι κατέχει τον πηγαίο κώδικα. 

 

Άρθρο 6ο :     Αναθεώρηση τιμών  

 

    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.   

Άρθρο 7ο :     Παρακολούθηση-τροποποίηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 

από το Τμήμα ΤΠΕ του Δήμου, το οποίο και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

(Δημοτικό Συμβούλιο) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 

όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 

τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
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Άρθρο 8ο :     Τρόπος πληρωμής 

 

     Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι 

………………., μη συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 24%. Η καταβολή της πληρωμής θα 

γίνεται τμηματικά  (2 μέρη). 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο  φόροι και βάρη. 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 

σταθερή και αμετάβλητη. 

 

Άρθρο 9ο :     Επίλυση διαφορών 

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά 

τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από 

την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

                     

                                                                                                Δράμα 14/08/2019 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης  

Ευαγγελίδης Νικόλαος  

Ηλεκ. μηχ/κός 

 

Συντάχθηκε 

 

 

Η προϊσταμένη τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα 

Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 
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ΤΜΗΜΑ 4 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ 
Προϋπολογισμός : 4.950,01 € 
 

 

Μελέτη 18/2019 για Εργασία υποστήριξης εφαρμογών OTS -Open Technology Services 

A.E 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η υποστήριξη των εφαρμογών  μισθοδοσίας, 
προσωπικού της  OTS:   

 

Στα πλαίσια της σύμβασης συντήρησης-υποστήριξης προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες 
από την εν λόγω εταιρεία: 

    

 Αποκατάστασης, κάθε αποδεδειγμένη βλάβης των παραπάνω εφαρμογών.  

 Παροχή των νέων εκδόσεων των εφαρμογών, με υποχρέωση της εταιρείας να εκδίδει νέα 

έκδοση για το 2020 κάθε φορά που θα υπάρξει αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.  

 Παροχή των ενημερωμένων εκδόσεων των εγχειριδίων χρήσης  

 Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξη στους χρήστες του Δήμου Δράμας (HELP DESK)  

 Παροχή πρόσβασης στο site της εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύστημα ηλεκτρονικής 

υποστήριξη (support)  

 Παροχή απομακρυσμένης παρεμβατικής υποστήριξης, μέσω modem.  

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ενδεχόμενες επεκτάσεις, βελτιώσεις κλπ  

 Παροχή προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση έναντι των πελατών που δεν καλύπτονται με 

εγγύηση ή σύμβαση συντήρησης  

 Αναλαμβάνει, ως εκτελών την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, με την υπογραφή της 
σύμβασης, να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και συμμόρφωση με κατάλληλα οργανοτεχνικά μέτρα 
με τις επιταγές με το Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
(GDPR 2016/679) και/ή ενδεχόμενης νέας ελληνικής νομοθεσίας που θα αντικαταστήσει την 
υφιστάμενη, βάσει και αντίστοιχου παραρτήματος της σύμβασης που θα ακολουθήσει, 
σχετικό με την  συμφωνία εκτέλεσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων- σχέδιο της 
οποίας ακολουθεί στο τέλος όλων των μελετών.- 

 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των 

συγκεκριμένων εφαρμογών λογισμικού που σχετίζονται με συγκεκριμένη κατασκευάστρια 



 

Σελίδα 63 

εταιρεία-OTS (ιδιοκτήτης πηγαίου κώδικα) και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα της ιδίας 

και στην πολιτική συνεργασίας και πωλήσεων της, σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι 

η εταιρεία κατασκευής, τότε οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει μαζί με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής μια βεβαίωση της κατασκευάστριας με την οποία θα βεβαιώνεται 

ότι ο προσφέρων είναι εξουσιοδοτημένος υποστηρικτής-συνεργάτης είτε  πιστοποιημένο 

κέντρο υποστήριξης της εν λόγω εταιρείας.  

Εάν ο προσφέρων είναι η κατασκευάστρια εταιρεία μια βεβαίωση/δήλωση/ή άλλο επίσημο 

έγγραφο πχ αποκλειστικότητας, ότι κατέχει τον πηγαίο κώδικα. 

Η εκτέλεση των ανωτέρω εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το 

Τμήμα ΤΠΕ λόγω των παραπάνω. Κατόπιν διερεύνησης και δαπανών παρελθόντων ετών του 

Δήμου μας προτείνεται: 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  4   

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜ 

Συνολικό ετήσιο κόστος  

συντήρησης 

1 

 

Πρόγραμμα Διαχ. Ανθρωπίνων Πόρων-Μισθοδοσία (5 άδειες χρήσης) 1 1.995,97 € 

2 

 

Πρόγραμμα  Διαχ. Ανθρωπίνων Πόρων-Διαχ. Προσωπικού (5  άδειες χρήσης) 1 1.995,97 € 

Συνολικό Ετήσιο Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ  3.991,94 € 

Φ.Π.Α. 24% 

958,07 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.950,01 € 

                                                                   

Δράμα 14/08/2019 

Θεωρήθηκε 

 

 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης  

Ευαγγελίδης Νικόλαος  

Ηλεκ. μηχ/κός 

Συντάχθηκε 

 

 

Η προϊσταμένη τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα 

Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο-Υποχρεώσεις   

 

 Η εκτέλεση παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης των εφαρμογών  μισθοδοσίας, 

προσωπικού της  OTS για το 2020,  όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική 

περιγραφή.   

 Συμμόρφωση με το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 

679/2016 (GDPR) 

 Αποδοχή του σχεδίου συμφωνίας εκτέλεσης  επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

όπως ακολουθεί στο τέλος όλων των μελετών. Το σχέδιο μπορεί να αναπροσαρμοστεί 

σύμφωνα με τις επιταγές του εξωτερικού μας dpo 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ειδικότερα του άρθρου 118 

 Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (Α133) ειδικότερα του άρθρου 203 
 

 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Τεχνική περιγραφή   

β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

    

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται ως το ημερολογιακό έτος 2020. Η έναρξη της εκτέλεσης 
των εργασιών θα γίνει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο για το 2020. 
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Άρθρο 5ο :     Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται έχοντας συμμόρφωση με το Νέο Κανονισμό Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 679/2016 (GDPR), να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στις 

παραπάνω εφαρμογές  σύμφωνα με την τεχνική τους περιγραφή  (ΤΜΗΜΑ 4).    

Αναλαμβάνει με την υπογραφή της σύμβασης να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και συμμόρφωση με 

το Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679). 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των 

συγκεκριμένων εφαρμογών λογισμικού που σχετίζονται με συγκεκριμένη κατασκευάστρια 

εταιρεία-OTS (ιδιοκτήτης πηγαίου κώδικα) και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα της ιδίας 

και στην πολιτική συνεργασίας και πωλήσεων της, σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι 

η εταιρεία κατασκευής, τότε οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει μαζί με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής μια βεβαίωση της κατασκευάστριας με την οποία θα βεβαιώνεται 

ότι ο προσφέρων είναι εξουσιοδοτημένος υποστηρικτής-συνεργάτης είτε  πιστοποιημένο 

κέντρο υποστήριξης της εν λόγω εταιρείας.  

Εάν ο προσφέρων είναι η κατασκευάστρια εταιρεία μια βεβαίωση/δήλωση/ή άλλο επίσημο 

έγγραφο πχ αποκλειστικότητας, ότι κατέχει τον πηγαίο κώδικα. 

  

Άρθρο 6ο :     Αναθεώρηση τιμών  

 

    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.   

 

     

Άρθρο 7ο :     Παρακολούθηση-τροποποίηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 

από το Τμήμα ΤΠΕ του Δήμου, το οποίο και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

(Δημοτικό Συμβούλιο) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 

όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 

τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
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Άρθρο 8ο :     Τρόπος πληρωμής 

 

     Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι 

………………., μη συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 24%. Η καταβολή της πληρωμής θα 

γίνεται τμηματικά  (2 μέρη). 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο  φόροι και βάρη. 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 

σταθερή και αμετάβλητη. 

 

Άρθρο 9ο :     Επίλυση διαφορών 

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά 

τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από 

την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

                    

                                                                                                Δράμα 14/08/2019 

  

Θεωρήθηκε 

 

 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης 

Ευαγγελίδης Νικόλαος 

Ηλεκ. μηχ/κός 

 

Συντάχθηκε 

 

 

Η προϊσταμένη τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα 

Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 
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ΤΜΗΜΑ 5 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ 
Προϋπολογισμός : 4.300,00 € 
 

 

Μελέτη 19/2019 για Υπηρεσίες υποστήριξης-συντήρησης τεχνικών εφαρμογών (ACE 

ERP eCM-Κατασκευή, eCM-Μελέτη/Κοστολόγησης, eCM-Επιμετρήσεις, eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, 

eCM-Μετρήσεις από σχέδια, eCM-Παρακολούθηση ΔΕ)  12 χρηστών  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η υποστήριξη-συντήρηση στις παρακάτω τεχνικές 

εφαρμογές ACE ERP eCM 12 χρηστών για το έτος 2020: 

Α/Α Περιγραφή Λογισμικού Εφαρμογών 

1 Συνδρομή  με πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του προγράμματος ACE ERP eCM-Κατασκευή (12 χρήστες)  

2 Συνδρομή  με πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του προγράμματος ACE ERP eCM-Μελέτη/Κοστολόγησης (12 χρήστες)  

3 Πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του προγράμματος ACE ERP eCM-Επιμετρήσεις (12 χρήστες)  

4 Πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του προγράμματος ACE ERP eCM-ΣΑΥ ΦΑΥ (12 χρήστες)  

5 Πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του προγράμματος   ACE ERP eCM-Μετρήσεις από σχέδια (12 χρήστες)  

6 Πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του ACE ERP eCM-Παρακολούθηση ΔΕ  

 

Ειδικότερα στα πλαίσια της σύμβασης συντήρησης-υποστήριξης  από την εν λόγω εταιρεία 

προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: 

 Επίβλεψη και υποστήριξη των παραπάνω τεχνικών εφαρμογών για επίλυση προβλημάτων, 

εκπαίδευση χρήσης κλπ 

 Ενημερώσεις-βελτιστοποιήσεις για το έτος 2020.  

 Παροχή και εγκατάσταση των νέων εκδόσεων λογισμικού 

 Αποκατάσταση ομαλής λειτουργίας των προγραμμάτων 

 Δωρεάν παραχώρηση μέσω ιστοσελίδας ή μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας 

αναβάθμισης, των νέων εκδόσεων, των δεδομένων που χρησιμοποιούν τα πρόγραμμα για 

την λειτουργία τους, των εξελίξεων που σχετίζονται με το αντικείμενο των προγραμμάτων 

 Παροχή απομακρυσμένης παρεμβατικής υποστήριξης 

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ενδεχόμενες επεκτάσεις, βελτιώσεις κλπ  
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 Παροχή προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση έναντι των πελατών που δεν καλύπτονται με 

εγγύηση ή σύμβαση συντήρησης  
 Αναλαμβάνει, ως εκτελών την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, με την υπογραφή της 

σύμβασης, να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και συμμόρφωση με κατάλληλα οργανοτεχνικά μέτρα 
με τις επιταγές με το Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
(GDPR 2016/679) και/ή ενδεχόμενης νέας ελληνικής νομοθεσίας που θα αντικαταστήσει την 
υφιστάμενη, βάσει και αντίστοιχου παραρτήματος της σύμβασης που θα ακολουθήσει, 
σχετικό με την  συμφωνία εκτέλεσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων- σχέδιο της 
οποίας ακολουθεί στο τέλος όλων των μελετών. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των συγκεκριμένων 

εφαρμογών λογισμικού που σχετίζονται με συγκεκριμένη κατασκευάστρια εταιρεία (ιδιοκτήτης πηγαίου 

κώδικα) και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα της ιδίας και στην πολιτική συνεργασίας και πωλήσεων της, 

σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι η εταιρεία κατασκευής, τότε οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να 

προσκομίσει μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής μια βεβαίωση της κατασκευάστριας με την οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο προσφέρων είναι εξουσιοδοτημένος υποστηρικτής-συνεργάτης της εν λόγω εταιρείας.  

Εάν ο προσφέρων είναι η κατασκευάστρια εταιρεία μια βεβαίωση/δήλωση/ή άλλο επίσημο έγγραφο πχ 

αποκλειστικότητας, ότι κατέχει τον πηγαίο κώδικα. 

Η εκτέλεση των ανωτέρω εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το Τμήμα ΤΠΕ 

λόγω των παραπάνω. Κατόπιν διερεύνησης και δαπανών παρελθόντων ετών του Δήμου μας προτείνεται: 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  5  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ποσ 

(τεμ) Κόστος Ετήσιο 

1 
Συνδρομή  με πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του 
προγράμματος ACE ERP eCM-Κατασκευή (12 χρήστες)  1          1.030,00€  

2 

Συνδρομή  με πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του 
προγράμματος ACE ERP eCM-Μελέτη/Κοστολόγησης (12 
χρήστες) 1     907,74 €  

3 
Πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του προγράμματος ACE ERP 
eCM-Επιμετρήσεις (12 χρήστες)  1     330,00 €  

4 
Πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του προγράμματος ACE ERP 
eCM-ΣΑΥ ΦΑΥ (12 χρήστες) 1   330,00 €  

5 
Πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του προγράμματος   ACE ERP 
eCM-Μετρήσεις από σχέδια (12 χρήστες) 1 270,00 €  

6 
Πλήρη υποστήριξη-συντήρηση  του ACE ERP eCM-
Παρακολούθηση ΔΕ (12 χρήστες) 1 600,00 €  

  
Συνολικό Κόστος Ετήσιας Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ 3.467,74 €  

Φ.Π.Α 24% 832,26€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.300,00€ 

 

Δράμα 14/08/2019 

Θεωρήθηκε 

 

O προϊστάμενος Δ/νσης  

Ευαγγελίδης Νικόλαος 

     Ηλεκ. Μηχ/κός  ΠΕ  

Συντάχθηκε 

 

Η προϊσταμένη τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα 

Επιστήμης ΗΥ ΠΕ  
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο-Υποχρεώσεις   

 

 Η εκτέλεση παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης των τεχνικών εφαρμογών για το 2020,  

όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.   

 Συμμόρφωση με το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 

679/2016 (GDPR) 

 Αποδοχή του σχεδίου συμφωνίας εκτέλεσης  επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

όπως ακολουθεί στο τέλος όλων των μελετών. Το σχέδιο μπορεί να αναπροσαρμοστεί 

σύμφωνα με τις επιταγές του εξωτερικού μας dpo 

  

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ειδικότερα του άρθρου 118 

 Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (Α133) ειδικότερα του άρθρου 203 
 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Τεχνική περιγραφή   

β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

  

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

    

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται ως το ημερολογιακό έτος 2020. Η έναρξη της εκτέλεσης 

των εργασιών θα γίνει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο για το 2020. 
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Άρθρο 5ο :     Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

   Ο ανάδοχος υποχρεούται έχοντας συμμόρφωση με το Νέο Κανονισμό Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 679/2016 (GDPR), να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στις 

παραπάνω εφαρμογές  σύμφωνα με την τεχνική τους περιγραφή  (ΤΜΗΜΑ 5).    

Αναλαμβάνει με την υπογραφή της σύμβασης να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και συμμόρφωση με 

το Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679). 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των 

συγκεκριμένων εφαρμογών λογισμικού που σχετίζονται με συγκεκριμένη κατασκευάστρια 

εταιρεία (ιδιοκτήτης πηγαίου κώδικα) και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα της ιδίας και 

στην πολιτική συνεργασίας και πωλήσεων της, σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι η 

εταιρεία κατασκευής, τότε οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει μαζί με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής μια βεβαίωση της κατασκευάστριας με την οποία θα βεβαιώνεται 

ότι ο προσφέρων είναι εξουσιοδοτημένος υποστηρικτής-συνεργάτης της εν λόγω εταιρείας 

Εάν ο προσφέρων είναι η κατασκευάστρια εταιρεία μια βεβαίωση/δήλωση/ή άλλο επίσημο 

έγγραφο πχ αποκλειστικότητας, ότι κατέχει τον πηγαίο κώδικα. 

 

Άρθρο 6ο :     Αναθεώρηση τιμών  

 

    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.   

 

Άρθρο 7ο :     Παρακολούθηση-τροποποίηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 

από το Τμήμα ΤΠΕ του Δήμου, το οποίο και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

(Δημοτικό Συμβούλιο) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 

όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 

τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
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Άρθρο 8ο :     Τρόπος πληρωμής 

 

     Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι 

………………., μη συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 24%. Η καταβολή της πληρωμής θα 

γίνεται τμηματικά  (2 μέρη). 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο  φόροι και βάρη. 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 

σταθερή και αμετάβλητη. 

 

Άρθρο 9ο :     Επίλυση διαφορών 

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά 

τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από 

την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

                    

                                                                                                Δράμα 14/08/2019 

  

 

Θεωρήθηκε 

  

 

O προϊστάμενος Δ/νσης  

Ευαγγελίδης Νικόλαος 

     Ηλεκ. Μηχ/κός  ΠΕ 

Συντάχθηκε 

 

 

Η προϊσταμένη τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα  

 Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 
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ΤΜΗΜΑ 6 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ 
Προϋπολογισμός : 325,00 € 
 

 

Μελέτη 20/2019 για Εργασία υποστήριξης-συντήρησης της εφαρμογής web-services 

Προσωπικού – Μισθοδοσίας της OTS 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η υποστήριξη-συντήρηση της εφαρμογής web-

services Προσωπικού – Μισθοδοσίας της OTS    

Στα πλαίσια της σύμβασης συντήρησης-υποστήριξης προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες 

από την εν λόγω εταιρεία: 

    

 Αποκατάστασης, κάθε αποδεδειγμένη βλάβης της  παραπάνω εφαρμογής.  

 Παροχή των νέων εκδόσεων της εφαρμογής για το 2020 με υποχρέωση της εταιρείας να 

εκδίδει νέα έκδοση  κάθε φορά που θα υπάρξει αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.  

 Παροχή των ενημερωμένων εκδόσεων των εγχειριδίων χρήσης  

 Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξη στους χρήστες του Δήμου Δράμας (HELP DESK)  

 Παροχή πρόσβασης στο site της εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύστημα ηλεκτρονικής 

υποστήριξη (support)  

 Παροχή απομακρυσμένης παρεμβατικής υποστήριξης.  

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ενδεχόμενες επεκτάσεις, βελτιώσεις κλπ  

 Παροχή προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση έναντι των πελατών που δεν καλύπτονται με 

εγγύηση ή σύμβαση συντήρησης  

 Αναλαμβάνει, ως εκτελών την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, με την υπογραφή της 
σύμβασης, να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και συμμόρφωση με κατάλληλα οργανοτεχνικά μέτρα 
με τις επιταγές με το Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
(GDPR 2016/679) και/ή ενδεχόμενης νέας ελληνικής νομοθεσίας που θα αντικαταστήσει την 
υφιστάμενη, βάσει και αντίστοιχου παραρτήματος της σύμβασης που θα ακολουθήσει, 
σχετικό με την  συμφωνία εκτέλεσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων-  σχέδιο της 
οποίας ακολουθεί στο τέλος όλων των μελετών. 

 



 

Σελίδα 73 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της συγκεκριμένης 

εφαρμογής λογισμικού που σχετίζονται με συγκεκριμένη κατασκευάστρια εταιρεία-OTS (ιδιοκτήτης πηγαίου 

κώδικα) και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα της ιδίας και στην πολιτική συνεργασίας και πωλήσεων της, 

σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι η εταιρεία κατασκευής, τότε οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να 

προσκομίσει μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής μια βεβαίωση της κατασκευάστριας με την οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο προσφέρων είναι εξουσιοδοτημένος υποστηρικτής-συνεργάτης είτε  πιστοποιημένο κέντρο 

υποστήριξης της εν λόγω εταιρείας.  

Εάν ο προσφέρων είναι η κατασκευάστρια εταιρεία μια βεβαίωση/δήλωση/ή άλλο επίσημο έγγραφο πχ 

αποκλειστικότητας, ότι κατέχει τον πηγαίο κώδικα. 

Η εκτέλεση των ανωτέρω εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το Τμήμα ΤΠΕ 

λόγω των παραπάνω. Κατόπιν διερεύνησης και δαπανών παρελθόντων ετών του Δήμου μας προτείνεται: 

 
Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  6  

 

A/A ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ Συνολικό κόστος   

1 

 

Σύμβαση υποστήριξης εφαρμογής web-services Προσωπικού-Μισθοδοσίας της OTS 262,10 € 

Συνολικό  Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ  262,10 € 

Φ.Π.Α. 24% 

62,90 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  325,00 € 

 

                                                                       Δράμα 14/08/2019 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης  

Ευαγγελίδης Νικόλαος  

Ηλεκ. μηχ/κός 

 

Συντάχθηκε 

 

 

Η προϊσταμένη τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα 

Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο-Υποχρεώσεις  

 

 Η εκτέλεση παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης της εφαρμογής για το 2020,  όπως 

αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.   

 Συμμόρφωση με το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 

679/2016 (GDPR) 

 Αποδοχή του σχεδίου συμφωνίας εκτέλεσης  επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

όπως ακολουθεί στο τέλος όλων των μελετών. Το σχέδιο μπορεί να αναπροσαρμοστεί 

σύμφωνα με τις επιταγές του εξωτερικού μας dpo 

  

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ειδικότερα του άρθρου 118 

 Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (Α133) ειδικότερα του άρθρου 203 
 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Τεχνική περιγραφή   

β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

    

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται ως το ημερολογιακό έτος 2020. Η έναρξη της εκτέλεσης 
των εργασιών θα γίνει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο για το 2020. 
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Άρθρο 5ο :     Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

   Ο ανάδοχος υποχρεούται έχοντας συμμόρφωση με το Νέο Κανονισμό Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 679/2016 (GDPR), να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στις 

παραπάνω εφαρμογές  σύμφωνα με την τεχνική τους περιγραφή  (ΤΜΗΜΑ 6).    

Αναλαμβάνει με την υπογραφή της σύμβασης να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και συμμόρφωση με 

το Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679). 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της 

συγκεκριμένης εφαρμογής λογισμικού που σχετίζονται με συγκεκριμένη κατασκευάστρια 

εταιρεία (ιδιοκτήτης πηγαίου κώδικα) και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα της ιδίας και 

στην πολιτική συνεργασίας και πωλήσεων της, σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι η 

εταιρεία κατασκευής, τότε οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει μαζί με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής μια βεβαίωση της κατασκευάστριας με την οποία θα βεβαιώνεται 

ότι ο προσφέρων είναι εξουσιοδοτημένος υποστηρικτής-συνεργάτης είτε  πιστοποιημένο 

κέντρο υποστήριξης της εν λόγω εταιρείας 

Εάν ο προσφέρων είναι η κατασκευάστρια εταιρεία μια βεβαίωση/δήλωση/ή άλλο επίσημο 
έγγραφο πχ αποκλειστικότητας, ότι κατέχει τον πηγαίο κώδικα. 

 

 Άρθρο 6ο :     Αναθεώρηση τιμών  

 

    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.   

 

      

Άρθρο 7ο :     Παρακολούθηση-τροποποίηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 

από το Τμήμα ΤΠΕ του Δήμου, το οποίο και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

(Δημοτικό Συμβούλιο) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 

όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 

τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
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Άρθρο 8ο :     Τρόπος πληρωμής 

 

     Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι 

………………., μη συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 24%.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο  φόροι και βάρη. 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 

σταθερή και αμετάβλητη. 

 

Άρθρο 9ο :     Επίλυση διαφορών 

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά 

τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από 

την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

                                                                                                                   Δράμα 14/08/2019 

 Θεωρήθηκε 

 

 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης  

Ευαγγελίδης Νικόλαος  

Ηλεκ. μηχ/κός 

 

Συντάχθηκε 

 

 

Η προϊσταμένη τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα 

Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 
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ΤΜΗΜΑ 7 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ 
Προϋπολογισμός : 720,01 € 
 

 

Μελέτη 21/2019 για Εργασία υποστήριξης-συντήρησης της εφαρμογής ArcGIS Desktop 

Basic Concurrent Use 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η υποστήριξη-συντήρηση της εφαρμογής ArcGIS 

Desktop Basic Concurrent Use (1 άδεια):   

Στα πλαίσια της σύμβασης συντήρησης-υποστήριξης προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες 

από την εν λόγω εταιρεία: 

    

 Αποκατάστασης, κάθε αποδεδειγμένη βλάβης της  παραπάνω εφαρμογής.  

 Παροχή των νέων εκδόσεων της εφαρμογής.  

 Παροχή των ενημερωμένων εκδόσεων των εγχειριδίων χρήσης  

 Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξη στους χρήστες του Δήμου Δράμας (HELP DESK)  

 Παροχή πρόσβασης στο site της εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύστημα ηλεκτρονικής 

υποστήριξη (support)  

 Παροχή απομακρυσμένης παρεμβατικής υποστήριξης.  

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ενδεχόμενες επεκτάσεις, βελτιώσεις κλπ  

 Παροχή προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση έναντι των πελατών που δεν καλύπτονται με 

εγγύηση ή σύμβαση συντήρησης  

 1 named user και 100 credits για το ArcGIS Online για κάθε Desktop license στα πλαίσια της 

εγγύησης/συντήρησης 

 Αναλαμβάνει, ως εκτελών την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, με την υπογραφή της 
σύμβασης, να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και συμμόρφωση με κατάλληλα οργανοτεχνικά μέτρα 
με τις επιταγές με το Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
(GDPR 2016/679) και/ή ενδεχόμενης νέας ελληνικής νομοθεσίας που θα αντικαταστήσει την 
υφιστάμενη, βάσει και αντίστοιχου παραρτήματος της σύμβασης που θα ακολουθήσει, 
σχετικό με την  συμφωνία εκτέλεσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων,  σχέδιο της 
οποίας ακολουθεί στο τέλος όλων των μελετών. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της συγκεκριμένης 
εφαρμογής λογισμικού που σχετίζονται με συγκεκριμένη κατασκευάστρια εταιρεία (ιδιοκτήτης πηγαίου 
κώδικα) και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα της ιδίας και στην πολιτική συνεργασίας και πωλήσεων 
της, σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι η εταιρεία κατασκευής, τότε οφείλει επί ποινή αποκλεισμού 
να προσκομίσει μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής μια βεβαίωση της κατασκευάστριας με την οποία θα 
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βεβαιώνεται ότι ο προσφέρων είναι εξουσιοδοτημένος υποστηρικτής-συνεργάτης της εν λόγω εταιρείας.  
Εάν ο προσφέρων είναι η κατασκευάστρια εταιρεία μια βεβαίωση/δήλωση/ή άλλο επίσημο έγγραφο πχ 

αποκλειστικότητας, ότι κατέχει τον πηγαίο κώδικα. 
 
Η εκτέλεση των ανωτέρω εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το Τμήμα ΤΠΕ 

λόγω των παραπάνω. Κατόπιν διερεύνησης και δαπανών παρελθόντων ετών του Δήμου μας προτείνεται: 

 
Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  7  

 

A/A ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ 

Συνολικό 

κόστος   

1 

Σύμβαση συντήρησης-υποστήριξης της εφαρμογής ArcGIS Desktop Basic 
Concurrent Use  1 άδεια 580,65 € 

Συνολικό  Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ  580,65 € 

Φ.Π.Α. 24% 

139,36 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  720,01 € 

 
 

                                                                       Δράμα 14/08/2019 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης  

Ευαγγελίδης Νικόλαος  

Ηλεκ. μηχ/κός 

 

Συντάχθηκε 

 

 

Η προϊσταμένη τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα 

Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο-υποχρεώσεις   

 

 Η εκτέλεση παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης της εφαρμογής για το 2020,  όπως 

αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.   

 Συμμόρφωση με το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 

679/2016 (GDPR) 

  

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ειδικότερα του άρθρου 118 

 Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (Α133) ειδικότερα του άρθρου 203 
 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Τεχνική περιγραφή   

β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

  

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

    

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται ως το ημερολογιακό έτος 2020. Η έναρξη της εκτέλεσης 
των εργασιών θα γίνει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο  για το 2020. 
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Άρθρο 5ο :     Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

   Ο ανάδοχος υποχρεούται έχοντας συμμόρφωση με το Νέο Κανονισμό Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 679/2016 (GDPR), να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στις 

παραπάνω εφαρμογή  σύμφωνα με την τεχνική τους περιγραφή  (ΤΜΗΜΑ 7).    

Αναλαμβάνει με την υπογραφή της σύμβασης να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και συμμόρφωση με 

το Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679). 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των 

συγκεκριμένης εφαρμογής λογισμικού που σχετίζονται με συγκεκριμένη κατασκευάστρια 

εταιρεία (ιδιοκτήτης πηγαίου κώδικα) και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα της ιδίας και 

στην πολιτική συνεργασίας και πωλήσεων της, σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι η 

εταιρεία κατασκευής, τότε οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει μαζί με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής μια βεβαίωση της κατασκευάστριας με την οποία θα βεβαιώνεται 

ότι ο προσφέρων είναι εξουσιοδοτημένος υποστηρικτής-συνεργάτης της εν λόγω εταιρείας 

Εάν ο προσφέρων είναι η κατασκευάστρια εταιρεία μια βεβαίωση/δήλωση/ή άλλο 
επίσημο έγγραφο πχ αποκλειστικότητας, ότι κατέχει τον πηγαίο κώδικα. 

 

 Άρθρο 6ο :     Αναθεώρηση τιμών  

 

    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.   

 

         

Άρθρο 7ο :     Παρακολούθηση-τροποποίηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 

από το Τμήμα ΤΠΕ του Δήμου, το οποίο και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

(Δημοτικό Συμβούλιο) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 

όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 

τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
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Άρθρο 8ο :     Τρόπος πληρωμής 

 

     Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι 

………………., μη συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 24%.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο  φόροι και βάρη. 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 

σταθερή και αμετάβλητη. 

 

Άρθρο 9ο :     Επίλυση διαφορών 

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά 

τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από 

την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

                                                                                                                   Δράμα 14/08/2019 

 Θεωρήθηκε 

 

 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης  

Ευαγγελίδης Νικόλαος  

Ηλεκ. μηχ/κός 

 

Συντάχθηκε 

 

 

Η προϊσταμένη τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα 

Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 
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ΤΜΗΜΑ 8 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ 
Προϋπολογισμός : 465,00 € 
 

 

Μελέτη 22/2019 για Εργασία υποστήριξης-συντήρησης λογισμικού μηχανήματος 

προτεραιότητας         e-visiotec 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η υποστήριξη-συντήρηση λογισμικού μηχανήματος 

προτεραιότητας e-visiotec, από 1/7/2020 

Στα πλαίσια της σύμβασης συντήρησης-υποστήριξης προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: 

    

 Επίβλεψη και υποστήριξη λογισμικού μηχανήματος προτεραιότητας e-visiotec  

 Ενημερώσεις-βελτιστοποιήσεις.  

 Παροχή και εγκατάσταση των νέων εκδόσεων λογισμικού 

 Αποκατάσταση δυσλειτουργιών που τυχόν παρουσιαστούν.  

 Αναλαμβάνει με την υπογραφή της σύμβασης να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και συμμόρφωση 

με το Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 

2016/679). 

 
Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της συγκεκριμένης 

εφαρμογής λογισμικού που σχετίζονται με συγκεκριμένη κατασκευάστρια εταιρεία-OTS (ιδιοκτήτης πηγαίου 

κώδικα) και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα της ιδίας και στην πολιτική συνεργασίας και πωλήσεων της, 

σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι η εταιρεία κατασκευής, τότε οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να 

προσκομίσει μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής μια βεβαίωση της κατασκευάστριας με την οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο προσφέρων είναι εξουσιοδοτημένος υποστηρικτής-συνεργάτης της εν λόγω εταιρείας.  

Εάν ο προσφέρων είναι η κατασκευάστρια εταιρεία μια βεβαίωση/δήλωση/ή άλλο επίσημο έγγραφο πχ 
αποκλειστικότητας, ότι κατέχει τον πηγαίο κώδικα. 

Η εκτέλεση των ανωτέρω εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το Τμήμα ΤΠΕ 

λόγω των παραπάνω. Κατόπιν διερεύνησης και δαπανών παρελθόντων ετών του Δήμου μας προτείνεται: 
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  8  
 

A/A ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 

Συνολικό 

κόστος   

1 

 

Σύμβαση  υποστήριξης-συντήρησης λογισμικού μηχανήματος 
προτεραιότητας e-visiotec, από 1/7/2020  1 375,00 € 

Συνολικό  Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ  375,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 

90,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  465,00 € 

 

                                                                       Δράμα 14/08/2019 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης  

Ευαγγελίδης Νικόλαος  

Ηλεκ. μηχ/κός 

 

Συντάχθηκε 

 

 

Η προϊσταμένη τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα 

Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 84 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο-Υποχρεώσεις   

 

 Η εκτέλεση παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης της εφαρμογής από 1-7-2020,  όπως 

αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.   

 Συμμόρφωση με το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 

679/2016 (GDPR) 

  

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ειδικότερα του άρθρου 118 

 Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (Α133) ειδικότερα του άρθρου 203 
 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Τεχνική περιγραφή   

β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

  

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

    

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από 1-7-2020 για το ημερολογιακό έτος 2020. 
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Άρθρο 5ο :     Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

   Ο ανάδοχος υποχρεούται έχοντας συμμόρφωση με το Νέο Κανονισμό Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 679/2016 (GDPR), να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στις 

παραπάνω εφαρμογές  σύμφωνα με την τεχνική τους περιγραφή  (ΤΜΗΜΑ 8).    

Αναλαμβάνει με την υπογραφή της σύμβασης να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και συμμόρφωση με 

το Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679). 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της 

συγκεκριμένης εφαρμογής λογισμικού που σχετίζονται με συγκεκριμένη κατασκευάστρια 

εταιρεία (ιδιοκτήτης πηγαίου κώδικα) και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα της ιδίας και 

στην πολιτική συνεργασίας και πωλήσεων της, σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι η 

εταιρεία κατασκευής, τότε οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει μαζί με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής μια βεβαίωση της κατασκευάστριας με την οποία θα βεβαιώνεται 

ότι ο προσφέρων είναι εξουσιοδοτημένος υποστηρικτής-συνεργάτης της εν λόγω εταιρείας 

Εάν ο προσφέρων είναι η κατασκευάστρια εταιρεία μια βεβαίωση/δήλωση/ή άλλο επίσημο 

έγγραφο πχ αποκλειστικότητας, ότι κατέχει τον πηγαίο κώδικα. 

 Άρθρο 6ο :     Αναθεώρηση τιμών  

 

    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.   

 

         

Άρθρο 7ο :     Παρακολούθηση-τροποποίηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 

από το Τμήμα ΤΠΕ του Δήμου, το οποίο και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

(Δημοτικό Συμβούλιο) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 

όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 

τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
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Άρθρο 8ο :     Τρόπος πληρωμής 

 

     Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι 

………………., μη συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 24%.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο  φόροι και βάρη. 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 

σταθερή και αμετάβλητη. 

 

Άρθρο 9ο :     Επίλυση διαφορών 

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά 

τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από 

την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

                                                                                                                   Δράμα 14/08/2019 

 Θεωρήθηκε 

 

 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης  

Ευαγγελίδης Νικόλαος  

Ηλεκ. μηχ/κός 

 

Συντάχθηκε 

 

 

Η προϊσταμένη τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα 

Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 
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ΤΜΗΜΑ 9 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ 
Προϋπολογισμός : 3.800,00 € 
 

Μελέτη 23/2019 για Σύμβαση  υποστήριξης-συντήρησης ιστοσελίδας 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η υποστήριξη-συντήρηση της ιστοσελίδας.   

Στα πλαίσια της σύμβασης συντήρησης-υποστήριξης προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:  

   Άμεση βοήθεια για όλους τους εξουσιοδοτημένους εσωτερικούς χρήστες μέσω τηλεφώνου, 

e-mail ή επιτόπιας παρουσίας.  

 Βοήθεια-εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση 

 Αντιμετώπιση προβλημάτων στη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης 

 Αποκατάσταση των βλαβών, ανωμαλιών, bug κλπ της διαδικτυακής πύλης 

 Συχνή παρακολούθηση διορθωτικής και προληπτική συντήρησης 

 Παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας 

 Βελτίωση των εφαρμογών με εργασίες που απαιτούν τροποποίηση κώδικα και της λειτουργικότητας 
της διαδικτυακής πύλης με αναβαθμίσεις σε νεότερες εκδόσεις όπου απαιτείται  

 Διαχείριση-διόρθωση λαθών-προβλημάτων 

 Συλλογή παρατηρήσεων 

 Επίλυση αποριών και προβληματισμών 

 Η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του αναδόχου θα προσφέρεται μετά από αίτημα ενός εκ των εσωτερικών 
χρηστών του συστήματος με τυχόν αλλαγές σε template,  νέα μενού, νέες επιλογές, banner, προσθήκη 
μηνυμάτων, ειδοποιήσεων, τροποποίηση φορμών κλπ. 

 Διασφαλίζει (συντήρηση-αναβάθμιση-ανάπτυξη νέων) τις λειτουργικότητες που έχουν ενσωματωθεί 
στην ιστοσελίδα, το «theme», τα «plugins» κλπ,  συμπεριλαμβανομένου του plugin "Αποφάσεις 
δημοτικών οργάνων" που αναπτύχθηκε από την εταιρεία ανάπτυξης της ιστοσελίδας ΕΓΚΡΙΤΟΣ 
GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕ. 

 Γραφιστικές αλλαγές-παρεμβάσεις 

 Μέριμνα για την ασφάλεια 

 Μέριμνα για την προσαρμογή της ιστοσελίδας στην επικείμενη σχετική με αυτές νομοθεσία  

 Συνεχείς προτάσεις για βελτιστοποίηση  

 Οποιαδήποτε κομμάτι νέου κώδικα, λογαριασμοί, κωδικοί πρόσβασης κλπ που χρησιμοποιηθούν από 
τον ανάδοχο στα πλαίσια των παραπάνω εργασιών ανήκει και παραδίδεται στο Δήμο Δράμας 

 Αναλαμβάνει, ως εκτελών την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, με την υπογραφή της 
σύμβασης, να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και συμμόρφωση με κατάλληλα οργανοτεχνικά μέτρα με τις 
επιταγές με το Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 
2016/679) και/ή ενδεχόμενης νέας ελληνικής νομοθεσίας που θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη, 
βάσει και αντίστοιχου παραρτήματος της σύμβασης που θα ακολουθήσει, σχετικό με την  συμφωνία 
εκτέλεσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων-  σχέδιο της οποίας ακολουθεί στο τέλος όλων 
των μελετών. 
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Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα αναπτύχθηκε από την εταιρεία  -ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. με 

τις εξής τεχνολογίες WordPress με τα εργαλεία του, plugins, forms κλπ, css, java script html και βάση δεδομένων 

mysql και φιλοξενείται στο Σύζευξις. Επίκειται μεταφορά στο G-Cloud της ΚτΠ.  Ο πηγαίος κώδικας ανήκει στο 

Δήμο Δράμας. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία ανάπτυξης ιστοσελίδων επί  απόδειξη 

σχετικών έργων ανάπτυξης και συντήρησης υποστήριξης. 

Η εκτέλεση των ανωτέρω εξειδικευμένων υπηρεσιών απαιτούν γνώσεις των παραπάνω τεχνολογιών και 

δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το Τμήμα ΤΠΕ λόγω των παραπάνω. Κατόπιν διερεύνησης και 

δαπανών παρελθόντων ετών του Δήμου μας προτείνεται ο παρακάτω ενδεικτικός προϋπολογισμός  

ενδεικτικών ωρών 60: 

 
Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  9  

 

A/A ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 

Συνολικό 

κόστος   

1 

 

Σύμβαση  υποστήριξης-συντήρησης ιστοσελίδας 1 3.064,52 € 

Συνολικό  Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ  3064,52 € 

Φ.Π.Α. 24% 

735,48 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  3.800,00 € 

 

                                                                       Δράμα 14/08/2019 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης  

Ευαγγελίδης Νικόλαος  

Ηλεκ. μηχ/κός 

 

Συντάχθηκε 

 

 

Η προϊσταμένη τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα 

Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο-Υποχρεώσεις   

 

 Η εκτέλεση παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης της εφαρμογής για το 2020,  όπως 

αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.   

 Συμμόρφωση με το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 

679/2016 (GDPR) 

 Αποδοχή του σχεδίου συμφωνίας εκτέλεσης  επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

όπως ακολουθεί στο τέλος όλων των μελετών. Το σχέδιο μπορεί να αναπροσαρμοστεί 

σύμφωνα με τις επιταγές του εξωτερικού μας dpo 

  

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ειδικότερα του άρθρου 118 

 Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (Α133) ειδικότερα του άρθρου 203 
 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Τεχνική περιγραφή   

β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

  

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται ως το ημερολογιακό έτος 2020. Η έναρξη της εκτέλεσης 
των εργασιών θα γίνει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο μέχρι 
εξαντλήσεων ωρών. 
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Άρθρο 5ο :     Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

   Ο ανάδοχος υποχρεούται έχοντας συμμόρφωση με το Νέο Κανονισμό Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 679/2016 (GDPR), να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στις 

παραπάνω εφαρμογές  σύμφωνα με την τεχνική τους περιγραφή  (ΤΜΗΜΑ 6).    

Αναλαμβάνει με την υπογραφή της σύμβασης να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και συμμόρφωση με 

το Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679). 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της 

συγκεκριμένης εφαρμογής λογισμικού που σχετίζονται με συγκεκριμένη κατασκευάστρια 

εταιρεία (ιδιοκτήτης πηγαίου κώδικα) και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα της ιδίας και 

στην πολιτική συνεργασίας και πωλήσεων της, σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι η 

εταιρεία κατασκευής, τότε οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει μαζί με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής μια βεβαίωση της κατασκευάστριας με την οποία θα βεβαιώνεται 

ότι ο προσφέρων είναι εξουσιοδοτημένος υποστηρικτής-συνεργάτης της εν λόγω εταιρείας 

 

 Άρθρο 6ο :     Αναθεώρηση τιμών  

 

    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.   

 

         

Άρθρο 7ο :     Παρακολούθηση-τροποποίηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 

από το Τμήμα ΤΠΕ του Δήμου, το οποίο και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

(Δημοτικό Συμβούλιο) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 

όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 

τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
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Άρθρο 8ο :     Τρόπος πληρωμής 

 

    Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι 

………………., μη συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 24%. Η καταβολή της πληρωμής θα 

γίνεται τμηματικά. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο  φόροι και βάρη. 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 

σταθερή και αμετάβλητη. 

 

Άρθρο 9ο :     Επίλυση διαφορών 

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά 

τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από 

την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

                                                                                                                   Δράμα 14/08/2019 

 Θεωρήθηκε 

 

 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης  

Ευαγγελίδης Νικόλαος  

Ηλεκ. μηχ/κός 

 

Συντάχθηκε 

 

 

Η προϊσταμένη τμήματος ΤΠΕ 

Σιδηροπούλου Μακρίνα 

Επιστήμης ΗΥ ΠΕ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ανάμεσα στο: 

- Δήμο Δράμας ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που εδρεύει στη Δράμα, 

οδός Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, Τ.Κ. 66133 

και στον 

- …………………που εδρεύει στην ……………….., οδός …………………, ΤΚ ………… , με ΑΦΜ………………………. 

και ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του Δήμου 

Δράμας και χάριν συντομίας θα κατονομάζεται ως Αντισυμβαλλόμενος. 

συμφωνούνται τα εξής: 

  Δυνάμει της ψήφισης του νέου Κανονισμού EU General Data Protection Regulation (GDPR), που ενέκρινε 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές του 2016 (2016/679), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου του 

2018, θέτει τις βάσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο Αντισυμβαλλόμενος, έχοντας το 

ρόλο του εκτελούντος την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούται να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει αυξημένο επίπεδο προστασίας των δεδομένων αυτών, 

σεβόμενος όλες τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα των υποκειμένων της επεξεργασίας, όπως 

περιγράφονται στον GDPR. Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του GDPR, όταν η επεξεργασία πρόκειται να 

διενεργηθεί για λογαριασμό υπευθύνου επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να 

χρησιμοποιεί μόνο εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή 

κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις 

του Κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων. 

Επειδή σας έχει ανατεθεί η επεξεργασία ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό 

του Δήμου Δράμας και κατ΄επέκταση έχετε την ιδιότητα του εκτελούντος την  επεξεργασία (πχ ως 

προμηθευτής του Δήμου Δράμας, υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων κλπ.), όπως περιγράφεται στον 

GDPR (άρθρο 4 παρ.8), υποχρεούστε να  εναρμονιστείτε με τον GDPR, ώστε να υπάρχουν τα απαραίτητα 

εχέγγυα προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεστε. Για το λόγο αυτό, η παρούσα 

συμφωνία αποσκοπεί στην επιβεβαίωση ότι ο Αντισυμβαλλόμενος ως εκτελών την επεξεργασία, εφαρμόζει 

τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, είναι πλήρως εναρμονισμένος με τον GDPR και παρέχει 

επαρκές επίπεδο προστασίας στα υποκείμενα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, σεβόμενος 

τα δικαιώματά τους. 

1. Επεξεργασία κατά τις οδηγίες του Δήμου ως υπεύθυνου επεξεργασίας. 

1.1. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον Αντισυμβαλλόμενο για λογαριασμό του 

Δήμου Δράμας, γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές του GDPR καθώς και των βάσει οδηγιών και 

κατευθύνσεων που του δίνονται. 

1.2. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την 

εναρμόνισή του με το GDPR, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης της πολιτικής απορρήτου 

καθώς και των συμβάσεων με τους εργαζόμενους και τους εξωτερικούς του συνεργάτες. 

2. Διαβιβάσεις εκτός ΕΕ. 

2.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος ως εκτελών την επεξεργασία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Δήμου Δράμας, μεταξύ άλλων όσον αφορά 

τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός εάν 

υποχρεούται προς τούτο βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του ελληνικού δικαίου. Σε αυτήν την 

περίπτωση, ο Αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει το Δήμο Δράμας, για την εν λόγω νομική απαίτηση 

πριν από την επεξεργασία, εκτός εάν το ελληνικό δίκαιο απαγορεύει αυτού του είδους την 

ενημέρωση για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος. 
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3. Δέσμευση εμπιστευτικότητας των εργαζομένων. 

3.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται 

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εργαζομένων του, 

έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 

υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Σε κάθε περίπτωση συνεργάζεται με το Δήμο Δράμας, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του Δήμου 

Δράμας ή του εκτελούντος την επεξεργασία το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, τα επεξεργάζεται μόνο κατ' εντολή του Δήμου Δράμας . 

4. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα συμμόρφωσης με τον GDPR. 

4.1. Ο  Αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όπως 

περιγράφονται στο άρθρο 32 του GDPR (πχ μέθοδοι της ψευδωνυμοποίησης και της 

κρυπτογράφησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τυγχάνουν επεξεργασίας), 

προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων 

έναντι των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν.  

4.2. Ο Αντισυμβαλλόμενος διασφαλίζει το απόρρητο, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την 

αξιοπιστία των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση. 

4.3. Ο  Αντισυμβαλλόμενος είναι σε θέση να αποκαταστήσει τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση σε 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος. 

4.4. Ο Αντισυμβαλλόμενος προβαίνει στις απαραίτητες διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση 

και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη 

διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. 

5. Τήρηση αρχείων δραστηριοτήτων επεξεργασίας. 

5.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος τηρεί αρχείο όλων των κατηγοριών δραστηριοτήτων επεξεργασίας που 

διεξάγονται εκ μέρους του Δήμου Δράμας, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής: 

α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Αντισυμβαλλόμενου και των υπευθύνων επεξεργασίας εκ 

μέρους των οποίων ενεργεί ο Αντισυμβαλλόμενος ως εκτελών την επεξεργασία,  

β) τις κατηγορίες επεξεργασιών που διεξάγονται εκ μέρους κάθε υπευθύνου επεξεργασίας, 

γ) όπου συντρέχει περίπτωση, τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 

οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς 

οργανισμού και σε περίπτωση διαβιβάσεων, της τεκμηρίωσης των κατάλληλων εγγυήσεων, 

δ) όπου είναι δυνατό, γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας. 

       5.2. Τα αρχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υφίστανται γραπτώς και μεταξύ άλλων σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

       5.3. Ο Αντισυμβαλλόμενος θέτει το αρχείο στη διάθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα κατόπιν αιτήματος. 

6. Αρωγή και υποστήριξη στο Δήμο ως υπεύθυνο επεξεργασίας. 

6.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί το Δήμο Δράμας 

με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την 

εκπλήρωση της υποχρέωσης του Δήμου Δράμας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των 

δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, όπως αυτά περιγράφονται στον  GDPR.  

7. Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων. 

7.1. Κατόπιν υπόδειξης του Δήμου Δράμας, ο Αντισυμβαλλόμενος θα διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο Δήμο Δράμας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών 

επεξεργασίας και τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή το ελληνικό δίκαιο 

απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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8. Εποπτεία και έλεγχος από το Δήμο ως υπεύθυνου επεξεργασίας. 

8.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος συνεργάζεται και  θέτει στη διάθεση του Δήμου Δράμας κάθε απαραίτητη 

πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν 

άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που 

διενεργούνται από το Δήμο Δράμας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας. 

9. Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. 

9.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν 

τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 

πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία ή δεδομένων που αφορούν 

τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, καθώς αποτελούν 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων, η επεξεργασία των οποίων 

ενδέχεται να οδηγήσει στην άνιση μεταχείρηση των υποκειμένων των δεδομένων. 

10. Συνεργασία με το Δήμο ως υπεύθυνου επεξεργασίας κατόπιν αιτήματος της ΑΠΔΠΧ. 

10.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος ως εκτελών την επεξεργασία και ο Δήμος Δράμας συνεργάζονται κατόπιν 

αιτήματος, με την εποπτική αρχή για την άσκηση των καθηκόντων του. 

11. Γνωστοποίηση της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων στην ΑΠΔΠΧ. 

11.1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Αντισυμβαλλόμενος 

συνεργάζεται και να παρέχει την απαραίτητη βοήθεια, ώστε ο Δήμος Δράμας να γνωστοποιήσει 

αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την 

παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΑΠΔΠΧ, εκτός εάν η παραβίαση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες των φυσικών προσώπων. 

11.2. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο Αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει 

το Δήμο Δράμας αμελλητί, μόλις αντιληφθεί παραβίαση. 

11.3. Η γνωστοποίηση  στο  Δήμο Δράμας : 

α)περιγράφει τη φύση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων, όπου 

είναι δυνατό, των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων υποκειμένων των 

δεδομένων, καθώς και των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων αρχείων 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

β)ανακοινώνει το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων ή άλλου 

σημείου επικοινωνίας από το οποίο μπορούν να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες,  

γ)περιγράφει τις ενδεχόμενες συνέπειες της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και  

δ) περιγράφει τα ληφθέντα ή τα προτεινόμενα προς λήψη μέτρα από το Δήμο Δράμας ως υπεύθυνο 

επεξεργασίας για την αντιμετώπιση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και 

όπου ενδείκνυται, μέτρα για την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών της.  

12. Γνωστοποίηση της παραβίασης  στα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων. 

12.1. Όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό 

κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο Αντισυμβαλλόμενος θα 

παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια, προκειμένου ο Δήμος Δράμας να ανακοινώσει αμελλητί την 

παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων. 
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13. Διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA). 

13.1. Όταν ένα είδος επεξεργασίας, ιδίως με χρήση νέων τεχνολογιών και συνεκτιμώντας τη φύση, το 

πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, ενδέχεται να επιφέρει υψηλό 

κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο Αντισυμβαλλόμενος 

παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια, ώστε  ο Δήμος Δράμας να διενεργήσει, πριν από την επεξεργασία, 

εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Σε μία εκτίμηση μπορεί να εξετάζεται ένα σύνολο παρόμοιων πράξεων 

επεξεργασίας οι οποίες ενέχουν παρόμοιους υψηλούς κινδύνους. 

14.1. Η εκτίμηση αντικτύπου στην οποία ο Αντισυμβαλλόμενος θα συνδράμει, περιέχει τουλάχιστον:  

α) συστηματική περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας και των σκοπών της επεξεργασίας, 

περιλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο Δήμος Δράμας. 

β) εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των πράξεων επεξεργασίας σε συνάρτηση με τους 

σκοπούς, 

γ) εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων και 

δ) τα προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, περιλαμβανομένων των εγγυήσεων, των μέτρων 

και μηχανισμών ασφάλειας, για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τον GDPR, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τα έννομα 

συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων. 

 

15. Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO). 

15.1. Ο Δήμος Δράμας έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) που μεριμνά για την πλήρη 

εναρμόνισή του με τον GDPR. 

Στοιχεία επικοινωνίας DPO 

Motive Συμβουλευτική Τηλέφωνο : 2310 541017 

Email  : dpo@dimosdramas.gr 

 

16. Άδεια και προϋποθέσεις για χρήση υπεργολάβου-εκτελούντα την επεξεργασία. 

16.1. Ο  Αντισυμβαλλόμενος δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς να λάβει 

προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια από το Δήμο Δράμας. Σε περίπτωση γενικής γραπτής 

άδειας, ο Αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει το Δήμο Δράμας για τυχόν σκοπούμενες αλλαγές που 

αφορούν την προσθήκη ή την αντικατάσταση των άλλων εκτελούντων την επεξεργασία, παρέχοντας 

με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στην υπεύθυνη επεξεργασίας να αντιταχθεί σε αυτές τις αλλαγές. 

16.2. Όταν ο Αντισυμβαλλόμενος προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία για τη διενέργεια 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για λογαριασμό του Δήμου Δράμας, οι ίδιες 

υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα 

συμφωνία εκτέλεσης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μεταξύ του Δήμου Δράμας και 

του Αντισυμβαλλόμενος, επιβάλλονται και στον άλλον αυτόν εκτελούντα μέσω σύμβασης ή άλλης 

νομικής πράξης (να υφίσταται γραπτώς και σε ηλεκτρονική μορφή) ώστε να παρέχονται επαρκείς 

διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ούτως ώστε η 

επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του GDPR. Όταν ο άλλος εκτελών την επεξεργασία αδυνατεί 

να ανταποκριθεί στις σχετικές με την προστασία των δεδομένων υποχρεώσεις του, ο 

Αντισυμβαλλόμενος παραμένει πλήρως υπόλογος έναντι του Δήμου Δράμας για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του άλλου εκτελούντος την επεξεργασία.  

 

mailto:dpo@dimosdramas.gr


 

Σελίδα 96 

17. Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων. 

17.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτους 

χωρίς τη συγκατάθεσή των υποκειμένων επεξεργασίας ή εάν δε συντρέχει κάποιος άλλος νόμιμος 

λόγος. 

17.2. Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων επεξεργασίας, τα οποία υποβάλλονται 

σε επεξεργασία ή προορίζονται να υποβληθούν σε επεξεργασία μετά από τη διαβίβασή τους προς 

τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, πραγματοποιούνται εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει 

ότι διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή 

περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον εν λόγω διεθνή οργανισμό, 

με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 44επ. του GDPR. 

18. Η ευθύνη κατά την εκτέλεση της επεξεργασίας. 

18.1. Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων θεωρώντας ότι τα δικαιώματά του που απορρέουν 

από τον GDPR παραβιάστηκαν ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα του που το αφορούν, ασκήσει δικαστική προσφυγή ή υποβάλλει καταγγελία στην 

εποπτική αρχή κατά του Δήμου Δράμας, ο Αντισυμβαλλόμενος θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια 

στο Δήμο Δράμας. 

18.2. Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για τη ζημία που προκάλεσε κατά την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων, εφόσον δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται από 

τον GDPR και αφορούν ειδικότερα τους εκτελούντες την επεξεργασία ή υπερέβη ή ενήργησε 

αντίθετα προς τις νόμιμες εντολές του Δήμου Δράμας ως υπευθύνου επεξεργασίας, όπως 

περιγράφονται στην παρούσα συμφωνία εκτέλεσης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. 

18.3. Ο  Αντισυμβαλλόμενος απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχουν δυνάμει της παραγράφου 2, εάν 

αποδεικνύει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για το γενεσιουργό γεγονός της ζημίας. 

18.4. Σε περίπτωση που η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επιβάλει διοικητικό 

πρόστιμο στο Δήμο Δράμας για παράβαση του GDPR, αλλά στην πραγματικότητα η παράβαση 

οφείλεται αποδεδειγμένα σε παράνομη πράξη ή παράλειψη του Αντισυμβαλλόμενου, τότε ο  

Αντισυμβαλλόμενος θα αποδώσει στο Δήμο Δράμας,  ότι ο τελευταίος υποχρεώθηκε να καταβάλει 

εξαιτίας της επιβολής του διοικητικού προστίμου. 

19. Ευθύνη σε περίπτωση καθορισμού του σκοπού και των μέσων επεξεργασίας. 

19.1. Εάν ο  Αντισυμβαλλόμενος καθορίσει κατά παράβαση του GDPR τους σκοπούς και τα μέσα της 

επεξεργασίας, τότε ο τελευταίος θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συγκεκριμένη 

επεξεργασία. 

20. Εφαρμοστέο Δίκαιο. 

20.1. Το εφαρμοστέο δίκαιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ του Δήμου Δράμας και του  

Αντισυμβαλλόμενου είναι το ελληνικό δίκαιο. 

21. Γενικοί Όροι. 

21.1. Η παρούσα συμφωνία θα ξεκινήσει να ισχύει αφότου υπογραφεί από αμφότερα τα συμβαλλόμενα 

μέρη και θα έχει ισχύ για όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας. 

21.2. Η παρούσα συμφωνία ενδέχεται να συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί στο μέλλον, με σκοπό την πλήρη 

συμμόρφωση με τις επιταγές του GDPR ή τη βελτίωση της συνεργασίας μας. 
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Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν και έλαβαν υπογεγραμμένα αντίγραφα της παρούσας 

συμφωνίας. 

Για το Δήμο  Δράμας                                                             Για τον Αντισυμβαλλόμενο εκτελούντα την 

επεξεργασία 

 Ονοματεπώνυμο :                                                                 Ονοματεπώνυμο: 

Τοποθεσία:                                                                              Τοποθεσία: 

Ημερομηνία:                                                                            Ημερομηνία:          

(υπογραφή)                                                                             (υπογραφή) 
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        ΤΕΥΔ  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6081 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΒΕΡΜΙΟΥ 2- Τ.Κ 66133 ΔΡΑΜΑ 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ 

- Τηλέφωνο: 2521350613 

- Ηλ. ταχυδρομείο: msidi@dimosdramas.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.dimos-dramas.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): “Υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού 

Δήμου Δράμας για το 2020 – CPV : 72267000-4 (Υπηρεσίες συντήρησης και 

επισκευής λογισμικού)  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005564731—Διακήρυξη  

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: Υπάρχουν 9 τμήματα 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 

υπάρχει):  

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

http://www.dimos-dramas.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση94; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του 

καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

 

 

 

 

 

α) [……] 

                                                           
94 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 

250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
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σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 

κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο. 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 

IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 

θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους95; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

 

α) [……] 

 

 

                                                           
95 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος 
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β) Προσδιορίστε τους άλλους 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του Τμήματος  

ή των Τμημάτων για τα οποία ο 

οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 

προσφορά. 

[Τμήμα ….. ή Τμήματα ……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 

τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 

για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση96· 

2. δωροδοκία97 98· 

3. απάτη99· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες100· 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας101· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 102. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου103 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
97 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
98 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ 
αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

99 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά 
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

100 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

101 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με 
το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

102 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία 
των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

103 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ] 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)104; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν105: 

[……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης106, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

                                                           
104 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

105 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

106 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 
παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
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Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;107 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

 

-[] Ναι [] Όχι  

-[……]· 

 

-[……]· 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

 

-[] Ναι [] Όχι  

-[……]· 

 

-[……]· 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 

την καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

                                                           
107 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών 
κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος 
ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά 
τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν 
από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 

του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου108; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις109 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη  συνέχιση της 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

                                                           
108 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
109 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 
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επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

αυτές  τις περιστάσεις110 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα111; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια112 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

 

  

                                                           
110 Άρθρο 73 παρ. 5. 
111 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 

παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
112 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (όλες οι ενότητες του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει όλα τα παρακάτω του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 

μέλος εγκατάστασής; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος 

συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη 

δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται 

και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

ανά Τμήμα ή Τμήματα 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει  παράσχει 

τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 

του είδους που έχει προσδιοριστεί για 

το Τμήμα ή Τμήματα που υποβάλλει 

προσφορά: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς: 

Ανά Τμήμα ή Τμήματα 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Είστε ο ιδιοκτήτης του πηγαίου κώδικα ο 

έχων τα πνευματικά δικαιώματα: 

ΕΑΝ ΝΑΙ: 

 Βεβαίωση/Δήλωση/ή άλλο επίσημο 

έγγραφο που το αποδεικνύει 

Εάν ΟΧΙ: 

 Η προτεινόμενη ομάδα έργου του 

οικονομικού φορέα θα πρέπει κατ’ 

ελάχιστο να περιλαμβάνει  ειδικότητες 

σχετικές με το αντικείμενο της 

σύμβασης 

•    Βεβαιώσεις/Πιστοποιήσεις/ή άλλο 

επίσημο έγγραφο,  όπως αυτές 

περιγράφονται στο Τμήμα για το οποίο 

ο οικονομικός φορέας υποβάλλει την 

προσφορά 

 Να αναφερθούν τα σχετικά πτυχία και 

οι σχετικές ειδικότητες του οικονομικού 

φορέα με το αντικείμενο του Τμήματος 

για το οποίο υποβάλλεται προσφορά 

Απάντηση ανά Τμήμα: ΝΑΙ [    ]  ΟΧΙ [    ] 

 

 

Ανά Τμήμα  

 

Να αναφερθούν ανά Τμήμα… 

 

 

Να περιγραφούν ανά Τμήμα …… 

 

 

 

Να περιγραφούν ανά Τμήμα …… 

 

3) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών, 

επαγγελματικών προσόντων και 

πιστοποιήσεις διατίθενται: 

α) από τον πάροχο υπηρεσιών 

β) τα στελέχη του παρόχου υπηρεσιών  

 

 

α)[......................................……] 

β)[......................................……] 

4) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

[....……] 
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υπεργολαβίας113 το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης για το 

Τμήμα που υποβάλλει προσφορά: 

 

 

 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαστε σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέροντα114, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν115. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δήμο Δράμας, 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και IV του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 

για τους σκοπούς της διαδικασίας ανάθεσης της δημόσια σύμβασης «Υπηρεσίες 

συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δράμας για το 2020» 

CPV : 72267000-4 (Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού). 

 

Δράμα, ………….. 

 

 

                                                                                                                                                            

           Υπογραφή 

 

  

                                                           
113 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 
συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

114 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
115 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για 
την εν λόγω πρόσβαση.  
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Έντυπα οικονομικής προσφοράς 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Τμήμα 1, Τμήμα 2, Τμήμα3, Τμήμα4, Τμήμα 5, Τμήμα 6, Τμήμα 7, Τμήμα 8, Τμήμα 9 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ________________________________ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ: _________________________________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _______________________________________ 

ΤΗΛ: ______________________________________________ 

ΦΑΞ: ______________________________________________ 

MAIL: _____________________________________________ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δράμας για το 2020» 

 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω εργασίας κάνω την ακόλουθη προσφορά στην 

κατηγορία Τμήμα Χ: 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ για το  

Πχ Τμήμα 1 :  

Α/Α 

Περιγραφή  

 

Κόστος 

Συντήρησης 

1 

Μηχανογραφική υποστήριξη στις εφαρμογές Genesis της 

SINGULARLOGIC (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Περιλαμβάνει Ηλεκτρονική 

διακίνηση Εγγράφων στο back officce του Genesis), ΑΔΕΙΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ, Κ.Ο.Κ, ΤΑΠ, ΤΕΛΗ 2-5% & 

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ, ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

ΓΛΚ, ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΤΑ WEB SERVISES, 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΧΡΕΩΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΟΦΕΙΛΗΣ)          

  

Συνολικό Ετήσιο Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ € 

ΦΠΑ 24% € 

Γενικό σύνολο δαπάνης € 

Η δαπάνη του γενικού συνόλου με το ΦΠΑ να αναγράφεται και ολογράφως 
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Πχ Τμήμα 2 :  

Α/Α Περιγραφή  

Συνολικό 

κόστος 

1 

Υποστήριξη  (συντήρηση  και ανάπτυξη) της εφαρμογής συστήματος 

Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών 

Πόρων         €  

  

Συνολικό Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ                      € 

ΦΠΑ 24%   €  

Γενικό σύνολο δαπάνης € 

 

Η δαπάνη του γενικού συνόλου με το ΦΠΑ να αναγράφεται και ολογράφως 

Πχ Τμήμα 3 :  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜ 

Συνολικό ετήσιο 

κόστος   

1 

 
Συντήρηση εφαρμογής ωρομέτρησης Etime  1 € 

Συνολικό Ετήσιο Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ  € 

Φ.Π.Α. 24% 

€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ € 

 

Η δαπάνη του γενικού συνόλου με το ΦΠΑ να αναγράφεται και ολογράφως 

Πχ Τμήμα 4 :  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜ 

Συνολικό ετήσιο 

κόστος  

συντήρησης 

1 

 
Πρόγραμμα Διαχ. Ανθρωπίνων Πόρων-Μισθοδοσία OTS  
(5 άδειες χρήσης) 1 € 

2 

 
Πρόγραμμα  Διαχ. Ανθρωπίνων Πόρων-Διαχ. Προσωπικού 
OTS 
(5  άδειες χρήσης) 1 € 

Συνολικό Ετήσιο Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ  € 

Φ.Π.Α. 24% 

€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ € 

Η δαπάνη του γενικού συνόλου με το ΦΠΑ να αναγράφεται και ολογράφως 
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Πχ Τμήμα 5 :  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ποσ 

(τεμ) Κόστος Ετήσιο 

1 
Συνδρομή  με πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του 
προγράμματος ACE ERP eCM-Κατασκευή (12 χρήστες)  1          €  

2 

Συνδρομή  με πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του 
προγράμματος ACE ERP eCM-Μελέτη/Κοστολόγησης (12 
χρήστες) 1     €  

3 
Πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του προγράμματος ACE ERP 
eCM-Επιμετρήσεις (12 χρήστες)  1 €  

4 
Πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του προγράμματος ACE ERP 
eCM-ΣΑΥ ΦΑΥ (12 χρήστες) 1 €  

5 
Πλήρη υποστήριξη-συντήρηση του προγράμματος   ACE ERP 
eCM-Μετρήσεις από σχέδια (12 χρήστες) 1 €  

6 
Πλήρη υποστήριξη-συντήρηση  του ACE ERP eCM-
Παρακολούθηση ΔΕ (12 χρήστες) 1 €  

  
Συνολικό Κόστος Ετήσιας Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ €  

Φ.Π.Α 24% € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ € 

Η δαπάνη του γενικού συνόλου με το ΦΠΑ να αναγράφεται και ολογράφως 

 

Πχ Τμήμα 6 :  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Συνολικό 

κόστος   

1 

 
Σύμβαση υποστήριξης εφαρμογής web-services Προσωπικού-Μισθοδοσίας 
της OTS € 

Συνολικό  Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ  € 

Φ.Π.Α. 24% 

€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  € 

 

Η δαπάνη του γενικού συνόλου με το ΦΠΑ να αναγράφεται και ολογράφως 
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Πχ Τμήμα 7 :  

A/A ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ 

Συνολικό 

κόστος   

1 

Σύμβαση συντήρησης-υποστήριξης της εφαρμογής ArcGIS Desktop Basic 
Concurrent Use  1 άδεια € 

Συνολικό  Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ  € 

Φ.Π.Α. 24% 

€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  € 

 

Η δαπάνη του γενικού συνόλου με το ΦΠΑ να αναγράφεται και ολογράφως 

Πχ Τμήμα 8 :  

A/A ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
Συνολικό 
κόστος   

1 

 

Σύμβαση  υποστήριξης-συντήρησης λογισμικού μηχανήματος 
προτεραιότητας e-visiotec, από 1/7/2020  1 € 

Συνολικό  Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ  € 

Φ.Π.Α. 24% 

€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  € 

Η δαπάνη του γενικού συνόλου με το ΦΠΑ να αναγράφεται και ολογράφως 

Πχ Τμήμα 9 : 

A/A ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
Συνολικό 
κόστος   

1 

 

Σύμβαση  υποστήριξης-συντήρησης ιστοσελίδας 1 € 

Συνολικό  Κόστος Συντήρησης χωρίς ΦΠΑ  € 

Φ.Π.Α. 24% 

€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  € 

Η δαπάνη του γενικού συνόλου με το ΦΠΑ να αναγράφεται και ολογράφως 

Ημερομηνία, ____ / ____ / 2019 

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡ_____ 

(υπογραφή – σφραγίδα) 

 


