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ΓΖΚΟ ΧΡΧΠΟΤ 

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

Αξ. Απόθαζεο: 363/14-11-2017  

Αξ. Πξωηνθόιινπ: 25050/14-11-2017 

ΠΔΡΗΙΖΦΖ: Έγθξηζε όξωλ δηαθήξπμεο 

θαη κειέηεο γηα ηελ Σερληθή Τπνζηήξημε 

ινγηζκηθνύ GENESIS, εθαξκνγήο 

κηζζνδνζίαο θαη εθαξκνγώλ 

παξαθνινύζεζεο νηθνλνκηθώλ ζηνηρείωλ 

Γήκνπ Χξωπνύ 

 

ηνλ Ωξσπφ, ζήκεξα ζηηο 14 Ννεκβξίνπ 2017, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 14.00, ζηε ΓΔ Απιψλα, 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Ωξσπνχ, χζηεξα απφ ηελ 

αξηζκ. 24501/8-11-2017 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα κε 

απνδεηθηηθφ ζηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.  6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.  

3852/2010 (Λεηηνπξγία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο). 

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) 

κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα έμη (6) κέιε:  

ΠΑΡΟΛΣΔ ΑΠΟΛΣΔ 

1. Θωκάο Γεκ. Ρνύζζεο 

2. Βειηαληώηεο Γεκήηξηνο   

3. ηδέξεο Υξήζηνο 

4. Καληάο Γεώξγηνο 

5. ηαύξνπ Ηωάλλεο 

6. ηδέξεο Γεώξγηνο 

 

1. Γεκεηξίνπ Δπακεηλώλδαο  

2. Γηαζεκάθεο Γεώξγηνο 

3. Υαηδεηωάλλνπ Άγγεινο 

 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θα. Μπνπηζηθάθε Νίθε. 

πδεηήζεθε ην εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα. 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Θσκάο Γεκ. Ρνχζζεο εηζεγνχκελνο ην δεύηεξν 

(2ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε: 

 

 

Έρνληαο ππφςε: 

- Σηο πεξηπηψζεηο ε θαη δ, ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 72, ηνπ Ν3852/2010 

- Σν ΠΓ80/2016 

- Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ 

- Σν Ν4412/2016 

- Σελ κε αξηζκφ 5/2017 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Πιεξνθνξηθήο, 

Αλάπηπμεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ ππεξεζία «πληήξεζε εθαξκνγψλ 

ινγηζκηθνχ Genesis, δηαρείξηζεο γξαθείνπ πξνζσπηθνχ θαη εθαξκνγψλ 

παξαθνινχζεζεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Γήκνπ Ωξσπνχ» πξνυπνινγηζκνχ 74.096,20 

€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 
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Πξνηείλνπκε: 

 

- Σελ έγθξηζε ηεο κε αξηζκφ 5/2017 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Πιεξνθνξηθήο, Αλάπηπμεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ ππεξεζία «πληήξεζε 

εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ Genesis, δηαρείξηζεο γξαθείνπ πξνζσπηθνχ θαη εθαξκνγψλ 

παξαθνινχζεζεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Γήκνπ Ωξσπνχ» πξνυπνινγηζκνχ 74.096,20 

€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

- Σελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ ππεξεζία: «πληήξεζε εθαξκνγψλ 

ινγηζκηθνχ Genesis, δηαρείξηζεο γξαθείνπ πξνζσπηθνχ θαη εθαξκνγψλ 

παξαθνινχζεζεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Γήκνπ Ωξσπνχ» 

- Σελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη δηάζεζε θαη δέζκεπζε ηεο πίζησζεο γηα ηελ ππεξεζία: 

«πληήξεζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ Genesis, δηαρείξηζεο γξαθείνπ πξνζσπηθνχ θαη 

εθαξκνγψλ παξαθνινχζεζεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Γήκνπ Ωξσπνχ»  ζηνπο θσδηθνχο 

αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ εηψλ 2017 θαη 2018 ζχκθσλα κε ηνλ 

θάησζη πίλαθα: 

 

   

ΘΑ Πεξηγξαθή 

Γηακνξθωζείο 

πξνϋπνινγηζκόο 

πλνιηθή 

δαπάλε – 

Γέζκεπζε 

πίζηωζεο 

Δθ ηωλ 

νπνίωλ 

γηα ην 

έηνο 

2017 

Δθ ηωλ 

νπνίωλ 

γηα ην 

έηνο 2018 

10.6266.0006 

πληήξεζε θαη 

ηερληθή 

ππνζηήξημε 

ινγηζκηθνχ 

Οηθνλνκηθήο 

Γηαρείξηζεο 

Γήκνπ 47.639,40 50.666,40   50.666,40 

10.7134.0013 

Άδεηεο ρξήζεο 

ινγηζκηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

Γήκνπ 25.000,00 19.585,80 2.976,00 16.609,80 

10.7134.0014 

Πξνκήζεηα 

ινγηζκηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

γηα ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ Γήκνπ 20.000,00 3.844,00   3.844,00 

ύλνιν: 74.096,20 2.976,00 71.120,20 

- Σελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο γηα ηηο απαξαίηεηεο δεκνζηεχζεηο γηα ην δηαγσληζκφ 

«πληήξεζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ Genesis, δηαρείξηζεο γξαθείνπ πξνζσπηθνχ θαη 

εθαξκνγψλ παξαθνινχζεζεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Γήκνπ Ωξσπνχ» θαη ηε δηάζεζε θαη 

δέζκεπζε ηεο πίζησζεο χςνπο 500,00€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 10.6462.0000 κε ηίηιν 

«Γεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ» 

Η παξνχζα πνπ απνηειεί θαη ηεθκεξησκέλν αίηεκα γηα ηε δαπάλε απηή λα απνζηαιεί ζηελ 

πξντζηακέλε Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο έθδνζεο ησλ 

αληίζηνηρσλ απνθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 
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Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη έιαβε ππφςε ηεο 

 

- Σηο πεξηπηψζεηο ε θαη δ, ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 72, ηνπ Ν3852/2010 

- Σν ΠΓ80/2016 

- Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ 

- Σν Ν4412/2016 

- Σελ κε αξηζκφ 5/2017 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Πιεξνθνξηθήο, 

Αλάπηπμεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ ππεξεζία «πληήξεζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ 

Genesis, δηαρείξηζεο γξαθείνπ πξνζσπηθνχ θαη εθαξκνγψλ παξαθνινχζεζεο νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ Γήκνπ Ωξσπνχ» πξνυπνινγηζκνχ 74.096,20 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

 

 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε φπσο απηή θαηεγξάθε ζηα ηεξνχκελα ηαπηάξηζκα 

καγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

 

ΟΚΟΦΧΛΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

 

Α. Σελ έγθξηζε ηεο κε αξηζκφ 5/2017 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Πιεξνθνξηθήο, 

Αλάπηπμεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ ππεξεζία «πληήξεζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ 

Genesis, δηαρείξηζεο γξαθείνπ πξνζσπηθνχ θαη εθαξκνγψλ παξαθνινχζεζεο νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ Γήκνπ Ωξσπνχ» πξνυπνινγηζκνχ 74.096,20 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

Β. Σελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ ππεξεζία: «πληήξεζε εθαξκνγψλ 

ινγηζκηθνχ Genesis, δηαρείξηζεο γξαθείνπ πξνζσπηθνχ θαη εθαξκνγψλ παξαθνινχζεζεο 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Γήκνπ Ωξσπνχ» σο εμήο: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΩΡΟΥ 

Δ/νςθ Ρρογραμματιςμοφ, Ρλθροφορικισ, 

Ανάπτυξθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ  

Λεωφόροσ Χαλκουτςίου 50,  

Τ.Κ.: 190 15, Ωρωπόσ 

Ρλθροφορίεσ: Ελζνθ Κουντουριϊτου 

Τθλ. Επικ.: 2295-3-20325 

Fax: 2295-3-20384 

E-mail: info@oropos.gov.gr 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GENESIS, ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ 

ΓΑΦΕΙΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΩΩΡΟΥ»  

Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΩΩΡΟΥ 

ΡΟΚΗΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν, όπωσ αυτζσ 

αναφζρονται ςτθν αρικμ. πρωτ. 05/03-11-2017 μελζτθ τθσ Δ/νςθ Ρρογραμματιςμοφ, Ρλθροφορικισ, 

Ανάπτυξθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Γραφείου Ρρομθκειϊν (Τεχνικι Ζκκεςθ, Ενδεικτικόσ 

Ρροχπολογιςμόσ, Αναλυτικό Τιμολόγιο Μελζτθσ, Γενικι και Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων, Ζντυπο 

Οικονομικισ Ρροςφοράσ), θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ, για τθ ςυντιρθςθ 

εφαρμογϊν λογιςμικοφ GENESIS, εφαρμογισ Μιςκοδοςίασ, Διαχείριςθσ Γραφείου Ρροςωπικοφ και 

εφαρμογϊν Ραρακολοφκθςθσ Οικονομικϊν ςτοιχείων Διμου Ωρωποφ γηα ην έηνο 2018 θαη 

αλαβάζκηζε ηεο εθαξκνγήο Μηζζνδνζίαο Γεκνζίνπ απφ 300νπο  ζε 600νπο εξγαδφκελνπο γηα 

ην έηνο 2017, προχπολογιςμοφ 74.096,20  € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%. 

Με CPV:  

mailto:info@oropos.gov.gr
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 72261000-2 ςτθν υπθρεςία με αντικείμενο «Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ λογιςμικοφ»  

 48218000-9 ςτθν υπθρεςία με αντικείμενο «Ρακζτα λογιςμικοφ διαχείριςθσ αδειϊν» 

 48900000-7 ςτθν υπθρεςία με αντικείμενο «Ρρομικεια Λογιςμικϊν». 

 

Περιεχόμενα 
Άρκρο 1ο. Ανακζτουςα Αρχι - Στοιχεία επικοινωνίασ ............................................................................. 7 
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Άρκρο 1ο. Ανακζτουςα Αρχι - Στοιχεία επικοινωνίασ 

 

Άρκρο 2ο. Αντικείμενο του ζργου   

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

ινγηζκηθνχ ησλ πξνγξακκάησλ GENESIS ηεο εηαηξείαο SingularLogic, Γηνηθεηηθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ - Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα, ηελ εθαξκνγή παξαθνινχζεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ, ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο 

ησλ ελδείμεσλ Ύδξεπζεο κέζσ Φνξεηψλ Σεξκαηηθψλ θαζψο επίζεο, ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

Μηζζνδνζίαο Γεκνζίνπ, ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ  ηεο εηαηξείαο 

SingularLogic γηα ην έηνο 2018 θαη αλαβάζκηζε ηεο εθαξκνγήο Μηζζνδνζίαο Γεκνζίνπ απφ 

300νπο  ζε 600νπο εξγαδφκελνπο γηα ην έηνο 2017, ζχκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ. 166/2017 

εληνιή ζχληαμεο κειέηεο ηνπ Γεκάξρνπ Ωξσπνχ πξνο ηε Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Πιεξνθνξηθήο, Αλάπηπμεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. 

 

πλνπηηθά ν Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίδεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ πξνιεπηηθή 

ζπληήξεζε ησλ εθαξκνγψλ, ηηο λέεο εθδφζεηο (release) ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, ζα 

ππνζηεξίδεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θιπ. 

Οη εθαξκνγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Δθαξκνγέο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

 Πξσηφθνιιν 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΩΩΡΟΥ 

Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ  ΚΘΜΔΘΣ  6324 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Λ. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 50 

Ρόλθ ΩΩΡΟΣ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 19015 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τθλζφωνο 22953-20325 

Φαξ 22953-20384 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο Επικοινωνίασ info@oropos.gov.gr (Υπόψθ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ) 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Κουντουριϊτου Ελζνθ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) www.oropos.gov.gr 

mailto:info@oropos.gov.gr
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 Μεηξψν Αξξέλσλ, 

 Γεκνηνιφγην 

 Δθινγηθνί Καηάινγνη 

 Δθαξκνγέο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

 Λνγηζηηθφ χζηεκα Ο.Σ.Α. (Γηπινγξαθηθφ – Απινγξαθηθφ –  

                ηαηηζηηθά – web services) 

 Έμνδα 

 Έζνδα 

 Ύδξεπζε (Φνξεηά Σεξκαηηθά, Υξεκαηηθνί θαηάινγνη) 

 Δθαξκνγή κηζζνδνζίαο Γεκνζίνπ  SHRMS 

 Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ Γεκνζίνπ  SHRMS 

 Δθαξκνγή Πιαηθφξκα Παξαθνινχζεζεο Οηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Γήκνπ Ωξσπνχ- BI 

(IMDM)  

 Δθαξκνγέο Γηαζχλδεζεο Δθαξκνγήο Μηζζνδνζίαο – Γξαθείνπ Πξνζσπηθνχ (SHRMS) 

κέζσ ηεο Πιαηθφξκαο- BI (IMDM)  

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 213/2008 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πεξί θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα 

ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV) ε αλσηέξσ ππεξεζία ηαμηλνκείηαη κε CPV ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ 

θσδηθφ 72261000-2 ζηελ ππεξεζία κε αληηθείκελν, «Υπηπεζίερ ςποζηήπιξηρ λογιζμικού», ππφ ηνλ 

αξηζκεηηθφ θσδηθφ 48218000-9 ζηελ ππεξεζία κε αληηθείκελν «Πακέηα λογιζμικού διασείπιζηρ 

αδειών» & ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ 48900000-7 ζηελ ππεξεζία κε αληηθείκελν «Πξνκήζεηα 

Λογιζμικών». 

Άρκρο 3ο. Τόποσ και χρόνοσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο χϊρου του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ του Διμου Ωρωποφ, Λ. 

Χαλκουτςίου 50 19015 Ωρωπόσ, ςτισ …../…../2017 θμζρα ………………... 

Οι προςφορζσ παραλαμβάνονται από τθν αρμόδια Επιτροπι που διενεργεί τον διαγωνιςμό με ϊρα 

ζναρξθσ παραλαβισ των προςφορϊν 10:30 π.μ. και ϊρα λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν 11:00 π.μ. 

Σε περίπτωςθ που για λόγουσ ανωτζρασ βίασ (υπθρεςιακοφσ ι μθ) δεν πραγματοποιθκεί ο 
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διαγωνιςμόσ τθν ςυγκεκριμζνθ θμζρα και ϊρα, τότε αυτόσ κα διεξαχκεί χωρίσ νζα δθμοςίευςθ ι 

πρόςκλθςθ, τθν ίδια ϊρα τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, ςτον ίδιο χϊρο του Δθμαρχιακοφ 

Καταςτιματοσ. Σ’ αυτι τθν περίπτωςθ οι φάκελοι των ενδιαφερομζνων που κα προςζλκουν ςτθν 

προκακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα, κα κατατεκοφν ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν του Διμου Ωρωποφ και κα 

πρωτοκολλθκοφν, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ μθ ςυμμετοχι εκπρόκεςμων προςφορϊν, κατά τθν 

επαναλθπτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ για τθν παραλαβι των δικαιολογθτικϊν. 

 

Άρκρο 4ο. Ρροχπολογιςμόσ Δαπάνθσ – Χρθματοδότθςθ 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πελήληα 

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

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

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

(74.096,20 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%.  

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

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

ΚΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚ.ΔΣΟ ΚΩΓ.CPV ΠΟΟ 

10.6266.0006 
πληήξεζε θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε ινγηζκηθνχ  
2018 72261000-2 50.666,40 € 

10.7134.0014 

Πξνκήζεηα Λνγηζκηθψλ 

Πξνγξακκάησλ  γηα ηηο 

Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

2018 48900000-7 3.844,00 €  

 

10.7134.0013 

 

Άδεηεο Υξήζεο Λνγηζκηθψλ 2017 
 

48218000-9 

 

2.976,00 € 

 

10.7134.0013 

 

Άδεηεο Υξήζεο Λνγηζκηθψλ 2018 
 

48218000-9 

 

16.609,80 € 

ΤΛΟΙΟ 74.096,20 €€ 

Άρκρο 5ο. Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ  κατϋ 

εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειών και Τπθρεςιών (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικών 

Προςώπων και Τπθρεςιών του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 

τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμών ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

- του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικών οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 

οριςμόσ των μελών τουσ με κλιρωςθ», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρώου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

- του άρκρου 68 “υμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειών παροχισ υπθρεςιών” του ν. 3863/2010 (Α 115) 

“Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ  

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικών, διοικθτικών και αυτοδιοικθτικών οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κώδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κώδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 

ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”,  

- τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων 

κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρώου Δθμοςίων υμβάςεων 

του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτφων » 

- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 

που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ 

και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 

φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 

δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

- Σηο εθδνζείζεο Απνθάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (Α.Α.Τ.) ππφ Κ.Α. : …………… χςνπο 

……………..€, ε νπνία θαηαρσξήζεθε κε α/α …. ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
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…………, έιαβε αξηζκφ πξση. ……………. θαη αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν (Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα) ιακβάλνληαο ΑΓΑ ……………………………………….  

- Σελ 363/2017 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ (ΑΓΑ: ………………….. – 

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

αληηκεηψπηζε ηεο δαπάλεο θαη έγθξηζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο 

5/2017 κειέηεο πνπ έρεη ζπληαρζεί απφ ηε Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Πιεξνθνξηθήο, 

Αλάπηπμεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο  ηνπ Γήκνπ.  

- Σελ 363/2017 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ (………………) κε ηελ νπνία 

θαηαξηίζζεθαλ νη φξνη ηεο παξνχζαο.  

- Σνπο ινηπνχο λφκνπο, δηαηάγκαηα, απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο πνπ ηζρχνπλ παξάιιεια.  

 

Άρκρο 6ο. Δθμοςιότθτα 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) & ςφμφωνα με το άρκρο 18 του Ν. 4469/2017 

κα δθμοςιευκθκε ςε μία θμεριςια ι εβδομαδιαία εφθμερίδα του νομοφ. 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 

διεφκυνςθ (URL) :   www.oropos.gov.gr   

 

Άρκρο 7ο. Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  

1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

 Θ με αρ. 363/2017 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ωρωποφ περί ζγκριςθσ των 

όρων διακιρυξθσ και των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν τθσ 05/2017 Μελζτθσ τθσ Δ/νςθ 

Ρρογραμματιςμοφ, Ρλθροφορικισ, Ανάπτυξθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ του Διμου Ωρωποφ. 

 Θ παροφςα Διακιρυξθ Δθμάρχου 

 Το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 

Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 

 Θ 05/2017 Μελζτθ Μελζτθσ τθσ Δ/νςθ Ρρογραμματιςμοφ, Ρλθροφορικισ, Ανάπτυξθσ και 

Κοινωνικισ Ρροςταςίασ του Διμου Ωρωποφ με τίτλο ««ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.oropos.gov.gr/
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GENESIS, ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΓΑΦΕΙΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΓΩΝ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΘΜΟΥ ΩΩΡΟΥ»  

 Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν 

ανακζτουςα αρχι επί όλων των ανωτζρω και που κα δίνονται για όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ 

αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Ωρωποφ (www.oropos.gov.gr) 

2. Θ τεκμθρίωςθ του διαγωνιςμοφ κα είναι προςβάςιμθ για όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν 

ανωτζρω αναφερόμενθ ιςτοςελίδα του Διμου Ωρωποφ από όπου οι ενδιαφερόμενοι κα αντλοφν 

όλεσ τισ επιπλζον  πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ. 

 

Άρκρο 8ο. Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω του θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου  info@oropos.gov.gr το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα μζςω τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του 

Διμου www.oropos.gov.gr 

 Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων 

πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό 

φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που 

ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν 

ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 

προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 

Άρκρο 9ο. Γλϊςςα – Μετάφραςθ ξενόγλωςςων εγγράφων 

Πλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ και τθν ςυμμετοχι ςε αυτόν 

ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 

5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων 

μπορεί να γίνει, είτε από τθν μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, 

είτε από δικθγόρο, κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ. . και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

Σε περίπτωςθ διαφοράσ ςτθ μετάφραςθ, κα επικρατεί θ ελλθνικι διατφπωςθ. 

mailto:info@oropos.gov.gr
http://www.oropos.gov.gr/
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Άρκρο 10ο. Εγγυιςεισ 

Στισ εγγυιςεισ ανεξάρτθτα από το όργανο που τισ εκδίδει και τον τφπο που περιβάλλονται, πρζπει 

απαραίτθτα να αναγράφουν όλα όςα προβλζπονται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκ. 72 του Ν. 

4412/2016 και του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ160Α). 

Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα κράτθ μζλθ τθσ Συμφωνίασ 

Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που κυρϊκθκε με το Ν. 2513/1997 

(Αϋ 139) και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. 

Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με κατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. 

Τα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κα 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ. 

Δεν επιτρζπεται θ κατάκεςθ εγγυιςεων που ζχουν εκδοκεί ςε ςυνάλλαγμα. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν, θ εγγφθςθ εκδίδεται ςτο όνομα όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ 

και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν. 

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

Για τθν ςυμμετοχι ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει 

εγγφθςθ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

εκτόσ ΦΡΑ, με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 

χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ανακζτουςα αρχι 

μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, τθ διάρκεια 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 

ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 73 ζωσ 78, δεν 

προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δικαιολογθτικά ι δεν 

προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά: 

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί 

αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και 

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ' 

αυτϊν` 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
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Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει 

εγγφθςθ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α. 

Θ εγγφθςθ κατατίκεται πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το ςυμβατικό 

χρόνο κατά δφο (2) τουλάχιςτον μινεσ ιτοι ωσ τισ 28/02/2019. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 

αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 

όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 

ςυμβαλλόμενουσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 

παράδοςθ θ επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και τθσ 

εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.  

 

 

 

Άρκρο 11ο. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα 

ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 

τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 

ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

 

Άρκρο 12ο. Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 

προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο 

φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) 

ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 
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1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 

192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 

οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 

ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 

13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 

αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 

νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 

πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 

κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 

15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 

τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 

του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά 

κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
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2.  Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 

εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 

προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 

που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

 

3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 

οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 

τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε 

διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ 

ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν 

οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν 

περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 

τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ1,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 

οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 

απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 

ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 

καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

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

ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
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(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 

κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 15 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 

ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 

παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 

αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 

ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν 

του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

5. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 

του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 13ο. Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ όςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 

δραςτθριότθτασ, πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτο κράτοσ - μζλοσ εγκατάςταςισ τουσ, όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του 

Ρροςαρτιματοσ Α' του ν. 4412/2016 ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο 

Ραράρτθμα αυτό. Για τθν απόδειξθ τθσ προαναφερόμενθσ απαίτθςθσ καταλλθλότθτασ απαιτείται 

πιςτοποιθτικό / βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου, με το οποίο να πιςτοποιείται θ 

εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ. 

 

Άρκρο 14ο. Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται : 

Α) Ωσ προσ τα ςτοιχεία εμπειρίασ του  

Κάκε ςτοιχείο που να αποδεικνφει τθν εμπειρία και τθν ειδίκευςθ του διαγωνιηομζνου ςτθν εκτζλεςθ 

αντίςτοιχων υπθρεςιϊν: 

Στοιχεία που να αποδεικνφουν τθ μορφι τθσ επιχείρθςθσ, τθν επιχειρθματικι δομι τθσ, το εφροσ των 

δραςτθριοτιτων τθσ, τισ εμπορικζσ επιδόςεισ, το κφροσ τθσ, τθν οικονομικι επιφάνειά τθσ και τθν 

επαγγελματικι αξιοπιςτία τθσ. 

 

Άρκρο 15ο. Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  
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Ι) Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: ϋ 

α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 11 και  

β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ του άρκρου 12 και 13 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 

4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα 

με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ  το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ 

διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 

Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ 

οικονομικοφσ φορείσ  

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 

επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ www.eaadhsy.gr  και 

www.hsppa.gr. 

Πταν ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ υπό τθ μορφι ζνωςθσ, πρζπει να ςυμπλθρωκεί και να 

υποβλθκεί για κάκε φορζα –μζλοσ τθσ ζνωςθσ χωριςτό ΤΕΥΔ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ 

που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ II ζωσ ΙV και VΙ.  

Στισ περιπτϊςεισ όπου περιςςότερα από ζνα άτομα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόςωπα κα πρζπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.  

Πλα τα ςτοιχεία που δθλϊνονται από τον οικονομικό φορζα ςτο ΤΕΥΔ, πρζπει να διακζτουν τα 

αποδεικτικά αυτϊν κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και να είναι ςε ιςχφ. Τα 

αποδεικτικά αυτά κα κλθκεί να προςκομίςει ο οικονομικόσ φορζασ που κα αναδειχκεί προςωρινόσ 

ανάδοχοσ ςφμφωνα με το άρκρο 22 παράγραφο 3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Το μζροσ VI ςυμπλθρϊνεται ςε κάκε περίπτωςθ με τθν θμερομθνία, τον τόπο και τθν υπογραφι του 

κατά νόμο υπόχρεου/-ων, θ οποία δεν απαιτείται να φζρει κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.  

ΙΙ) Εφόςον ο διαγωνιηόμενοσ ζχει τθ μορφι νομικοφ προςϊπου (εταιρείασ), ςτα δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ ςυμπεριλαμβάνονται:  

α) Τα φφλλα των εφθμερίδων τθσ κυβζρνθςθσ (ΦΕΚ) ςτα οποία δθμοςιεφκθκαν το ιδρυτικό 

καταςτατικό και οι τυχόν τροποποιιςεισ του ι το τελευταίο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό ι τα 

αντίςτοιχα ςτοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Θ., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΡΕ.  

β) Το τελευταίο καταςτατικό κεωρθμζνο από το πρωτοδικείο ι νόμιμα επικυρωμζνο κακϊσ και οι 

τυχόν τροποποιιςεισ του κεωρθμζνεσ ι επικυρωμζνεσ κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και 

ΕΕ.  

Εάν θ προςφορά υπογράφεται από πρόςωπο που δεν προκφπτει από τα ανωτζρω ζγγραφα ότι ζχει τθν 

ιδιότθτα του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, πρζπει να υποβλθκοφν τα ςτοιχεία που 

αποδεικνφουν ότι ζχει νομίμωσ εξουςιοδοτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό. 

Εάν από τα ανωτζρω καταςτατικά και τα λοιπά ςτοιχεία δεν προκφπτουν ευκζωσ τα πρόςωπα που 

εκπροςωποφν τθν εταιρεία και τθ δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, πρζπει να προςκομίηονται τα 

ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ ςτο διαγωνιςμό 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/


ΓΗΜΟ ΩΡΩΠΟΤ 

Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                           ΑΓΑ:   
 

 

 

ειίδα 19 απφ 36 

 

 

 

 

 

ΙΙΙ) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

IV)Υπεφκυνθ Διλωςθ όλων των αςφαλιςτικϊν φορζων ςτουσ οποίουσ  είναι υπόχρεοσ ωσ προσ τισ 

ειςφορζσ (κφριασ & επικουρικισ αςφάλιςθσ). 

 

Άρκρο 16ο. Αποδεικτικά μζςα  

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 

όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 10 ζωσ 14  β, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 

άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, 

αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ 

ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 

κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ 

διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 

ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β.  Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 11 οι προςφζροντεσ 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά2: 

α) για τθν παράγραφο 1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 

αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-

μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το 

οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω 

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

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

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

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

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

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

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

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

υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω 

οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2 και 3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 

οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ 

Ο ανάδοχοσ κατακζτει  υπεφκυνθ διλωςθ που να δθλϊνει  τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.  

Η αςφαλιςτική ενημερότητα αφορά:  

  τουσ φορείσ επικουρικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ οργανιςμοφσ κφριασ αςφάλιςθσ,  

 όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ ςτθν επιχείρθςθ, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, που είναι 

αςφαλιςμζνοι ςε οποιονδιποτε αςφαλιςτικό οργανιςμό,  

ςε περίπτωςθ ατομικών επιχειριςεων και μελών ι μετόχων Οργανιςμών, Κοινοπραξιών ι κάκε μορφι 

εταιρειών, πλθν των ανωνφμων, αφορά και όςουσ είναι αςφαλιςμζνοι ωσ εργοδότεσ ι ελεφκεροι 

επαγγελματίεσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ,  

ςε περίπτωςθ εταιρειών (Νομικών Προςώπων), αφορά τθν ίδια τθν εταιρεία (το νομικό πρόςωπο) και 

όχι τα φυςικά πρόςωπα που τθ διοικοφν ι τθν εκπροςωποφν εκτόσ αν αυτά ζχουν εργαςιακι ςχζςθ με 

τθν εταιρεία.  

Για τον ζλεγχο των ανωτζρω ςτοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προςκομίςουν, μαηί με το 

πιςτοποιθτικό ι τα πιςτοποιθτικά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ και κατάςταςθ προςωπικοφ κατά 

ειδικότθτα, ςτθν οποία κα φαίνονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ όπου υπάγεται κάκε απαςχολοφμενοσ. Η 

ακρίβεια των ςτοιχείων τθσ κατάςταςθσ κα βεβαιώνεται επί του ςώματοσ αυτισ από το νόμιμο 

εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ (όχι από τθν επικεώρθςθ εργαςίασ). 

Το πιςτοποιητικό φορολογικήσ ενημερότητασ, εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ, 

από το οποίο να προκφπτει, ότι κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ δεν ζχουν 

φορολογικζσ εκκρεμότθτεσ.  

Διευκρινίηεται ότι το πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ υποβάλλεται ςε πρωτότυπο ι ςε 

ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του πρωτοτφπου ι ςε εκτφπωςθ από τθν ςχετικι ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Πλθροφοριακών υςτθμάτων. Αποδεικτικά φορολογικισ ενθμερότθτασ από τον ειδικό 

διαδικτυακό τόπο του Τπουργείου Οικονομικών επζχουν κζςθ πρωτοτφπου.  

Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικήσ ή διοικητικήσ αρχήσ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, από το 

οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό τισ περιπτώςεισ του άρκρου 12  παρ. 3 περίπτωςθ β 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 

ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 1 και 2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 

να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται 

ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 

διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του 

κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 

φορζασ. 
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Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 

αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 

ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 και 

ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 3. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 

φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 

αποκλειςμοφ. 

γ) για τθν παράγραφο 6 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 

εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

δ)  Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 12 (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν  πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι 

εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του 

αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 

4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό 

επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό 

μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 

προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι 

δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του 

αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

ε)  Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ του άρκρου 13 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  

 Στοιχεία, όπωσ καταςτατικό με τισ τροποποιιςεισ του, που να αποδεικνφουν τθν μορφι τθσ 

επιχείρθςθσ (όπωσ καταςτατικό με τισ τροποποιιςεισ του), τθν επαγγελματικι δομι τθσ, το 

εφροσ των δραςτθριοτιτων τθσ, τισ εμπορικζσ επιδόςεισ, το κφροσ, τθν εμπορικι επιφάνεια τθσ 

και τθν επαγγελματικι αξιοπιςτία. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του νομίμου 

εκπροςϊπου, ότι  ο ανάδοχοσ είναι εξουςιοδοτθμζνοσ Singular Business Center, ότι προςφζρει 

προϊόντα τθσ Singular Logic και ειδικότερα ςτον τομζα τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  ζχει 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτο πιςτοποιθμζνο πρόγραμμα Genesis , με προςάρτθςθ τθσ 

αντίςτοιχθσ βεβαίωςθσ εταιρείασ παραγωγισ του αντίςτοιχου λογιςμικοφ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του νομίμου 

εκπροςϊπου, ότι  ο ανάδοχοσ ότι είναι εξουςιοδοτθμζνοσ ςτθν υποςτιριξθ του λογιςμικοφ 

ςυςτιματοσ Δθμοςιολογιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ των Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμοφ 
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βαςιςμζνο ςτθν πλατφόρμα Oracle BI, με προςάρτθςθ τθσ αντίςτοιχθσ βεβαίωςθσ εταιρείασ 

παραγωγισ του αντίςτοιχου λογιςμικοφ. 

 Κατάλογοσ  τθσ αποδεδειγμζνθ εμπειρίασ ςτο πιςτοποιθμζνο πρόγραμμα Genesis. 

 

η) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 

φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 

νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ 

Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα 

ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 

καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ 

οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 

οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

 

Άρκρο 17ο. Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  

βάςει τιμισ, ανά ομάδα. 

 

Άρκρο 18ο. Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, πρζπει να 

υποβάλλουν, επί αποδείξει, προςφορά, εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηεται από το άρκρο 3 τθσ 

παροφςθσ. 

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτο 

αρμόδιο όργανο προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τθν αποςφράγιςθ. 

Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν, που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτο αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο, κθρφςςεται από τον πρόεδρο αυτοφ, μιςι ϊρα πριν τθν ϊρα λιξθσ. Θ Επιτροπι 

παραλαμβάνει και μονογράφει όλουσ τουσ φακζλουσ των προςφορϊν που κατά τθν ϊρα λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ παραλαβισ βρίςκονται ςτον χϊρο που διεξάγεται ο Διαγωνιςμόσ και κατόπιν κθρφςςει τθν 

λιξθ τθσ παραλαβισ των προςφορϊν και προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ-αξιολόγθςθ αυτϊν, μετά τθν 

ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ καμία άλλθ προςφορά δεν γίνεται αποδεκτι. 

Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν ι να 

αξιολογθκοφν αντιςτοίχωσ. 

Επίςθσ,  ςθμειϊνεται  ότι  θ  προςφορά  ζκαςτου  οικονομικοφ φορζα  πρζπει  να περιλαμβάνει  το  

ςφνολο  των  υπθρεςιϊν  ςυντιρθςθσ  τουλάχιςτον  μίασ  ομάδασ (Α’ ι Β’),  με ποινι αποκλειςμοφ από 

τθ διεκδίκθςθ κάκε ομάδασ για όςουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ δεν ςυμμετζχουν ςτο  ςφνολο  
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των  υπθρεςιϊν  τθσ  ομάδασ,  κακϊσ  θ  επιλογι  του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα  για  κάκε ομάδα 

υπθρεςιϊν κα γίνει για το ςφνολο των  υπθρεςιϊν τθσ ομάδασ. 

 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ 

Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ 

 

Άρκρο 19ο. Υποβολι φακζλου προςφοράσ 

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 3 είτε (α) με κατάκεςι 

τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) 

με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για 

τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για 

κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε 

ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.  

 Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο 

πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:  

 Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ  

 Ρροςφορά του (Στοιχεία προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα (ιδίωσ επωνυμία, οδόσ, αρικμόσ, 

Τ.Κ., πόλθ, τθλζφωνο, fax και e-mail) και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων τα 

ςτοιχεία όλων των μελϊν αυτισ).  

 Για τθν υπθρεςία: «ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GENESIS, ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΓΑΦΕΙΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΩΡΟΥ»  

με ανακζτουςα αρχι τον Διμο Ωρωποφ και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν τθν 

……./05/2017 και αρικμό Διακιρυξθσ ………../…-05-2017.  

Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 14. 

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα 

τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν 02/2017 μελζτθ. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ 

προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά 

ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ  

Στοιχεία τεχνικισ προςφοράσ που ςυνυποβάλλονται ςτον κφριο φάκελο τθσ προςφοράσ 

 Στοιχεία, όπωσ καταςτατικό με τισ τροποποιιςεισ του, που να αποδεικνφουν τθν μορφι τθσ 

επιχείρθςθσ (όπωσ καταςτατικό με τισ τροποποιιςεισ του), τθν επαγγελματικι δομι τθσ, το 

εφροσ των δραςτθριοτιτων τθσ, τισ εμπορικζσ επιδόςεισ, το κφροσ, τθν εμπορικι επιφάνεια τθσ 

και τθν επαγγελματικι αξιοπιςτία. 
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 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του νομίμου 

εκπροςϊπου, ότι  ο ανάδοχοσ είναι εξουςιοδοτθμζνοσ Singular Business Center, ότι προςφζρει 

προϊόντα τθσ Singular Logic και ειδικότερα ςτον τομζα τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  ζχει 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτο πιςτοποιθμζνο πρόγραμμα Genesis, με προςάρτθςθ τθσ 

αντίςτοιχθσ βεβαίωςθσ εταιρείασ παραγωγισ του αντίςτοιχου λογιςμικοφ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του νομίμου 

εκπροςϊπου, ότι  ο ανάδοχοσ ότι είναι εξουςιοδοτθμζνοσ ςτθν υποςτιριξθ του λογιςμικοφ 

ςυςτιματοσ Δθμοςιολογιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ των Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμοφ 

βαςιςμζνο ςτθν πλατφόρμα Oracle BI, με προςάρτθςθ τθσ αντίςτοιχθσ βεβαίωςθσ εταιρείασ 

παραγωγισ του αντίςτοιχου λογιςμικοφ. 

 Κατάλογοσ  τθσ αποδεδειγμζνθ εμπειρίασ ςτο πιςτοποιθμζνο πρόγραμμα Genesis 

 

Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ εκπροςωποφνται από μζλοσ του διοικθτικοφ τουσ ςυμβουλίου ι 

εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο, οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ 

εκπροςωποφνται από τον διαχειριςτι τουσ ι εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο.  

Εάν ο ςυμμετζχων λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό του, πρζπει ςτθν προςφορά να 

υποβάλλει και εξουςιοδότθςθ  του νόμιμου εκπροςϊπου προσ ςτον κατακζτοντα τθν προςφορά.  

Πταν αφορά φυςικό πρόςωπο, θ εξουςιοδότθςθ υποβάλλεται ςε υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 

του Ν. 1599/1986 με κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ. Πταν αφορά εταιρεία, ο εκπρόςωποσ 

ορίηεται με απόφαςθ του Δ.Σ τθσ εταιρείασ. Επίςθσ, υποβάλλεται κεωρθμζνο αντίγραφο του 

καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ και τυχόν τροποποιιςεισ, όπου να φαίνεται ο δεςμεφων τθν εταιρεία.  

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά»,  

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ  

ςφμφωνα με το άρκρο 16 και τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ διακιρυξθσ (ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ):  

Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθν τιμι των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν ςυμπλθρϊνοντασ το αντίςτοιχο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ τθσ μελζτθσ και 

κατατίκεται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. 

Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 

πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) και 

τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.  

Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 

περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 

από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
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ςυμμετοχισ, του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 

ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.  

 

Άρκρο 20ο. Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 

(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 

αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο 

όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 

προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 

ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρετείναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

 

Άρκρο 21ο. Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω 

και ςυγκεκριμζνα ςτα άρκρα 17 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 3 και 19 (Χρόνοσ και τρόποσ 

υποβολισ προςφορϊν), 18 (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 

18. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 

προςφορϊν) , 19 (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 21 (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 22 

(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 

κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ , 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 

προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με 

το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 

περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016 και 

ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν 

φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων, η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 
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κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Άρκρο 22ο. Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

Θ αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), 

προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 

100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ τθν οριηόμενθ ϊρα από το 

άρκρο 3 τθσ παροφςθσ 

 Αποςφράγιςθ του (υπο) φακζλου «Τεχνικι Ρροςφορά»  από τθν οριηόμενθ θμζρα και ϊρα (ςε 

περίπτωςθ διαφορετικισ θμζρασ και ϊρασ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ αποςτζλλει ειδικι 

πρόςκλθςθ προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ). 

 Αποςφράγιςθ του (υπο) φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά»  από τθν οριηόμενθ θμζρα και ϊρα 

από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ θ οποία αποςτζλλει ειδικι πρόςκλθςθ προσ τουσ 

ςυμμετζχοντεσ. 

 Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν θμερομθνία και 

ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 

ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 

επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 

διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο 

τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο 23ο. Ραραλαβι προςφορϊν – Στάδια αποςφράγιςθσ αξιολόγθςθσ – Κατακφρωςθ 

1. Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ. 

α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ όπωσ ορίηεται 

ςτα άρκρα 3, 18 και 21. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 3 τθσ 

παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα 

υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε 

καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ 

προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Η υποβολι μόνο μίασ 
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προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν 

ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 

διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του 

Ν.4412/2016. 

2. Στάδια αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν. 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ 

και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα 

δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 

δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά 

μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο 

οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να 

αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα. 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των 

τεχνικϊν προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ. 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 

θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, 

μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν 

κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ 

προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ.  

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν. 4412/2016 για 

ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία ζωσ εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ (προ ΦΡΑ). 

Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ κατά τθν αποςφράγιςθ, αντί τθσ μονογραφισ που κζτει το αρμόδιο όργανο επί 

των αιτιςεων ςυμμετοχισ και των προςφορϊν, μπορεί να γίνεται χριςθ μθχανικοφ μζςου (διάτρθςθ), 

με το οποίο κα αποτυπϊνεται θ θμερομθνία και θ ϊρα αποςφράγιςθσ. 

Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν 

προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά 

τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

δ) Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ), θ 

ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων 
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που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και 

παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 

3. Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν - Κατακφρωςθ – Ρρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ  

α) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, 

ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 

15 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτο άρκρο 15 

τθσ παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 

υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα 

ςυμπλθρϊςει εντόσ 5 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. 

Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 

τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) είναι ψευδι ι ανακριβι, ι αν δεν υποβλθκοφν ςτο 

προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογθτικϊν, ι αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 

αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 12, 13 και 14 τθσ 

παροφςασ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ 

προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ 

από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 13, θ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.  

Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 

από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ 

λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ 

αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

β) Θ Οικονομικι Επιτροπι είτε κατακυρϊνει, είτε ματαιϊνει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

των άρκρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν 

τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον 

προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

επί αποδείξει. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του 

προςωρινοφ αναδόχου.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 

εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 

α) ολοκλιρωςθ του ελζγχου νομιμότθτασ τθσ κατακυρωκιςασ απόφαςθσ  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 

επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 15 ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. 
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γ) Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων από τισ κείμενεσ 

διατάξεισ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ 

αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα 

δικαιολογθτικά του άρκρου 15 τθσ παροφςασ μετά από ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Τα 

ςτοιχεία ελζγχονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και, εφόςον διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν εκλείψει οι 

προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των άρκρων 11, 12 και τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 13, 

κοινοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο και καλείται να προςζλκει ςε 

οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ 10 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 

ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ, και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι 

καλισ εκτζλεςθσ.  

δ) Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 

υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει 

για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.  

 

Άρκρο 24ο. Ενςτάςεισ 

Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν 

από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) 

θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, μετά από γνωμοδότθςθ 

τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν 

άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ ζνςταςθσ, 

απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παράβολου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με 

το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (χωρίσ Φ.Ρ.Α). 

Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, αν ι ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο. 

 

Άρκρο 25ο. Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 

επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

 

Άρκρο 26ο. Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 

εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ 

και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 

4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 

επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν 

εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Γενικοί όροι και προχποκζςεισ εκτζλεςθσ υπθρεςίασ 

1. Θ παροχι υπθρεςιϊν από μζρουσ του Αναδόχου γίνεται με τον όρο ότι είναι εξουςιοδοτθμζνοσ 

Singular Business Center, ότι προςφζρει προϊόντα τθσ Singular Logic και ειδικότερα ςτον τομζα 

τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  ζχει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτο πιςτοποιθμζνο πρόγραμμα 

Genesis. 

2. Θ παροχι υπθρεςιϊν από μζρουσ του Αναδόχου γίνεται με τον όρο ότι είναι εξουςιοδοτθμζνοσ 

ςτθν υποςτιριξθ του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ Δθμοςιολογιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ των 

Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμοφ βαςιςμζνο ςτθν πλατφόρμα Oracle BI. 

3. Τα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τον Ν. 

2472/1997 περί προςταςίασ του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα και τισ ςχετικζσ αποφάςεισ, οδθγίεσ και κανονιςτικζσ πράξεισ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ 

Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα. 

4. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ αναλαμβάνει να μθν ανακοινϊνει, διακζτει ι δθμοςιοποιεί με 

οποιονδιποτε τρόπο ςε τρίτουσ, οι οποίοι δεν ςχετίηονται με τουσ ςκοποφσ τθσ ςφμβαςθσ που κα 

υπογραφεί και για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει τζτοια υποχρζωςθ ι δικαίωμα από το νόμο ι 

δικαςτικι απόφαςθ, πλθροφορίεσ που ζχει λάβει και επεξεργάηεται ςτα πλαίςια τθσ 

δραςτθριότθτάσ του. Τα  παραπάνω επιβιϊνουν τθσ λφςθσ ι τθσ λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ που κα 

υπογραφεί. 

5. Ο Διμοσ, δεν μπορεί να επζμβει, να τροποποιιςει, ι να μεταφζρει το ςφνολο ι μζροσ των 

εφαρμογϊν λογιςμικοφ ι άλλων ςυςτθμάτων με τα οποία αυτζσ ςυνεργάηονται ι ςτα οποία 

βαςίηονται, χωρίσ τθ ςφμφωνθ γνϊμθ και τθν ςυνεργαςία του αναδόχου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ 

ο ανάδοχοσ ουδεμία ευκφνθ φζρει όςον αφορά πικανζσ δυςλειτουργίεσ ι προβλιματα που κα 

προκφψουν ςτθ λειτουργία τουσ. 

6. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ανάδοχοσ κεωρεί ότι ο Διμοσ (χριςτεσ των εφαρμογϊν) κάνει κακι 

και εκτόσ προδιαγραφϊν χριςθ των εφαρμογϊν, ειδοποιεί εγγράφωσ και αιτιολογθμζνα τον 

Υπεφκυνο Υποςτιριξθσ του Διμου και ηθτά αλλαγι του τρόπου χριςθσ των εφαρμογϊν. 
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7. Με ευκφνθ του αναδόχου, το υποςτθριηόμενο λογιςμικό του Διμου κα πρζπει να είναι πάντα 

ενθμερωμζνο, δθλ. θ ζκδοςι του πρζπει να είναι θ πλζον πρόςφατθ. Στθν παροφςα ςφμβαςθ 

περιλαμβάνεται και θ εγκατάςταςθ των ετιςιων releaseσ (νζεσ εκδόςεισ). 

 

Ειδικοί όροι και προχποκζςεισ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ 

8. Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να αντικαταςτακεί ςτθ ςφμβαςθ ι να μεταβιβάςει μζροσ των ςυμβατικϊν 

του υποχρεϊςεων, ςε άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο χωρίσ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Διμου, 

μετά από απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

9. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ και τθν ευκφνθ να παίρνει όλα τα μζτρα που πρζπει για τθν 

αςφάλεια του προςωπικοφ που απαςχολεί για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ και για τθν πρόλθψθ 

ατυχθμάτων ι ηθμιϊν ςε οποιαδιποτε πρόςωπα ι πράγματα. Για ατυχιματα ι ηθμιζσ που τυχόν 

κα ςυμβοφν ςτο προςωπικό του αναδόχου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ο Διμοσ δεν ζχει καμία 

ευκφνθ και ο ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικά τισ ευκφνεσ, τόςο τισ αςτικζσ όςο και τισ ποινικζσ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των οικείων νόμων για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ. 

 

Άρκρο 27ο. Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου  

 

Άρκρο 28ο. Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτο άρκρο 11 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 

που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

Άρκρο 29ο. Τρόποσ πλθρωμισ  

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςτο  100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ τμθματικισ 

παραλαβισ  των υπθρεςιϊν κάκε τζλοσ ζκαςτου μινα.  
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Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ 

και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν 

τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

 Tον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

 

Άρκρο 30ο. Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 

ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 

είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι 

προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 

των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν 

ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα 

(30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για 

παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 

ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 

επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω 

τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ 

αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
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Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 

ζκπτωτο. 

 

Άρκρο 31ο. Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων  

των άρκρων 29 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 34 (Απόρριψθ παραδοτζων – 

Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του φορζα που εκτελεί-διοικεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) 

θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, 

αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ 

οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

 

Άρκρο 32ο. Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από το Γραφείο 

Ρρομθκειϊν του Διμου Ωρωποφ ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Ρρογραμματιςμοφ, Ρλθροφορικισ, 

Ανάπτυξθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ & τθ βεβαίωςθ των λοιπϊν Δ/νεων όπου αναλϊνονται οι ϊρεσ 

ςυντιρθςθσ του αντίςτοιχου λογιςμικοφ, κα πραγματοποιείται ειςιγθςθ  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ 

και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ 

τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και 

παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

 

Άρκρο 33ο. Διάρκεια ςφμβαςθσ  

Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμ/νία υπογραφισ ζωσ 31/12/2018. 

Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ 

διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του 

αναδόχου και εφόςον ςυντρζχουν οι λόγοι του άρκρου 132 του Ν. 44122/2016. Αν λιξει θ ςυνολικι 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, 

κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ 

ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του 

αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που 

χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 

και το άρκρο 29 τθσ παροφςασ. 

 

Άρκρο 34ο. Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  
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Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 

ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν 

ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ 

παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ 

ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι 

ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι 

παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και 

παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι 

του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο 

των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι 

τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 

άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν 

επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 

πρωτοκόλλων.  

 

Άρκρο 35ο. Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 

παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 

αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται 

για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 

λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 

προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 

υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

Άρκρο 36ο. Αλωηέξα Βία 
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ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο επηθαιεζηεί αλψηεξα βία ηφηε ηζρχεη ην άξζξν 204 ηνπ 

λ.4412/2016. 

 

ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 Θ 05/2017 Μελζτθ τθσ  Δ/νςθσ Ρρογραμματιςμοφ, Ρλθροφορικισ, Ανάπτυξθσ και Κοινωνικισ 

Ρροςταςίασ του Διμου Ωρωποφ με τίτλο ««ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GENESIS, 

ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΓΑΦΕΙΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΓΩΝ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΘΜΟΥ ΩΩΡΟΥ»  

 Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ΤΕΥΔ  

 Το Ζντυπο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 

 

Γ. Σελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη δηάζεζε θαη δέζκεπζε ηεο πίζησζεο γηα ηελ ππεξεζία: 

«πληήξεζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ Genesis, δηαρείξηζεο γξαθείνπ πξνζσπηθνχ θαη 

εθαξκνγψλ παξαθνινχζεζεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Γήκνπ Ωξσπνχ»  ζηνπο θσδηθνχο 

αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ εηψλ 2017 θαη 2018 ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη 

πίλαθα: 

  

ΘΑ Πεξηγξαθή 

Γηακνξθω

ζείο 

πξνϋπνινγ

ηζκόο 

πλνιηθή 

δαπάλε – 

Γέζκεπζε 

πίζηωζεο 

Δθ ηωλ 

νπνίωλ 

γηα ην 

έηνο 

2017 

Δθ ηωλ 

νπνίωλ 

γηα ην 

έηνο 2018 

10.6266.0006 

πληήξεζε θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε ινγηζκηθνχ 

Οηθνλνκηθήο 

Γηαρείξηζεο Γήκνπ 47.639,40 50.666,40   50.666,40 

10.7134.0013 

Άδεηεο ρξήζεο 

ινγηζκηθψλ 

πξνγξακκάησλ Γήκνπ 25.000,00 19.585,80 2.976,00 16.609,80 

10.7134.0014 

Πξνκήζεηα ινγηζκηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 20.000,00 3.844,00   3.844,00 

ύλνιν: 74.096,20 2.976,00 

71.120,2

0 

Γ. Σελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο γηα ηηο απαξαίηεηεο δεκνζηεχζεηο γηα ην δηαγσληζκφ «πληήξεζε 

εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ Genesis, δηαρείξηζεο γξαθείνπ πξνζσπηθνχ θαη εθαξκνγψλ 

παξαθνινχζεζεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Γήκνπ Ωξσπνχ» θαη ηε δηάζεζε θαη δέζκεπζε ηεο 
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πίζησζεο χςνπο 500,00€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 10.6462.0000 κε ηίηιν «Γεκνζίεπζε 

πξνθεξχμεσλ» 

 

Η παξνχζα πνπ απνηειεί θαη ηεθκεξησκέλν αίηεκα γηα ηε δαπάλε απηή λα απνζηαιεί ζηελ 

πξντζηακέλε Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο έθδνζεο ησλ 

αληίζηνηρσλ απνθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

 

Δ. Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.  

 

Η Απφθαζε απηή πήξε αχμ. Αξηζκφ 363/2017 

πληάρζεθε απηφ ην πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη.  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

Θσκάο Γεκ. Ρνχζζεο 

 

Αθξηβέο απφζπαζκα 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο 

Θσκάο Γεκ. Ρνχζζεο  

                 ΣΑ ΚΔΙΖ 

 

Βειηαληψηεο Γεκήηξηνο   

ηδέξεο Υξήζηνο 

Μαληάο Γεψξγηνο 

ηαχξνπ Ισάλλεο 

ηδέξεο Γεψξγηνο 

 


