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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αγία Παρασκευή,      30/11/2020  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αριθ. Πρωτ. -26073       - 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 
   

               ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
Συνοπτικού διαγωνισμού ποσού 53.038,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%   

«Υποστήριξη και προμήθεια νέων εκδόσεων των λογισμικών 
Οικονομικής      Διαχείρισης - Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

και Μισθοδοσίας -  ΒΙ - BI Easy Connect»,» 
 

 

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής 
 

Έχοντας υπόψη 

ΑΡΘΡΟ 1 ο 

Ισχύουσες  Διατάξεις - Αποφάσεις 

 
Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης 
προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 
 

 

 Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της        
            Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο       

 νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης  
            διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

     Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και   

           πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο      «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
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      Του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και   

         Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-
2011),      

      όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα. 

  Του άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

   Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-
03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

    Του Ν. 4270/2014«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

  Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

   Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση 
«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 
του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των 
ορίων των οδηγιών 

      Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες 
συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του 
άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

 Την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 3/2018) «Ειδικά θέματα 
συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) και του 
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

      Το άρθρο 18 Ν.4469/17 (Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός 
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 
Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4555/2018 (Α’ 133) Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση  της 
Συμμετοχής– Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των  Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ -Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας 
και την πολιτογράφηση- Λοιπές διατάξεις  αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις 

 Την υπ’ αριθ. 103/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 To με αρ. ΑΔΑΜ: 20REQ007597508 πρωτογενές αίτημα 

 Την με αριθμό: 24255/05-11-20 (ΑΔΑ: 6ΥΕΜΩ6Υ-Κ25) και με 
(ΑΔΑΜ:20REQ007614395) Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Υποχρέωσης 

 Την με αριθμό πρωτ.: 24254/05-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΟΤΩ6Υ-ΦΒΓ), Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης,  

      Την με αριθμό 255/2020 (ΑΔΑ: Ω6Ω6Ω6Υ-ΠΨΤ) απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής περί:  

 Έγκρισης της συνταχθείσας Μελέτης με αριθ. 103/2020 

 Κατάρτισης των όρων της Διακήρυξης και των παραρτημάτων της, που 
αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης για την 
διενέργεια του  Διαγωνισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
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 Συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης και Επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων για τον παραπάνω διαγωνισμό 

  
 

Άρθρο 2ο 

Αναθέτουσα αρχή 

Αναθέτουσα αρχή:   Δήμος Αγίας Παρασκευής 
Διεύθυνση:   Λ. Μεσογείων 415-417,  Τ.Κ. 15343, Αγία 
Παρασκευή 
NUTS:   GR301 
ΑΦΜ:   090085626 
ΔΟΥ:   Χολαργού 
Διαδικτυακός Τόπος:   www.agiaparaskevi.gr 
Τηλέφωνο:   213 200458, -9, 
Fax:   210-6003686 
Υπεύθυνος:  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΜΠΟΥΝΙΩΤΗΣ 
Ε-mail:   v.arbouniotis@agiaparaskevi.gr 
Ιστοσελίδα:           https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-  

ypiresias/prokirykseis  

. 
 

Άρθρο 3ο  
 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10/12/2020 ημέρα Πέμπτη ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα και ώρα 10:00 πμ. Η καταληκτική ώρα υποβολής 
των προσφορών είναι 10:30 πμ. εκτός και αν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα αυτή ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμού.  

2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά 
ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου στο ισόγειο, επί της Λ. Μεσογείων 415-417 και της οδού 
Υψηλάντου στην Αγία Παρασκευή.  

Πιο συγκεκριμένα οι προσφορές μπορούν: 

α) να επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που 
θα γίνει ο διαγωνισμός και καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. 

β) να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο μέχρι την προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα. 

3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται 
αποδεκτή καμία προσφορά.  

4. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση να έχουν φτάσει στην 
έδρα του Δήμου με κατάθεση στο πρωτόκολλο και με ευθύνη του προσφέροντος από την 
προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα και ώρα μέχρι 14:00. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικώς αποστελλόμενες 
προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων 

http://www.agiaparaskevi.gr/
https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-%09%20ypiresias/prokirykseis
https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-%09%20ypiresias/prokirykseis
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παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη 
κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα και ώρα την επόμενη εβδομάδα και 
στον ίδιο χώρο. 
Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη 
ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι 
προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 

Άρθρο 4ο  

Αντικείμενο Διακήρυξης- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η «Υποστήριξη και προμήθεια νέων εκδόσεων 
των λογισμικών Οικονομικής Διαχείρισης - Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Μισθοδοσίας -  ΒΙ - BI Easy Connect», σύμφωνα με την υπ.’ αριθ. 103/2020 
μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας διακήρυξης.  
Συγκεκριμένα η παρούσα διακήρυξη αφορά : 
 
Α. Την υπηρεσία για την ετήσια Παροχή Βελτιωμένων Εκδόσεων (Releases), 
συντήρηση, υποστήριξη των εγκατεστημένων εφαρμογών της Singular Logic 
Β. Tην υπηρεσία για την ετήσια Παροχή Βελτιωμένων Εκδόσεων (Releases), 
συντήρηση, υποστήριξη των εγκατεστημένων εφαρμογών (Release ΒΙ (Enterprise 
Suite), Release BI Easy Connect (BI EC) που χρησιμοποιούνται από την 
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, τα releases νέου υποσυστήματος και την 
παροχή υποστήριξης σε αυτό καθώς και για  
Γ. Την αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας με την 
προμήθεια νέου υποσυστήματος στο υφιστάμενο μοντέλο.  
 
Περιληπτικά, οι υπηρεσίες που ζητούνται να παρασχεθούν στα πλαίσια της συντήρησης 
των εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού, περιγράφονται ως εξής: 
Με τον όρο συντήρηση εφαρμογών λογισμικού νοείται γενικά η παροχή των ακόλουθων 
υπηρεσιών: 
α) Παροχή νέων εκδόσεων των Εφαρμογών, καθώς και των αντίστοιχων εκδόσεων των 
εγχειριδίων χρήσεως που συνοδεύουν τις Εφαρμογές. 
β) Τηλεφωνική υποστήριξη για την επανεγκατάσταση των Εφαρμογών και των αρχείων 
δεδομένων που δημιουργήθηκαν από αυτές, όπως σε περίπτωση αλλαγής ή βλάβης του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή,  
γ) Παροχή οιασδήποτε πληροφορίας για τον χειρισμό των Εφαρμογών τηλεφωνικώς. 
δ) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης λειτουργίας των εφαρμογών λογισμικού στο χώρο 
του Δήμου ή μέσω modem,  
ε) Η ανακατασκευή και αποκατάσταση των αρχείων δεδομένων των Εφαρμογών 
(Restore) από βλάβες που προκλήθηκαν από οιοδήποτε λόγο. 
Η προμήθεια αφορά την παροχή άδειας νέου υποσυστήματος για το υφιστάμενο 
λογισμικό ΒΙ (Enterprise Suite), την Εγκατάσταση - Παραμετροποίηση στον Server, 
στους clients & την μετάπτωση δεδομένων του Μοντέλου IMDM. 
 

Περισσότερη αναφορά γίνεται στο Αναλυτικό Τιμολόγιο της 103/2020 Μελέτης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά υποχρεωτικά για το 

σύνολο των άρθρων. 
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Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 53.038,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% 
12.729,12 €, δηλαδή η συνολικά απαιτούμενη πίστωση θα ανέρχεται στα 65.767,12€. Η εν 
λόγω πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου στους αντίστοιχους Κ.Α. 
οικονομικών ετών 2020 όπως αυτό έχει διαμορφωθεί και 2021 και ειδικότερα με το ποσό 
των 29.311,12 € για το έτος 2020 και με το ποσό των 36.456,00 € για το έτος 2021. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου 
  
 Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος 
διαγωνισμού.  
             Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων και 
πρόσθετων πληροφοριών υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά 
στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας 
το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία  που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 
              Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του 
διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της 
αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω 
προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης 
εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  
         Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των 
Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν 
εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  
         Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή.  
        Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη 
πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν 
εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.  
              Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το 
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
 
 

Άρθρο 5ο 

.Δικαίωμα συμμετοχής 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα είναι εγκατεστημένα: 
α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων 
Συμβάσεων, (Ν. 2513/1997, Α΄139), 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, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται στη παρούσα διακήρυξη  
     Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα μέλη τους.  
   Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν 
απορρίπτονται με μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του 
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κράτους - μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να 
είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν 
να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 
συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Όμως, η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η 
περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύμβασης.   
  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε 
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις 
που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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. 

 

Άρθρο 6ο 

Συμβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή είναι:  

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

2. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου 

3. Η υπ’ αριθ. 103/2020 μελέτη για την υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

-  ΒΙ - BI EASY CONNECT» 

Άρθρο 7ο 

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή 

διευκρινίσεων επί όρων διακήρυξης 

Τα έντυπα και τα τεύχη διαγωνισμού, διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 
Αγίας Παρασκευής www.agiaparaskevi.gr, στην ενότητα Εφημερίδα της 
Υπηρεσίας/Προκηρύξεις.  
Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών - πληροφορίες 
στα τηλέφωνο 213 2004 559 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο έξι (6) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

http://www.agiaparaskevi.gr/
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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 προθεσμιών. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό 
από το Γραφείο Προμηθειών οδός Μεσογείων 415 – 417 και στα τηλέφωνα 2132004558 
-559 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   

Άρθρο 8ο  

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

 

1. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, 
δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές 
προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  
2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984. 
 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε 
από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα 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.  
«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 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». 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική (άρθρο 92 του Ν. 4412/2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
από τον Ν. 4605/2019 άρθρο 43. 

Άρθρο 9ο 

Λόγοι αποκλεισμού 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  





Σελίδα 8 από 31 
 
 
 

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του 
Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί 
σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 

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)»  

Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις παραπάνω καταστάσεις 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. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι 
στις παραπάνω περιπτώσεις η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση από την ημερομηνία του σχετικού 
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γεγονότος. 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους 
διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 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. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, 
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και 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. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος 
παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 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 τους 

β) 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 ή αίτησης 

συμμετοχής:  

 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  

 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 προαναφερόμενες κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει αμετάκλητη και 

δεσμευτική ισχύ.  
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3.  Επίσης αποκλείονται: 

α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί 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. 4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο 
θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του 
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και 
καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία 

δ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

ε)  Υποψήφιοι που έχουν 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,  

στ) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 ζ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις παραπάνω καταστάσεις 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. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι 
στις παραπάνω περιπτώσεις η περίοδος αυτή ανέρχεται στα τρία (3) έτη από την 
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
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η) Υποψήφιοι που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα σχετικά επιμελητήρια ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος της εγκατάστασής τους. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές 
αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις 
περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 
 

Άρθρο 10Ο: Κριτήρια Επιλογής 

 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 
απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό 
μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό Επιμελητήριο με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 
ειδικό τους επάγγελμα. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος 
ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
 

Άρθρο 11ο  

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  δεν βρίσκονται 

σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 9 της παρούσας διακήρυξης, 

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής: 

1) το Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 
παρ 4  του Ν.4412/16 ( Β/3698/16-11-2016), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της διακήρυξης και συμπληρώνεται ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς 
φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα 
σχετικά πεδία του. 

 Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται 

και υποβάλλεται από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί. 

Σημείωση (1):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  
Κατά την υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 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 και ότι ο 
οικονομικός φορέας  δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του άρθρου 9 της παρούσας 
διακήρυξης  
 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 





Σελίδα 12 από 31 
 
 
 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 
Σημείωση (2):Χρόνος υπογραφής του ΤΕΥΔ  
 
Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών «η αιτήσεων συμμετοχής» 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΤΕΥΔ του 
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται. 

 
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση 

των τεχνικών προδιαγραφών, της σχετικής μελέτης της αναθέτουσας αρχής μετά 
των παραρτημάτων αυτής, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των 
σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα. 

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσώπου που υπογράφει την 
προσφορά ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της 
επιχείρησης, του συνεταιρισμού ή της ένωσης στον εν λόγω διαγωνισμό. Η 
Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αμφισβήτησης του δικαιώματος 
εκπροσώπησης, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν την σύναψη της 
σύμβασης. 

4) Έγγραφη εξουσιοδότηση από την κατασκευάστρια εταιρεία των εφαρμογών 
SINGULAR LOGIC και ΒΙ ότι επιτρέπει στον συμμετέχοντα την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης εργασίας – επέμβασης επί των εφαρμογών. 

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από 
τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται 
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

Άρθρο 12ο  

Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά «ή χρηματοδοτικά» «ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 

(Α΄13)»που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
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γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  
Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας.  
Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

 

 1. Εγγύηση συμμετοχής 
 Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται  

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε (5%) τοις εκατό επί της 
αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων 
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των 
παρασχεθεισών υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 
2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
ε) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, 
πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις 
εξής διαφοροποιήσεις: 
1. Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
2. Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες. 
3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να 

είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με 
βάση τη σύμβαση ο Δήμος υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες. 

4. Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 
στ) Οι υπηρεσίες του δήμου δύνανται να επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 

 

Άρθρο 13ο 

Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών 
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1.  Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο 
μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 
και την ανάθεση της σύμβασης. 

2.  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να 
καταρτίσουν και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο – 
αντίγραφο) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα 
διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, με 
εξαίρεση τις ονομασίες ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή τους τεχνικούς όρους που είναι 
δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφ’ όσον αυτοί δεν μπορούν να 
αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική, σε σφραγισμένο φάκελο Δε 
λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη 
ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Δήμο έγκαιρα. Οι 
προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, που θα απευθύνεται προς 
τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, με ένδειξη «ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ -  ΒΙ - BI EASY 
CONNECT» και τα πλήρη στοιχεία του προσφερόμενου. 

Ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνική προσφορά και 
σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς 

4.  Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία 
γράμματα: 

 

 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία 
όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 
 

5.  Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής: 

α) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά» και 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Προς:                            τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κ.   

……………………….. 

 Αναθέτουσα Αρχή:     ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:  …………………………………………… 

 Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος): 

• επωνυμία, 

• διεύθυνση, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), 

• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ. 

ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 
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β) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

6.  Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο και αντίγραφο σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα: 

α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης 
(δικαιολογητικά συμμετοχής) σε πρωτότυπο και αντίγραφο. 

β) Πλήρη περιγραφή της προσφερόμενης υπηρεσίας (τεχνική προσφορά).  

7. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω 
του μεγάλου όγκου να τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
χωριστά και ακoλoυθoύv τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Στα περιεχόμενα της 
τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 
στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της 
προσφοράς. 

 
8. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» Ο σφραγισμένος 

φάκελος Οικονομικής Προσφοράς περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς της Υπηρεσίας.  

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα των 

έγγραφων σφραγισμένων προσφορών με συμπλήρωση τιμολογίου.  

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.  

Δεν προβλέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το 

φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

νομικού προσώπου ή ενώσεως ή συνεταιρισμού, και όλες οι σελίδες μονογράφονται από 

τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των 

προσφορών. Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η 

Ε.Δ.). Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα 

των προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των 

επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού 

από τον διαγωνισμό. 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους 

ενδιαφερόμενους, παραλαμβάνεται και από το Γραφείο Προμηθειών του τμήματος 

Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου. Το έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς θα υποβάλλεται και σε αντίγραφο με αναγραφή «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Σε 

περίπτωση διαφοράς μεταξύ των δύο εντύπων ισχύει το πρωτότυπο έντυπο. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά υποχρεωτικά για το 

σύνολο των τμημάτων του προϋπολογισμού και για το σύνολο των άρθρων κάθε 
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τμήματος.  

Επισημαίνεται ότι:  

α. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διαγωνισμού 

πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, μονογράψει και σφραγίσει τη διόρθωση αυτή. 

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν 

ασαφή, κατά την κρίση της Ε.Δ.  

β. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

γ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

δ. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

ε. Εφόσον διαπιστωθούν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, οι αντίστοιχοι υποψήφιοι 

καλούνται, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και ο μειοδότης προκύπτει κατόπιν 

κλήρωσης μεταξύ αυτών. 

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.  

9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   ΤΙΜΩΝ 

Στην συνολική τιμή κάθε προσφοράς εννοείται ότι θα περιλαμβάνονται όλες γενικά οι 

κρατήσεις και δαπάνες για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των 

στοιχείων του τιμολογίου και παράδοσης αυτής.  

9. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική 
ημερομηνία, αποσφραγίζονται όλες μαζί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
προσφορών. 

10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που 
δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά 
συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η 
συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 
σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του 
φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και 
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων 
της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, 
ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία. 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, επιφέρει ποινή 
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 
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Άρθρο 14ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους 
διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 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 όχι. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της 
μετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή 
μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν 
από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δύο μηνών. Μετά τη λήξη του 
παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού. 

Άρθρο 15ο 

Εναλλακτικές προσφορές 

Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες 
αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας παροχής υπηρεσιών.  

 Άρθρο 16ο 

Εχεμύθεια - πρόσβαση στα έγγραφα 

1. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονομικών 
φορέων, τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των 
προσφορών. 

2. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 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. 

3. 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. 

4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών 
φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 
28/2015. Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, κάθε ενδιαφερόμενος 
έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών 
εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες 
υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, 
απαντήσεις, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. 

5. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή 
του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που κατέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες 
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και είναι σχετικά με υπόθεσή του, η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από 
αυτές. Το δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική 
ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές 
διατάξεις.  

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται:  

α) με μελέτη του εγγράφου στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής ή  

β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το 
πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα. 

Η άσκηση του δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν 
δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

6. Εντός είκοσι (20) ημερών, η υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στον 
αιτούντα τα ζητούμενα έγγραφα ή αιτιολογημένα να απορρίψει τη σχετική αίτησή του. 

Άρθρο 17ο  

Ενστάσεις – Παράβολο –Δικαστική προστασία 
 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης η παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα η από την συντέλεση 
της παράλειψης .Η ένσταση κατά της διακήρυξης η της πρόσκλησης υποβάλλεται σε 
προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση 
της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ η την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, 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 αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα µε τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση της ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά μέσα 
σύμφωνα µε το άρθρο 376 παράγραφος 11. 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 ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παράβολου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή 
µμερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
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  
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος.  
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη 
από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
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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).»  

Άρθρο 18ο 

Προσφερόμενη τιμή 

1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ και θα 
αναφέρεται  σε ευρώ αριθμητικά και ολογράφως. 

2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 
τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης. 

4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 19ο 

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των προσφορών-ανάδειξη προσωρινού 
ανάδοχου 

 
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό 
όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού 
(Επιτροπή), παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς .  
2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  
3.  Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  
Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική 
Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".  
Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής.  
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε 
γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  
Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, 
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovoγράφovται δε και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).  
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.  
Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  
Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, 
δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της 
απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν 
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ένδικο μέσο. 
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης 
και των τιμών που προσφέρθηκαν. 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών.  
Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης 
υπηρεσιών) με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παροχών) των οποίων 
οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην 
περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων 
(άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 
 
Τα ανωτέρω στάδια τα οποία μπορούν να γίνουν σε μία ή περισσότερες 
συνεδριάσεις, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού, άρθρο 100 και 
παρ. 4. Του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
107 του Ν. 4497/2017, επικυρώνονται με μία απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια του αρμόδιου υπαλλήλου του 
γραφείου προμηθειών, «μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών», σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, 
όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η 
προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
Εφόσον υποβληθούν ενστάσεις, εξετάζονται από την Επιτροπή εξέτασης των 
ενστάσεων, η οποία  γνωμοδοτεί σχετικά για αυτές, συντάσσοντας πρακτικό το οποίο 
εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, την 
Οικονομική Επιτροπή η οποία αποφασίζει σχετικά. 

Άρθρο 20ο 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η 
Αναθέτουσα Αρχή του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, 
δέκα(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
αναφερόμενα δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 
4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην 
αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης. 
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από 
την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  
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Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  
αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους 
διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ)  στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  
δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
(2) Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή 
του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική 
διαχείριση από  εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές 
τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους 
,άλλως ,στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος ,να έχουν εκδοθεί έως 
τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
 

(4) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
μέρες πριν από την υποβολή τους ως ακολούθως : 
 
α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και τις 
μεταβολές του. 

(5)  Τα παραστατικά εκπροσώπησης  
α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 
 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 
 
Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων ως ακολούθως: 
 





Σελίδα 22 από 31 
 
 
 

β.1) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 
α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο 
ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  
β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την 
οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές 
που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη 
μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 
β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή 
ΕΕ  η Ι.Κ.Ε) 
α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς 
και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 
 
Παραστατικά εκπροσώπησης νομικών  προσώπων ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 
διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε) ή απόφαση του δεσμεύοντος 
φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του 
στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν 
αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του 
υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά 
τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 
κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε 
περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή 
Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 
Σημειώνεται ειδικά ότι: 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 
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. Στην 
κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο 
οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
Τα αλλοδαπά έγγραφα που θα υποβληθούν πρέπει υποχρεωτικά να 
συνοδεύονται με επικυρωμένη μετάφραση 
 
δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  
(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει 
στην Ένωση 
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(6) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του 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 ή αίτησης 
συμμετοχής.» 
Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ 
μπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία 
έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη 
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν ,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 τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα 
της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος  που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 
δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα 
της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 
από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
 
7.Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή Μητρώου περί εγγραφής σ’ αυτό, 
όπου θα αναφέρεται η επαγγελματική δραστηριότητα το οποίο έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες μέρες πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 
η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η 
διαδικασία ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
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πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή αξιολόγησης ) και τη 
διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής (Οικονομική 
Επιτροπή) για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 
ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 
των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 
άρθρου 105. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την 
κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και 
στις διατάξεις Ν. 4412/16 . 

Άρθρο 21ο 

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή 
της προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει: 

 
α)  Την κατακύρωση της σύμβασης που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος 
β)  Τη ματαίωση του αποτελέσματος  
γ)  Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.   

 
Σύμφωνα με το αρ. 117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί 
κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της 
σύμβασης. 

Άρθρο 22ο 

Κατακύρωση  και σύναψη σύμβασης 

1.  Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, 
εφόσον ο Δήμος Αγίας Παρασκευής δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες 
που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.  

2.  Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις είκοσι 
(20) μέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

3.  Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Άρθρο 23ο 

Σύμβαση 

1.  Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους ό ρους της διακήρυξης και υπογράφεται από 





Σελίδα 25 από 31 
 
 
 

τα συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) αντίγραφα. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις 
νόμιμες κρατήσεις.. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των 
τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το 
Δήμο Αγίας Παρασκευής, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς παροχή υπηρεσιών. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την προσφορά του αναδόχου. 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο πληρωμής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

2.  Η σύμβαση υπογράφεται για λογαριασμό του Δήμου από τον Δήμαρχο. Το 
αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση 
τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης. 

3.  Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: 

α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που 
παραδόθηκε. 

γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα. 

4.  Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, μετά από σχετική απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης 
και παραλαβής. 

5.  Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 132 του 
Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 24ο 

Τρόπος εκτέλεσης-Διάρκεια σύμβασης 

Οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Αναλυτικό Τιμολόγιο 

της παρούσας Μελέτης, των οδηγιών των επιβλεπόντων όπου αυτοί οριστούν, καθώς 
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και στην Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης και στη Διακήρυξη. 

Σε περίπτωση καθυστερήσεως ολοκλήρωσης της υπηρεσίας – εργασίας, επιβάλλονται 

στον Ανάδοχο κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ  

Η προθεσμία εκτελέσεως της κάθε υπηρεσίας-εργασίας καθορίζεται στο Αναλυτικό 

Τιμολόγιο της παρούσας Μελέτης: 

 ΟΜΑΔΑ Α 

ΑΡΘΡΟ 1 Υπηρεσία Release των εφαρμογών του λογισμικού Genesis  

Η έναρξη παροχής της περιγραφόμενης υπηρεσίας θα είναι από την ημερομηνία λήξης 

της προηγούμενης σύμβασης και θα έχει διάρκεια για ένα (1) έτος (δηλαδή τριακόσιες 

εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες) 

ΑΡΘΡΟ 2 Υπηρεσία Release Λογισμικού Μισθοδοσίας – Γραφείου 

Προσωπικού 

Η έναρξη παροχής της περιγραφόμενης υπηρεσίας θα είναι από την ημερομηνία λήξης 

της προηγούμενης σύμβασης και θα έχει διάρκεια για ένα (1) έτος (δηλαδή τριακόσιες 

εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες). 

ΑΡΘΡΟ 3 Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης των υποεφαρμογών του 

λογισμικού Genesis, μισθοδοσίας και γραφείου προσωπικού 

Η έναρξη παροχής της περιγραφόμενης υπηρεσίας θα είναι από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης και θα έχει διάρκεια μέχρι τη λήξη των ωρών. 

ΟΜΑΔΑ Β 

Συντήρηση - Release εφαρμογών επιχειρηματικής ευφυΐας (Release Business Intelligence (ή 

ΒΙ) (Enterprise Suite), Release του υποσυστήματος BI Easy Connect (BI EC), ΒΙ SHR 

BUDJET και ΒΙ PROPOSAL BUDJET 
 
ΑΡΘΡΟ 1 Υπηρεσία Release των εφαρμογών του λογισμικού ΒΙ  

Η έναρξη παροχής της περιγραφόμενης υπηρεσίας θα είναι από την ημερομηνία λήξης 

της προηγούμενης σύμβασης και θα έχει διάρκεια για ένα (1) έτος (δηλαδή τριακόσιες 

εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες). 

ΑΡΘΡΟ 2 Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης των υποεφαρμογών του 

λογισμικού ΒΙ  

Η υπηρεσία αφορά την υποστήριξη και την συντήρηση των εφαρμογών BI, BI EASY 

CONNECT, ΒΙ SHR BUDJET και ΒΙ PROPOSAL BUDJET που αναφέρονται στο Άρθρο 

2 (όπως, τεχνική υποστήριξη στο χώρο του Δήμου, μέσω modem, κλπ).  Περιλαμβάνει 

ακόμη: 

 Την τηλεφωνική υποστήριξη των διαχειριστών και επίλυση αποριών χρήσης ή 

προβλημάτων, καθημερινές 09:00π.μ. – 17:00μ.μ. σε σταθερό τηλέφωνο 
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 Τις εργασίες μεταφοράς των εφαρμογών και των δεδομένων σε άλλον server και 

κάθε εργασία για την πλήρη και καλή λειτουργία αυτών και των χρηστών. 

 τηλεφωνική υποστήριξη των χρηστών σε απορίες χρήσης και προβλήματα, 

καθημερινές 09:00 – 17:00. 

Επίσης, περιλαμβάνει την εκπαίδευση των διαχειριστών και των χρηστών στις 

υποεφαρμογές καθώς και σε νέες δυνατότητες αυτών, στο χώρο του Δήμου. 

Η έναρξη παροχής της περιγραφόμενης υπηρεσίας θα είναι από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης και θα έχει διάρκεια μέχρι τη λήξη των ωρών. 

. 

Υποσυστήμα (module) ΒΙ PROPOSAL BUDJET, Υπηρεσία Release ΒΙ PROPOSAL 
BUDJET, Μετάπτωση δεδομένων του Μοντέλου IMDM 
 
Άρθρο 1  Υποσυστήμα (module) ΒΙ PROPOSAL BUDJET στο  υφιστάμενου 
μοντέλου 
 Σύμφωνα με το τιλολόγιο της μελέτης 

 
Άρθρο 2  Υπηρεσία Release ΒΙ PROPOSAL BUDJET 
Η έναρξη παροχής της περιγραφόμενης υπηρεσίας θα είναι από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης και θα έχει διάρκεια για ένα (1) έτος (δηλαδή τριακόσιες 
εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες). 
Άρθρο 3  Μετάπτωση δεδομένων ολόκληρου του Μοντέλου IMDM 
Η έναρξη παροχής της περιγραφόμενης υπηρεσίας θα είναι από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των 90 ωρών.  
 
Άρθρο 4  Εγκατάσταση - Παραμετροποίηση - του BI PROPOSAL BUDJET 
 

Η Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση του προγράμματος ΒΙ PROPOSAL BUDJET 

- 40 ώρες, σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης. 

 

Η Υπηρεσία δύναται, μετά από ειδοποίηση (η οποία θα ακολουθείται από σχετικό 

έγγραφο) του αρμόδιου οργάνου, να μην προβεί στην ολοκλήρωση μίας ή περισσοτέρων 

ζητούμενων υπηρεσιών ή του συμβατικού ποσού των ζητούμενων υπηρεσιών της εν 

λόγου μελέτης.  Σε αυτή την περίπτωση η υπηρεσία που έχει απομείνει δεν τιμολογείται 

και ο ανάδοχος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, να ζητήσει ή να ασκήσει με κάθε μέσο, 

να καταβληθεί το υπολειπόμενο ποσό της Μελέτης ή της σύμβασης. 

Σε περίπτωση υπερβάσεως της παραπάνω προθεσμίας (ή της παράτασης που τυχόν 

θα δοθεί), ή μη εκτέλεσης ή παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας, ισχύουν οι διατάξεις του 

Ν. 4412/16 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Τα δεδομένα που διατηρούνται στα λογισμικά ανήκουν στον Δήμο και ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να παρέχει κάθε υπηρεσία, ώστε τα δεδομένα να παρέχονται στο Δήμο 
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με τη μορφή την οποία ζητά, είτε εντός του συμβατικού χρόνου, είτε πέραν αυτού, χωρίς 

περεταίρω χρέωση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον Δήμο σε ηλεκτρονική μορφή τα απαραίτητα 

για την εγκατάσταση των υποεφαρμογών, τις οδηγίες εγκατάστασης και τις οδηγίες 

χρήσης αυτών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επικοινωνεί με το Τμήμα Πληροφορικής για τεχνικά θέματα 

(όπως εγκατάσταση, μεταφορά εφαρμογών, κλπ) και να το ενημερώνει για την πρόθεση 

αναβάθμισης - εγκατάστασης νέων εκδόσεων των εφαρμογών, ώστε να 

προγραμματίζεται ο χρόνος ενεργειών. 

Ο Ανάδοχος παρέχει κάθε υπηρεσία υποστήριξης λογισμικών, τα οποία πρέπει να 

επικοινωνούν, ή να παρέχουν ή να δέχονται δεδομένα από άλλο λογισμικό για τη καλή 

λειτουργία ή τη διασφάλιση της λειτουργίας του Δήμου ή του Δημοσίου συμφέροντος.  

Σε περίπτωση δυστροπίας του αναδόχου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16 περί 

έκπτωσης του Αναδόχου, καθώς και οι σχετικές διατάξεις. 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 78/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
διακήρυξης. 

 

Άρθρο 25ο 

Παραλαβή & Παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης  

1. Η παραλαβή των παραδοτέων, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η 
συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις 
διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016. 

2.  Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής 
διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία καθώς και από την Επιτροπή 
Παραλαβής. Η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
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. 

3. Η καθ’ ύλην 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, μπορεί να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι του Δήμου, 
στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της 
σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

4. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι 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, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής μπορεί 
να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην 
εκτέλεση της σύμβασης. 

Άρθρο 26ο 
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Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

1.    Η πληρωμή θα διενεργείται τμηματικά από την παραλαβή των εκάστοτε 
παραδοτέων και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

2.  Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις 
υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για τα παραδοτέα που έχει 
παραδώσει και παραλάβει η αρμόδια επιτροπή παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο 
αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής (ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης). 

3.  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, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

4. Τον 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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,07% υπέρ 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους 
χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό 
αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα 
με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 27: 

Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου - κυρώσεις 

 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόσκληση ) 
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 
την σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού 
Συμβουλίου) ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 
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του Ν.4412/16. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16 
 

Άρθρο 28: Διοικητικές προσφυγές  κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων  
 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ 
εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, 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 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.». 
 

Άρθρο 29 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
 

Η σύμβαση 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. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  
 

Άρθρο 30 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  
 

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 αποκλεισμού 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 

Άρθρο 31ο 

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης 

1.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και όλων 
των εγγράφων της σύμβασης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο δημοτικό κατάστημα και 
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agiaparaskevi.gr – εφημερίδα υπηρεσίας - 
προκηρύξεις (https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-
ypiresias/prokirykseis) . 

http://www.agiaparaskevi.gr/
https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/prokirykseis
https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/prokirykseis
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2. Η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

3.  Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και 
θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος. 

4. Η περίληψη της παρούσης θα δημοσιευθεί και στον Τύπο σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

5. Για ό,τι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, 
του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/2006. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αριθ. 255/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίας 
Παρασκευής.  

 

 
Αγία Παρασκευή,       30  -11-2020 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΖΟΡΜΠΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




