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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

  ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                       

  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΟΥ 

  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

  
 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

 

         «Αναβάθμιση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού – Δικτύου – Η/Υ  

                                                                        των Υπηρεσιών του” 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 

α) Τεχνική Έκθεση  

β) Τιμολόγιο Εργασιών 

γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

δ) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ε) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

    

                
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

  ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                        

  ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY 

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου, είναι απαραίτητη η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη 

της υπηρεσίας  «Αναβάθµιση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογών Λογισµικού , ∆ικτύου  και Η/Υ των 

Υπηρεσιών του ».  

Η εν λόγω υπηρεσία αφορά :   

1. Στην αναβάθµιση των εγκατεστηµένων εφαρµογών λογισµικού των ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών 

του ∆ήµου. (Αναλυτική αναφορά στο  παράρτηµα Ι της παρούσης).  

2. Στην τεχνική υποστήριξη ( 322 ωρών ) επί των συγκεκριµένων εγκατεστηµένων εφαρµογών και ∆ικτύου – Η/Υ, 

για την λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου  για ένα έτος . 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλες για την βέλτιστη δυνατή 

λειτουργία του λογισµικού των υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµου.  

Στο σηµείο αυτό είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι, η υπηρεσία αυτή δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστεί από το 

υπάρχον προσωπικό του ∆ήµου, καθότι δεν υπάρχει Τµήµα Πληροφορικής  στελεχωµένο  µε το απαιτούµενο 

προς τούτο υπαλληλικό προσωπικό. Συνεπώς, ο ∆ήµος , δεν διαθέτει υπάλληλο µε τις αναγκαίες τεχνολογικές 

γνώσεις, για την εκτέλεση της υπηρεσίας της «Αναβαθµισης – Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογών 

Λογισµικού ,  ∆ικτύου και Η/Υ των Υπηρεσιών του» και, για το λόγο αυτό, είναι αναγκαία η ανάθεση της σε 

εξωτερικό συνεργάτη. Εξάλλου, για την Αναβάθµιση  και τεχνική υποστήριξη των εφαρµογών το τεχνικό 
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προσωπικό της αναδόχου εταιρείας θα καλείται µόνο στις ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου δεν ήταν δυνατή η συνήθης 

επέµβαση του υπάρχοντος προσωπικού του ∆ήµου.  

Αναλυτικότερα : 

Α. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ των ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

    Oι υπηρεσίες που ζητούνται να παρασχεθούν στα πλαίσια της Αναβάθµισης των εγκατεστηµένων εφαρµογών 

λογισµικού για την λειτουργία των Οικονοµικών ,  ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου, περιγράφονται ως εξής: 

Με τον όρο Αναβάθµιση εφαρµογών λογισµικού νοείται η παροχή αποκλειστικά και µόνο των ακόλουθων 

υπηρεσιών: 

α) Παροχή νέων εκδόσεων των εγκατεστηµένων  και µόνο Εφαρµογών, καθώς και των αντίστοιχων εκδόσεων 

των εγχειριδίων χρήσεως που συνοδεύουν τις Εφαρµογές. 

Στο πλαίσιο της σύµβασης που θα συναφθεί , ο Ανάδοχος θα αναλάβει να προµηθεύσει όλες τις εκδόσεις 

των εφαρµογών που θα παραχθούν από 1-1-2018 µέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 

συντήρησης  .   

β)  Παροχή πρόσβασης του υπεύθυνου επικοινωνίας & υποστήριξης του ∆ήµου (support contact) στην ηλεκτρονική 

υποστήριξη της ALFAWARE (FTP Server κλπ) για: 

o Λήψη νέων εκδόσεων λογισµικού 

o Λήψη εργαλείων για αντιµετώπιση σφαλµάτων ή βελτίωση λειτουργικοτήτων 

o Κατάθεση ερωτηµάτων και λήψη απαντήσεων από το Τεχνικό Τµήµα της Κατασκευάστριας 

 

• Παροχή προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση του Φορέα της παρούσας σύµβασης, σε σχέση µε άλλους 

πελάτες που δεν καλύπτονται από ανάλογη σύµβαση. 

• Τήρηση εχεµύθειας και σεβασµού για την διαφύλαξη των µυστικών που πιθανώς περιήλθαν εν γνώσει του 

Αναδόχου κατά την συνεργασία του µε τον Φορέα. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΔΙΚΤΥΟΥ – Η/Υ  

Η Τεχνική υποστήριξη επί των ανωτέρω αναφεροµένων εφαρµογών λογισµικού των Οικονοµικών και 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, αφορά σε παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από την ανάδοχο 

εταιρεία, µε επιτόπιες επισκέψεις ( ON SITE ) ή µέσω διαδικτύου από εξειδικευµένο προσωπικό . 

Αναλυτικά οι παρεχόµενες υπηρεσίες πρέπει να καλύπτουν εργασίες όπως: 

• Αποκατάσταση ανωµαλιών λειτουργίας (bugs) των εφαρµογών. Κατόπιν ειδοποίησης από τον Φορέα 

Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιλύσει τα προβλήµατα εφόσον αυτά δεν έχουν 

προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεµβάσεις τρίτων. 

• Εντοπισµός αιτιών βλαβών/δυσλειτουργιών στις εφαρµογές και αποκατάσταση. 

• Τεχνική υποστήριξη από εξειδικευµένο προσωπικό, των υπαλλήλων µε επιτόπιες επισκέψεις  σε 

περίπτωση που η εγκατάσταση νέας έκδοσης των υφιστάµενων έτοιµων πακέτων λογισµικού,  

συνεπάγεται την ανάγκη επεµβάσεων στις εφαρµογές που έχει ο Ανάδοχος παράσχει ή δηµιουργήσει.  

• Τεχνική υποστήριξη από εξειδικευµένο προσωπικό, των υπαλλήλων µε επιτόπιες επισκέψεις  για την 

ορθή προσαρµογή/ παραµετροποίηση των εφαρµογών, για να είναι εύχρηστες και αποδοτικές για τους 

χρήστες. 

• Υποστήριξη του προσωπικού του ∆ήµου για την εκτέλεση συγκεκριµένων λειτουργιών, κατόπιν 

ειδικών αιτηµάτων από το προσωπικό του ∆ήµου  
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• Εκτέλεση και έλεγχος διαφόρων τεχνικών λειτουργιών στα προγράµµατα όπως κλείσιµο χρήσης, 

µαζικής ακύρωσης ανεξόφλητων Χ.Ε. και µεταφορά ανεξόφλητων τιµολογίων και υπολοίπων 

αποθήκης, εκτέλεση ενεργειών για αναζητήσεις στοιχείων αλλά και µαζικές διορθώσεις λαθών 

εγγραφών κλπ. 

• Υποστήριξη του προσωπικού του ∆ήµου για την επανεγκατάσταση των Εφαρµογών και των αρχείων 

δεδοµένων που δηµιουργήθηκαν από αυτές, σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

δεδοµένου ότι: 

o Ο ∆ήµος ακολούθησε πιστά τις οδηγίες λήψης εφεδρικών αντιγράφων (backup) των αρχείων 

δεδοµένων, ως αυτές περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Χρήσεως που συνοδεύει τις Εφαρµογές 

o Τα εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων δεδοµένων του ∆ήµου λειτουργούν κανονικά. 

• Υποστήριξη του προσωπικού του ∆ήµου για την  µεταφορά των βάσεων και την εγκατάσταση της 

σχεσιακής βάσης δεδοµένων σε περίπτωση επανεγκατάστασης του server. 

• Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών µε άλλα συστήµατα, κ.λπ., µε τις 

νεώτερες εκδόσεις. 

Την Ενηµέρωση της ∆ιοίκησης του Φορέα σχετικά µε το Νοµοθετικό Πλαίσιο, που διέπει την λειτουργία των Εφαρµογών 

Πληροφορικής που χρησιµοποιεί. 

Την Καταγραφή του τρόπου λειτουργίας του και την παροχή των πάσης φύσεως συµβουλών και κατευθύνσεων για την πλήρη 

αξιοποίηση της χρήσης των εφαρµογών. 

Οποιαδήποτε άλλη Συµβουλευτική ή παρόµοιου είδους υπηρεσία χρειάζεται ο Φορέας, και η οποία σχετίζεται µε τον ίδιο, την 

λειτουργία των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του κλπ 

Αποκατάσταση τυχόν παρουσιαζόµενων  λειτουργικών  βλαβών των εφαρµογών -software του δήµου 

(windows, microsoft  office,  antivirus,  προγραµµάτων οικονοµικής και την καλή λειτουργία αυτών). 

 

Παραµετροποίηση και µεταφορά δεδοµένων στις νέες εκδόσεις των προγραµµάτων, όπως µας ανατίθεται 

κάθε φορά από τον ∆ήµο.  

  

 Συµβουλευτικές υπηρεσίες για τον καλύτερο δυνατόν χειρισµό προγραµµάτων και Η/Υ. 

 

Έλεγχος-διόρθωση µηχανογραφικών αρχείων προγραµµάτων για την ταχύτερη λειτουργία των 

προγραµµάτων. 

 

 Έλεγχος Η/Υ για καθαρισµό σκληρού δίσκου από άχρηστα αρχεία και ιούς, αναδιοργάνωση σκληρού 

δίσκου. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει, στις περιπτώσεις που απαιτείται, να παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκτός εργασίµων 

ωρών και ηµερών. 

Σε περίπτωση κλήσης από την πλευρά του ∆ήµου για επίλυση προβλήµατος επί του ανωτέρω λογισµικού, ο 

ανάδοχος εντός ∆έκα (10) ΛΕΠΤΩΝ από την ως άνω κλήση υποχρεούται να επικοινωνήσει µε αρµόδιο υπάλληλο 

του ∆ήµου να διαπιστώσει το πρόβληµα και να ξεκινήσει η διαδικασία για την αποκατάστασή του. ∆εδοµένου ότι 

η τηλεφωνική ή άλλη υποστήριξη δεν είναι δυνατή ο ανάδοχος θα στείλει εξειδικευµένο συνεργάτη στην έδρα του 

∆ήµου το αργότερο εντός   τριάντα λεπτών (30) της   Ωρας   από την λήψη της κλήσης. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα µε  τα ονόµατα και τα τηλέφωνα 

επικοινωνίας καθώς και τα e-mail των υπεύθυνων πιστοποιηµένων από την κατασκευάστρια εταιρεία τεχνικών, 

των εφαρµογών λογισµικού, που εµπλέκονται στη διαδικασία ενεργοποίησης παροχής και παρακολούθησης των 

υπηρεσιών υποστήριξης της παρούσας. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-mail 
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Συνολικά προβλέπεται ότι απαιτούνται τουλάχιστον (342 ) ώρες τεχνικής υποστήριξης µε παρουσία 

εξειδικευµένου προσωπικού της εταιρείας εντός των εργασίµων ωρών και ηµερών του ∆ήµου. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι παραπάνω ώρες (Τεχνικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης) δεν εξαντληθούν 

µέσα στο διάστηµα της παρούσας σύµβασης αυτές µεταφέρονται στην επόµενη περίοδο. 

Επίσης στην περίπτωση κατά την οποία οι παραπάνω ώρες (Τεχνικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης) δεν 

επαρκέσουν και γίνει υπέρβαση ωρών, αυτές µεταφέρονται στην επόµενη περίοδο ως πεπραγµένες. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης για το σύνολο της περιόδου των παρεχοµένων υπηρεσιών να παραδώσει 

τα κάτωθι µε πλήρη στοιχεία τεκµηρίωσης (ποσοτικά και ποιοτικά) της συµµόρφωσής του στις 

απαιτήσεις του επιπέδου εγγυηµένων υπηρεσιών 

Περίοδος Υλοποίησης  – Παραδοτέο 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου 

Υπηρεσίες υποστήριξης 

και αποκατάστασης 

βλαβών 

Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών που θα περιλαµβάνει: 

• Αναλυτικό Πρόγραµµα ενεργειών προληπτικής συντήρησης, που 

υποβάλλεται µε την έναρξη της σχετικής περιόδου 

• Τεκµηρίωση πρόσθετων προσαρµογών και παραµετροποιήσεων  

• Τεκµηρίωση σφαλµάτων 

• Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή επανεκδόσεων ή 

τροποποιήσεων των εγχειριδίων του εξοπλισµού, έτοιµου λογισµικού 

και εφαρµογής/ών 

• Τεκµηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιµου λογισµικού και 

εφαρµογής/ών 

• Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου  

• Μηνιαίες Αναφορές υποστήριξης µε  Αναλυτική Καταγραφή 

Πεπραγµένων Συντήρησης (Τακτικών – Έκτακτων Ενεργειών) 

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σταδιακά, βάσει χρονοδιαγράµµατος, έως το τέλος του έτους. Για την 

αντιµετώπιση της δαπάνης των παραπάνω εργασιών απαιτείται συνολική πίστωση  40.000,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α 10-6266.002  ποσού 17.000,00 € του 

προϋπολογισµού, για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  , ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ καθώς και τον 

Κ.Α.10-6266.005 ποσού 23.000,00 € του ∆ήµου, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ 

ΑLFAWAER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , ΤΑΜΕΙΟΥ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ , ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ οικονοµικού έτους 2018 και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου. 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις : 

.  Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010). 

2.  Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/1999). 

3. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/2000). 

4.  Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

112/Α/2010). 
5. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/2011). 

6.  Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/2011). 
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7. Το 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/2013). 

8.   Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/2014). 

9. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014). 

10. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

11. όλες τις ισχύουσες τροποποιήσεις και διευκρινιστικές εγκυκλίους των παραπάνω νομοθετημάτων. 
 

         Θέρµο 7/2/2018 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                    Ο Προϊστάµενος  οικονοµικής Υπηρεσίας  

 

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                    ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I 

 
Εφαρμογές Λογισμικού της εταιρείας  Alfaware Πληροφορική Α.Ε.  εγκατεστημένες στον Δήμο ΘΕΡΜΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

10.01 ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 2 

10.02 ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ 5000+                   2 

10.04 ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ 1 

10.05 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 1 

10.07 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ .ΝΕΤ 1 

15.01 ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ ΟΤΑ ΒΑΣΙΚΟ / ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ 1 

15.04 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΤΑ 1 

15.05 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Ε.Α.Π.) 1 

15.06 WEB SERVICES ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 1 

15.07 Α.Π.∆. (ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ) 1 

20.01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΤΑ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ)     
                                                        4     

20.02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΤΑ (ΤΑΜΕΙΑΚΗ) 2 

20.06 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΤΑ 1 

20.07 ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΤΑ 1 

20.09 ΜΗΤΡΩΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 1 

20.10 WEB SERVICES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 

20.11 ΑΡΧΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 

25.01 ΤΕΛΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 1 

35.01 ΤΕΛΟΣ ΒΟΣΚΗΣ 1 

35.05 ΤΕΛΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 1 

35.12 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.) 1 

35.14 ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 1 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ 3 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ   
 

1 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
α/α Α.  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Μονάδ

α 

Μέτρησ

ης 

Ποσ

. 

Τιμή 

Μονάδος(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01 ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 

10.02 ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ 5000+ 

10.04 ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ 

10.05 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 

10.07 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ .ΝΕΤ 

15.01 ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ ΟΤΑ ΒΑΣΙΚΟ / ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ 

15.04 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΤΑ 

15.05 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Ε.Α.Π.) 

15.06 WEB SERVICES ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

15.07 Α.Π.∆. (ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ) 

20.01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΤΑ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ) 

20.02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΤΑ (ΤΑΜΕΙΑΚΗ) 

20.06 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΤΑ 

20.07 ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΤΑ 

20.09 ΜΗΤΡΩΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

20.10 WEB SERVICES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

20.11 ΑΡΧΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

25.01 ΤΕΛΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 

35.01 ΤΕΛΟΣ ΒΟΣΚΗΣ 

35.05 ΤΕΛΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

35.12 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.) 

35.14 ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ 

ΑΝΑΦΕΡ

ΟΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ  

ΕΦΑΡΜΟ

ΓΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
18.548,39 
€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

18.548,39€ 

  ∆ΙΑΥΓΕΙΑ                     3     
 

2. 
 

Τεχνική υποστήριξη επί των εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού –

Δικτύου  και Η/Υ για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, όπως 

περιγράφεται στη Μελέτη 

 

 

  

342 

 

 

40,00 

 

 

13.680,00€ 

Συνολικό Ποσόν Αναβαθμίσεων,  Μηχανογραφικής Υποστήριξης 32.228,39€ 

Απρόβλεπτα              36,79€ 

Μερικό Σύνολο        32.228,39€   

Φ.Π.Α. 24%         7.734,81€ 

 

Γενικό Σύνολο 

         

40.000,00€ 

 

ΘΕΡΜΟ  7-2-2018 

 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                    Ο Προϊστάµενος  Οικονοµικής Υπηρεσίας  

 

 

  ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                      ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
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TIMOΛΟΓΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ο
  

 

Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

10.01 ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 

10.02 ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ 5000+ 

10.04 ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ 

10.05 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 

10.07 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ .ΝΕΤ 

15.01 ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ ΟΤΑ ΒΑΣΙΚΟ / ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ 

15.04 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΤΑ 

15.05 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Ε.Α.Π.) 

15.06 WEB SERVICES ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

15.07 Α.Π.∆. (ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ) 

20.01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΤΑ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ) 

20.02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΤΑ (ΤΑΜΕΙΑΚΗ) 

20.06 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΤΑ 

20.07 ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΤΑ 

20.09 ΜΗΤΡΩΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

20.10 WEB SERVICES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

20.11 ΑΡΧΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

25.01 ΤΕΛΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 

35.01 ΤΕΛΟΣ ΒΟΣΚΗΣ 

35.05 ΤΕΛΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

35.12 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.) 

35.14 ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ  REMOTE 

 ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

1  

 
ΟΛΕΣ ΟΙ 

ΑΝΑΦΕΡΟΜ

ΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΩ

Ν 
 

1 18.548,39 18.548,39€ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 18.548,39€ 

ΦΠΑ 24% 4.451,61€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 23.000,00 

 

ΑΡΘΡΟ  2
ο
  

 
  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ* 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ*  

Β. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης  επί των 

εγκατεστηµένων εφαρµογών λογισµικού για την 

λειτουργία των υπηρεσιών του Δήµου, όπως 

περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

ώρες 

 

342 

 

40,00 

 

13.680,00€ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ   13.680,00. € 

ΦΠΑ 243 %        3.283,20 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ    16.963,20€ 

Οι ανωτέρω τιμές (που δεν συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) δεν επιτρέπεται να αναπροσαρμοστούν καθ’ όλη την διάρκεια της 

σύμβασης. Στις τιμές μονάδος δεν συμπεριλαμβάνονται ποσά για γενικά και επισφαλή έξοδα, έξοδα μεταφοράς και πάσης 

φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του ανάδοχου τα οποία θα καλυφθούν από τον ίδιο. 

 

            
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
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  ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                          

  ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY 

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

    

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    

    

ΑΡΘΡΟ 1. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις : 

Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010). 

2.  Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/1999). 

3. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/2000). 

4.  Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

112/Α/2010). 

5. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/2011). 

6.  Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/2011). 
7. Το 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/2013). 

8.   Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/2014). 

9. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014). 

10. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

11. όλες τις ισχύουσες τροποποιήσεις και διευκρινιστικές εγκυκλίους των παραπάνω νομοθετημάτων. 
 
 

    

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά και εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, με την έκδοση 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου, τα οποία θα συνοδεύονται με τα νόμιμα παραστατικά και 

δικαιολογητικά που προβλέπονται καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Εργοδότη 

που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα 

της διενέργειας του Διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση της εργασίας δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει 

στην προσφορά του. 

Μετά την  εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη 

σύμβαση, υποχρεούμενος να καταθέσει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του 

άρθρου 39 του Π.Δ. 28/1980. 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους, η εκτέλεση της εργασίας 

θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο με σκοπό την πλήρη υλοποίηση της, μετά από προηγούμενη 

σύμφωνη γνώμη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της εργασίας, φέρει 

αποκλειστικά ο ανάδοχος. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει εγκαίρως ή δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις συμβατικές του υποχρεώσεις 

μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Εργοδότη.  

2. Της έκπτωσης προηγείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα η κοινοποίηση ειδικής ανακοίνωσης στον ανάδοχο από τον 

Εργοδότη, στην οποία περιγράφεται και αιτιολογείται η γενόμενη παράβαση των όρων της σύμβασης και ορίζεται η 
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προθεσμία για την ικανοποίηση των αξιώσεων αυτών. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, ο Εργοδότης 

μπορεί να προχωρήσει στην κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου. 

3.  Από την επίδοση της καταγγελίας του Εργοδότη ή με την άπρακτη πάροδο της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας 

συμμόρφωσης, η Σύμβαση λύεται και ο Ανάδοχος εκπίπτει αυτομάτως και αυτοδικαίως αυτής. Στην περίπτωση αυτή, 

επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες σωρευτικά κατά του Αναδόχου: 

(α) Καταπίπτει υπέρ του Εργοδότη η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

(β) Ο Εργοδότης θα δικαιούται επίσης να απαιτήσει και διεκδικήσει οποιαδήποτε πρόσθετη αποζημίωση, για κάθε θετική και 

αποθετική του ζημία που συνδέεται αιτιωδώς με την εν λόγω έκπτωση του Αναδόχου. 

(γ) Ο Εργοδότης δικαιούται να εισπράξει τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσά και κάθε άλλη απαίτησή του κατά του έκπτωτου 

Αναδόχου, προκαλώντας την κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών που έχουν δοθεί και/ ή συμψηφίζοντάς τα με 

οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές προς τον Ανάδοχο. 

4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, αμέσως μόλις καταστεί έκπτωτος να υποβάλει προς τον Εργοδότη μια Ειδική Δήλωση που 

θα περιγράφει λεπτομερώς τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί, εργασίες που 

παραμένουν ανεκτέλεστες καθώς και τη συνολική κατάσταση και συνθήκες που επικρατούν κατ' εκείνο το χρόνο. Η οριστική 

εκκαθάριση όλων των ζητημάτων και λογαριασμών μεταξύ των Μερών θα λάβει χώρα μόνο μετά την ως άνω υποβολή προς 

τον Εργοδότη της ως άνω Ειδικής Δήλωσης, οπότε, και μόνο μετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα 

υποχρεούται ο Εργοδότης να καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν οφειλόμενο ποσό. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να λύσει τη Σύμβαση αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Σε περίπτωση ανώτερης βίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης. 

(β) Σε περίπτωση που ο Εργοδότης υπαιτίως δεν πραγματοποιεί εμπρόθεσμα και προσηκόντως οποιεσδήποτε πληρωμές προς 

τον Ανάδοχο σύμφωνα με τη Σύμβαση για χρονικό διάστημα πέραν των εξήντα (60) ημερών από την υποβολή όλων των 

σχετικών δικαιολογητικών. 

2.  Η ως άνω καταγγελία γίνεται από τον Ανάδοχο αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο, το οποίο επιδίδεται στον Εργοδότη και στο 

οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο λόγος καταγγελίας μεταξύ των αναφερομένων στο άρθρο. 

3. Με την ως άνω καταγγελία, θα τάσσεται στον Εργοδότη προθεσμία συμμόρφωσης η οποία δεν θα είναι συντομότερη των 

δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση του σχετικού εγγράφου. Εφόσον μέσα στην ταχθείσα αυτή προθεσμία ο Εργοδότης 

συμμορφωθεί ή αρχίσει να προβαίνει σε ενέργειες συμμόρφωσης, η καταγγελία του Αναδόχου παύει να έχει έννομες 

συνέπειες και η Σύμβαση συνεχίζεται κανονικά. 

4.  Με την άπρακτη πάροδο της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας συμμόρφωσης, η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. Από και δια 

της εν λόγω ειδοποίησης η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. Ο Ανάδοχος θα δικαιούται ως μόνη αμοιβή και αποζημίωση το 

μέρος της Αμοιβής που αναλογεί στο τμήμα της εργασίας που εκτελέστηκε μέχρι την ως άνω λύση της Σύμβασης. 

5. Καθορίζεται ρητά ότι εκτός από τα όσα προβλέπονται ανωτέρω, ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, 

αποζημίωσης ή οποιουδήποτε άλλου ποσού εξαιτίας της εν λόγω λύσης της Σύμβασης κατά τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, για οποιαδήποτε άλλα έξοδα, δαπάνες, ζημίες (θετικές, αποθετικές, 

άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες), καθώς και για απώλεια εισοδημάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν καθ' οιονδήποτε 

τρόπο από τη λύση της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανέκκλητα από οποιεσδήποτε άλλες 

αξιώσεις ή απαιτήσεις, νόμιμες ή συμβατικές. 

6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης λύσης της  Σύμβασης, 

να υποβάλει προς τον Εργοδότη μια Ειδική Δήλωση που θα περιγράφει λεπτομερώς τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις 

υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί, εργασίες που παραμένουν ανεκτέλεστες καθώς και τη συνολική κατάσταση και συνθήκες 

που επικρατούν κατ' εκείνο το χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί δεόντως η εν λόγω Ειδική Δήλωση, ο Εργοδότης δεν θα 

υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των ζητημάτων και 

λογαριασμών μεταξύ των Μερών θα λάβει χώρα μόνο μετά την ως άνω υποβολή προς τον Εργοδότη της ως άνω Ειδικής 

Δήλωσης, οπότε, και μόνο μετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα υποχρεούται ο Εργοδότης να καταβάλει 

οποιοδήποτε τυχόν οφειλόμενο ποσό. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή αποζημίωσης για διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε 

ζημιά. 

Σε περίπτωση πτώχευσης ενός από τους δύο κοινοπρακτούντες η κοινοπραξία λύνεται και η συμβατική σχέση συνεχίζεται 

υποχρεωτικά από το δεύτερο μέλος, που αναλαμβάνει έναντι του δήμου όλα τα συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 

πτωχεύσαντος. 
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Εάν οι κοινοπρακτούντες είναι περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία έναντι του δήμου συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων. Αν 

όμως κηρυχθούν σε πτώχευση περισσότεροι κοινοπρακτούντες και εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης, ο 

δήμος μπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να κηρύξει διαλυμένη τη σύμβαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα 

καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Τα ποσά αυτά θα 

παρακρατούνται από την αμοιβή του αναδόχου, εφόσον προκύψει.  

    

    

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Η Υπηρεσία θα εκτελεστεί κατόπιν επιτόπιων επισκέψεων των μελών της ομάδας εργασίας του αναδόχου στην έδρα του δήμου 

και συγκεκριμένα στο δημαρχιακό κατάστημα ή όπου αλλού υποδείξει ο δήμος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ακόμα, μέσω 

τηλεφώνου ή με την χρήση κατάλληλων λογισμικών συστημάτων απομακρυσμένης σύνδεσης (μέσω modem, internet κ.α. ). 

Η Υπηρεσία θα πρέπει να εκτελεστεί από τον ανάδοχο μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης. 

    

    

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Η επίβλεψη της εργασίας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Δ. Θέρμου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 67 και 70 του 

Π.Δ. 28/80. Για το έτος 2018  η επιτροπή αποτελείται από τρεις Δημοτικούς   Υπαλλήλους (που ορίστηκαν με την …………….η  

Δημοτικού Συμβουλίου) και εφόσον απαιτηθεί για το έτος 2019 , η σύνθεση της Επιτροπής θα καθοριστεί με νεότερες Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

Η επιτροπή αφού εξετάσει τις εργασίες που εκτελέστηκαν και τα συγκρίνει με τους όρους της παρούσας μελέτης και της 

υπογραφείσας σύμβασης, συντάσσει την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών. Αν στην βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών 

διατυπωθούν τυχόν παρατηρήσεις για την ποιότητα ή την ορθότητα των εργασιών ή αν διαφωνήσει μέλος της επιτροπής, τότε ο 

ανάδοχος υποβάλλει ένσταση εντός προθεσμίας δέκα ( 10 ) ημερών προς την επιτροπή και η βεβαίωση τίθεται υπόψη του 

δημοτικού συμβουλίου το οποίο αποφαίνεται επί των ενστάσεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της εργασίας, επιλύονται στα αρμόδια δικαστήρια. 

    

 

 

          Θέρμο 7-2-2018 

 

               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                    Ο Προϊστάµενος Οικονοµικής Υπηρεσίας  
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

  ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                        

  ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ  

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY 

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

   

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    

ΑΡΘΡΟ 1. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις : 

 

Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010). 

2.  Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/1999). 

3. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/2000). 

4.  Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

112/Α/2010). 

5. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/2011). 

6.  Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/2011). 
7. Το 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/2013). 

8.   Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/2014). 

9. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014). 

10. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

11. όλες τις ισχύουσες τροποποιήσεις και διευκρινιστικές εγκυκλίους των παραπάνω νομοθετημάτων. 
 

     

    

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ  

Αναπροσαρμογή των ποσοτήτων καθώς και του ενδεικτικού προϋπολογισμού όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 

προϋπολογισμό της Υπηρεσίας και την τεχνική περιγραφή, δεν επιτρέπεται. 

    

                                  ΘΕΡΜΟ     7-2-2018 

    

                 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                    Ο Προϊστάµενος  Της Οικονοµικής Υπηρεσίας  

 

       
    


