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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΑΔΑΜ: 

 

Αριθμός Πρωτ.:15454 

Ημερομηνία:  7 / 4 /2021 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση     : Ίωνος Δραγούμη  1, (Τ.Θ.: 1259) 

Ταχ. Κώδικας: 411 10  ΛΑΡΙΣΑ 

Πληροφορίες : Ελένη ΔΡΑΚΟΥ 

Τηλέφωνο      : 2413 500273 

E-mail            : tpe@larissa.gov.gr 

Web site         : www.larissa.gov.gr 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  33.137,82 ΕΥΡΩ 
(συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ) 

ΧΡΗΣΗ: 2021 
 

Κ.Α. : 70.6266.90001 «ΣΥΝΤΗΡΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» 

CPV:  72261000-2 «Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού» 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΤΑ-GENESIS ΚΑΙ S.H.R.M.S. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ  

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την ανάγκη χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων λογισμικού ΟΤΑ-GENESIS και S.H.R.M.S., που είναι 
εγκατεστημένο και λειτουργεί στο Δήμο Λαρισαίων και τεχνικής υποστήριξής του για το έτος 2021. 

2. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

3. Τον Ν.3463/2006 (Κ.Δ.κ.Κ.) (ΦΕΚ 114 Α) και ειδικότερα το άρθρο 209, όπως αναδιατυπώθηκε με 
την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α) και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 
377 παρ.1 περίπτωση 38 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α). 

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

5. Την υπ’ αριθμ. 760/25-2-2021 Απόφαση Δημάρχου Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 66Ω6ΩΛΞ-
ΕΝΩ, ΑΔΑΜ: 21REQ008208216) και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της πίστωσης 
α/α 486/2021 ποσού 33.137,82 ευρώ από τον Κ.Α. 70.6266.90001 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» του οικονομικού έτους 2021. 

6. Τις με αρ.πρωτ. 6753/19-2-2021 Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 
7. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 168/24-3-2021 με την οποία εγκρίθηκαν α) η διενέργεια 

«Υπηρεσιών Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης Βελτιωμένων Εκδόσεων Λογισμικού ΟΤΑ-
Genesis και S.H.R.M.S. και Υπηρεσιών Υποστήριξής του» με Συνοπτικό Διαγωνισμό, β) οι 
Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας και γ) οι όροι Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

 

διακηρύσσει 
 
Συνοπτικό Διαγωνισμό που θα διενεργηθεί με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά 
Τμήμα για τις «Υπηρεσίες Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης Βελτιωμένων Εκδόσεων Λογισμικού 
ΟΤΑ-Genesis και S.H.R.M.S. και Υπηρεσιών Υποστήριξής του», συνολικού προϋπολογισμού 
26.724,05 € (χωρίς ΦΠΑ) ή 33.137,82 € (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ), σύμφωνα με τις με 
αρ.πρωτ. 6753/19-2-2021 Τεχνικές Προδιαγραφές της αρμόδιας Υπηρεσίας και το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
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Άρθρο 1 : Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής και Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1 (Τ.Θ. 1259), 411 10, 
Λάρισα, τηλ.κέντρο: 2413 500200, διεύθυνση διαδικτύου www.larissa.gov.gr, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protokolo@larissa.gov.gr.  

Η Υπηρεσία που διενεργεί τον παρόντα διαγωνισμό είναι η Δ/νση Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών, Ίωνος 
Δραγούμη 1, 412 22 Λάρισα, 3ος όροφος. 

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι οι: 
Χρήστος Τοπαλίδης, τηλ.: 2413 500330, e-mail: tpe@larissa.gov.gr και Ελένη Δράκου, τηλ.: 
2413 500273,  e-mail: tpe@larissa.gov.gr.  
 
 
 
Άρθρο 2 : Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης – Είδος διαδικασίας 

Η παρούσα Δημόσια Σύμβαση αφορά Υπηρεσίες παραχώρησης δικαιώματος χρήσης 
βελτιωμένων εκδόσεων λογισμικού ΟΤΑ-GENESIS και S.H.R.M.S. και υπηρεσιών 
υποστήριξής του, συνολικού προϋπολογισμού 26.724,05 € συν 24% ΦΠΑ 6.413,77 € = 
33.137,82 €. Οι υπηρεσίες διαιρούνται σε: 

 ΤΜΗΜΑ Α «Υπηρεσίες παραχώρησης δικαιώματος χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων 
λογισμικού ΟΤΑ-GENESIS και S.H.R.M.S. και Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής 
S.H.R.M.S.», προϋπολογισμού 17.884,05 € συν 24% ΦΠΑ = 22.176,22 €.  

 ΤΜΗΜΑ Β «Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής ΟΤΑ-Genesis» 
προϋπολογισμού 8.840,00 € συν 24% ΦΠΑ = 10.961,60 € 

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέχρι 31/12/2021. 

Οι άδειες χρήσης του ΟΤΑ-GENESIS είναι για 109 χρήστες, του S.H.R.M.S. για τη 
διαχείριση 3.700 εργαζομένων. Για την εφαρμογή S.H.R.M.S. ζητείται τεχνική υποστήριξη 
διάρκειας έως 50 ώρες και για την εφαρμογή ΟΤΑ-GENESIS ζητείται τεχνική υποστήριξη 
διάρκειας έως 170 ώρες. Οι εφαρμογές ΟΤΑ-GENESIS και S.H.R.M.S. είναι προϊόντα της 
εταιρείας «SingularLogic Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών 
Πληροφορικής», με τον διακριτικό τίτλο «SingularLogic A.E.». 

Η αναλυτική περιγραφή και ο προϋπολογισμός του εγκατεστημένου λογισμικού και των 
υπηρεσιών των Τμημάτων Α και Β φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:  

 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α     

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
(παραχώρηση δικαιώματος χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων) 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΝ 

1 
ΟΤΑ HRMS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ 3700 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

99 1 2.000,00 2.000,00 

2 
ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ – ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

99 1 1.000,00 1.000,00 

3 ΟΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 99 1 176,00 176,00 

4 ΟΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 99 1 176,00 176,00 

5 ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 99 1 200,00 200,00 

6 ΟΤΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 99 1 176,00 176,00 

7 ΟΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 99 1 300,00 300,00 

8 
ΟΤΑ ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΛΑΪΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ – ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ 

99 1 300,00 300,00 

9 ΟΤΑ ΤΑΠ 99 1 300,00 300,00 

10 
ΟΤΑ ΤΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ - 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

99 1 300,00 300,00 

11 ΟΤΑ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 99 1 176,00 176,00 

12 ΟΤΑ Κ.Ο.Κ   99 1 200,00 200,00 

13 
ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ (περιλαμβάνει Εκλογικούς 
Καταλόγους και Μητρώο Αρρένων) 

99 1 0,00 0,00 

14 ΟΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 99 1 0,00 0,00 

15 ΟΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  99 1 2.000,00 2.000,00 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α     
Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
(παραχώρηση δικαιώματος χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων) 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΝ 

(ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ – ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ) 

16 ΟΤΑ ΤΕΛΗ ΒΟΣΚΗΣ 99 1 75,00 75,00 

17 ΟΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 99 1 200,00 200,00 

18 RELEASE EXTRA USERS 10 10 25,00 250,00 

19 WEB SERVICES 99 1 500,00 500,00 

20 ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 99 1 500,00 500,00 

21 ΟΠΔ – Στοχοθεσία 99 1 600,00 600,00 

22 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 99 1 400,00 400,00 

23 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 99 1 300,00 300,00 

24 BI Easy Connect (Connector SHR Genesis) 1 1 665,00 665,00 

25 Oracle 11g RDBMS Standard Edition 1Υ Support 5 1 156,30 156,30 

26 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ myGalaxy 

99 1 500,00 500,00 

27 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 99 1 500,00 500,00 

28 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 99 1 300,00 300,00 

29 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (Περιουσιολόγιο) 99 1 600,00 600,00 

30 
ΟΤΑ Genesis ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΓΓΠΣ (Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων) 

99 1 255,00 255,00 

31 ΟΤΑ Genesis ΔΙΑΥΓΕΙΑ 99 1 255,00 255,00 

32 WEB ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 99 1 510,00 510,00 

33 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 99 1 0,00 0,00 

34 Genesis ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 99 1 255,00 255,00 

35 e-local Government ΑΙΤΗΣΕΙΣ 99  255,00 255,00 

36 e-local Government ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΟΚ 99 1 255,00 255,00 

37 e-local Government ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 99 1 255,00 255,00 

38 
SHR HRMS ESS Portal για την ηλεκτρονική 
καταχώρηση και έγκριση αδειών προσωπικού 

99 1 393,75 393,75 

39 Τεχνική Υποστήριξη S.H.R.M.S. (σε ώρες)  50 52,00 2.600,00 

 Μερικό Σύνολο ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α    17.884,05 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β     

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΝ 

40 Τεχνική Υποστήριξη ΟΤΑ-GENESIS (σε ώρες)  170 52,00 8.840,00 

 Μερικό Σύνολο ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β    8.840,00 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α και Β    26.724,05 

 Φ.Π.Α. 24%    6.413,77 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    33.137,82 

Κοινό λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 72261000-2 «Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού» 

 
Η διαδικασία ανάθεσης θα είναι Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο  την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  ανά Τμήμα.  
Οι προσφορές πρέπει να συμμορφώνονται τις με αρ.πρωτ. 6753/19-2-2021 Τεχνικές 

Προδιαγραφές της αρμόδιας Υπηρεσίας και θα αφορούν ένα Τμήμα ή το σύνολο των 
Τμημάτων των υπηρεσιών.  
 
 
 
Άρθρο 3 : Χρόνος υποβολής προσφορών – Προσβασιμότητα στα έγγραφα της σύμβασης 
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, 
Τ.Κ. 412 22 Λάρισα, στον 3ο όροφο στο Τμήμα Υποστήριξης Πληροφορικών Συστημάτων και 
Επικοινωνιών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού στις 20/4/2021 ημέρα Τρίτη και η 
παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 11:30 π.μ. και θα λήξει στις 12:00 μ. Οι προσφορές 
θα κατατίθενται εγγράφως, στην ελληνική γλώσσα και σε κλειστό φάκελο, όπως περιγράφεται 
στα άρθρα 5, 6 και 7. 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Δ/νση και 
ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο (εκτός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και να παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με 
οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Διακήρυξης, των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, του Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) και του 
εντύπου οικονομικής προσφοράς μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαρισαίων 
www.larissa.gov.gr στην Ενότητα «Ενημέρωση» / «Προκηρύξεις Έργων Προμηθειών», από όπου 
μπορούν να τα προμηθεύονται δωρεάν. 
 
 
 
Άρθρο 4 : Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Οι οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν προσφορά (προσφέροντες) και, σε περίπτωση 
ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι 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. 

Ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση 
αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων 
επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προμήθεια προϊόντων ή 
παροχή υπηρεσιών. 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι προσφέροντες έχουν λάβει γνώση των 
όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και τους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 
 
 
 
Άρθρο 5 : Λόγοι αποκλεισμού – Κριτήρια επιλογής 

5.1) Οι αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης αν αποδεικνύεται ότι υπάρχει εις βάρος του 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 (ЕЕ С 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 (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), 
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 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 (ЕЕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία 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 (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 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 (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215). 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

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

5.2) 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 τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  

β) 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 τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον 
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να 
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), του άρθρου 79, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει 
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.  

Οι περ. α΄ και β παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
ανωτέρω 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 
στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού. 

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

περιπτώσεων (α) και (β) παρούσας παραγράφου ώστε να καλύπτουν και τον χρόνο 
υποβολής της προσφοράς. 

5.3) Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 
φορέας, εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
ν. 4412/2016, περί τήρησης υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. 

5.4) Κριτήριο επιλογής αποτελεί η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασης του. Για την Ελλάδα είναι το 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Το αντικείμενο της δραστηριότητας του 
οικονομικού φορέα, όπως θα περιγράφεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, 
πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης. 

5.5) Κριτήριο επιλογής, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν είναι ο κατασκευαστής του 
λογισμικού, αποτελεί η βεβαίωση ότι ο οικονομικός φορέας είναι μεταπωλητής των προϊόντων 
της κατασκευάστριας εταιρείας SingularLogic Α.Ε. στον χώρο των Ο.Τ.Α. και είναι επίσημος 
υποστηρικτής των εφαρμογών της SingularLogic Α.Ε. στον χώρο των Ο.Τ.Α. 

5.6) Κριτήριο επιλογής, αποτελεί ο οικονομικός φορέας να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας ISO 
9001 και ISO 27001, τα οποία έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή από 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων και βεβαιώνουν την καταλληλότητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια δεδομένων.  

 
 
 
Άρθρο 6 : Περιεχόμενο προσφορών και τρόπος υποβολής τους 

6.1) Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης της προσφοράς, θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) η λέξη Προσφορά  
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
γ) ο τίτλος της σύμβασης, 
δ) η ημερομηνία του διαγωνισμού 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (του φυσικού ή νομικού προσώπου και σε περίπτωση 

ένωσης όλων των οικονομικών φoρέων που την αποτελούν) 

6.2) Ο σφραγισμένος φάκελος προσφοράς (της παρ. 6.1) θα περιέχει τα ακόλουθα: 
6.2.1) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που θα 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει:  
α) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης 

δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 
158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 3698 
Β) και  

β) τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα.  
Οδηγίες συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ καθορίστηκαν με τις υπ' αριθ. 161/2016 Απόφαση της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Κατευθυντήρια Οδηγία 15) και υπ’ 
αριθ. 3/2018 (Κατευθυντήρια Οδηγία 23). Το έντυπο υπογράφεται από τον εκπρόσωπο 
του οικονομικού φορέα ή από τον υπόχρεο/υπόχρεους που περιγράφονται στο τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 5.1 της παρούσας. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο 
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
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πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή 
για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  
Επισημαίνεται ότι για το Μέρος IV:Κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορές συμπληρώνει 
μόνο την Ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής». 
Στη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής. 

6.2.2) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Οι υπηρεσίες που 
θα προσφερθούν θα συμμορφώνονται με τις με αρ.πρωτ. 6753/19-2-2021 Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

6.2.3) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος 
περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 
Δήμου www.larissa.gov.gr, μαζί με όλα τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης). Η οικονομική 
προσφορά δίδεται σε ευρώ και υπογράφεται και μονογράφεται ανά φύλλο από το φυσικό 
πρόσωπο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση 
ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Η Οικονομική Προσφορά μπορεί να αφορά ένα Τμήμα ή το 
σύνολο των Τμημάτων των υπηρεσιών της διακήρυξης. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
της παρ. 6.1 

6.3) Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζεται στο άρθρο 
80 του Ν.4412/2016. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με 
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

6.4) Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής δεν επιτρέπονται και 
απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες. 

6.5) Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον 
αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 91 και 102 του Ν.4412/2016. 

6.6) Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις 
απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν 
έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

6.7) Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση. 

 
 
 
Άρθρο 7 : Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 90 
ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών. Προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από 90 ημέρες απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τυχόν 
παράταση της ισχύος της προσφοράς ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του 
Ν.4412/2016. 
 
 
 
Άρθρο 8 : Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών – διαδικασία του διαγωνισμού – 

ισοδύναμες προσφορές 

8.1) Η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού (συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 23/2021 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ΑΔΑ: Ψ2ΘΙΩΛΞ-ΠΕΡ), σε δημόσια συνεδρίαση, προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
στο άρθρο 3 της παρούσας. Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την 
παραπάνω ημερομηνία στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού κηρύσσεται από τον πρόεδρο 
αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 
λήξης, αν η υποβολή που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 
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πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 
κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων 
λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Προσφορές 
που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των 
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς. 
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς (ανά Τμήμα ή για το σύνολο των υπηρεσιών) δεν αποτελεί 
κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

8.2) Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την επιτροπή 
διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 
προσφορά, ανά φύλλο. Η επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και φυλάσσονται, προκειμένου να αποσφραγιστούν 
αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών. 

β) Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 
των οποίων τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» έγιναν δεκτά, σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές με αρ.πρωτ. 6753/19-2-2021 της Υπηρεσίας και συντάσσει πρακτικό με τα 
αποτελέσματα ελέγχου. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται 
στις 22/4/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. σε δημόσια συνεδρίαση και ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

8.3) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 100 παρ.4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 παρ. 
18 του Ν.4497/2017. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 
του Ν.4412/2016.  

8.4) Σε περίπτωση που προκύψουν ισοδύναμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που θα 
παρουσιάσουν την ίδια ακριβώς τιμή ανά Τμήμα, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές για το 
συγκεκριμένο Τμήμα. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού και παρουσία 
αυτών των οικονομικών φορέων 

 
 
 
Άρθρο 9 : Προθεσμίες - Ενστάσεις 

9.1) Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες μέχρι τις 13/4/2021 (ή 
μέχρι 7 ημέρες πριν την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή προσφορών) και η 
αναθέτουσα αρχή οφείλει να τις απαντήσει μέχρι τις 16/4/2021 (ή το αργότερο μέχρι 4 ημέρες 
πριν την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή προσφορών) Όταν οι πρόσθετες 
πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 
προσφορών, δεν απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν την ημερομηνία 
διενέργειας διαγωνισμού.  

9.2) Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 
μέχρι 14/4/2021 (ή σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από 
τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
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προσφορών, συνυπολογιζόμενων και των ημερομηνιών της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 1 του Ν.4412/2016). 

9.3) Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 
γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 23/2021 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΑΔΑ: Ψ2ΘΙΩΛΞ-ΠΕΡ) εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα 
σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ. 11 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 
διακήρυξης η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Μετά 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 (δηλαδή 267,24 ευρώ για το σύνολο 
των υπηρεσιών,  178,84 ευρώ για το Τμήμα Α, 88,40 ευρώ για το Τμήμα Β ). Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 
 
 
Άρθρο 10 : Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης  - Αποδεικτικά μέσα 

10.1) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ της παρ. 6.2.1 της 
παρούσας και πιο συγκεκριμένα των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο 
Άρθρο 5 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται ή αποστέλλεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. 

10.2) Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 
10.1 αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού 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. 

10.3) Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του Άρθρου 5 της 
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής του Άρθρου 5 της παρούσας, τότε απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 
αναδόχου και εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των παρ.3 έως 5 του άρθρου 103 του 
Ν.4412/2016. 

10.4) Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την επιτροπή διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη 
λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.3 έως 
5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016) είτε της κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα 
του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης 
της Οικονομικής Επιτροπής. 

10.5) Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

10.6) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να προσκομίσει ο 
προσωρινός ανάδοχος στην προθεσμία της παραγράφου 10.1 της παρούσας είναι τα εξής: 
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α) Για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 5.1 της 
παρούσας, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που 
να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά τον 
οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή, σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα 
πρόσωπά που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5.1 της παρούσας (π.χ. 
σε περίπτωση εταιρείας Α.Ε. αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου).  

β) Για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 5.2 της 
παρούσας: 
αα) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του 

ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον 
αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την 
κύρια και την επικουρική ασφάλιση). Ο οικονομικός φορέας πρέπει να έχει μεριμνήσει να 
αποκτήσει εγκαίρως τα πιστοποιητικά της παρούσας περίπτωσης ώστε να καλύπτουν 
και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. 

ββ) Εφόσον ο οικονομικός φορέας φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενημερότητας για 
χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. Σε περίπτωση που ο φορέας δε φορολογείται στην 
Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του 
γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας 
αρχής της χώρας εγκατάστασής του. Τα παρόντα δικαιολογητικά σε περίπτωση ένωσης 
εκδίδονται για κάθε φορέα – μέλος που την αποτελούν. Ο οικονομικός φορέας πρέπει να 
έχει μεριμνήσει να αποκτήσει εγκαίρως τα πιστοποιητικά της παρούσας περίπτωσης 
ώστε να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. 

γγ) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (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. Μέχρι να καταστεί εφικτή η 
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 
έκδοση του πιστοποιητικού. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο 
εκπρόσωπό του οικονομικού φορέα. 

γ) Για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 5.3 της 
παρούσας, υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016. 

δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 5.4 της παρούσας, πιστοποιητικό 
εγγραφής του οικονομικού φορέα σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στη χώρα εγκατάστασής του (για την Ελλάδα είναι το Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο). Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η 
εγγραφή του στο εν λόγω μητρώο και το αντικείμενο δραστηριότητάς του, σχετικό με αυτό 
της παρούσας σύμβασης. Το παρόν δικαιολογητικό σε περίπτωση ένωσης εκδίδεται για κάθε 
φορέα – μέλος που την αποτελούν. 

ε) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 5.5 της παρούσας, βεβαίωση ότι ο 
οικονομικός φορέας είναι μεταπωλητής των προϊόντων της κατασκευάστριας εταιρείας 
SingularLogic Α.Ε. στον χώρο των Ο.Τ.Α. και είναι επίσημος υποστηρικτής των εφαρμογών 
της SingularLogic Α.Ε. στον χώρο των Ο.Τ.Α. 

στ)Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 5.6 της παρούσας, πιστοποιητικά 
ποιότητας ISO 9001 και ISO 27001, τα οποία έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 
ελέγχου ποιότητας ή από υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων. 
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Άρθρο 11 : Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης 

11.1) Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

11.2) Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον 
ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 10.6 της 
παρούσας, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

11.3) Μετά την επέλευση του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην παράγραφο 9.2 της παρούσας 
και την κοινοποίηση την απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

11.4) Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος 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 της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 
 
 
Άρθρο 12 : Ματαίωση της διαδικασίας 

12.1) Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη της επιτροπής 
διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 

όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση της 11.4 της παρούσας. 

12.2) Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού, 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 

άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016 (υπέρβαση του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του οικονομικού φορέα). 
στ)για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

12.3) Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού, να ακυρώσει μερικώς 
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη 
της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 
 
 
Άρθρο 13 : Εγγυήσεις 

13.1) Στη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού δεν απαιτείται Εγγύηση Συμμετοχής. 
13.2) Για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 20.000,00 € (άνευ ΦΠΑ) δεν απαιτείται 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 
13.3) Για συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης από το ποσό των 20.000,00 € (άνευ ΦΠΑ) απαιτείται 

Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 
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Άρθρο 14 : Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

Η σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης είναι: 
α) η Διακήρυξη, 
β) ο νόμος 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
β) οι Τεχνικές Προδιαγραφές με αρ.πρωτ. 6753/19-2-2021 της Υπηρεσίας και 
γ) η Οικονομική προσφορά του ανάδοχου. 
 
 
 
Άρθρο 15 : Πηγή χρηματοδότησης και τρόπος πληρωμής 

15.1) Η προμήθεια χρηματοδοτείται από «Ιδίους Πόρους» από τον Κ.Α. 70.6266.90001 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» οικονομικού έτους 2021 (υπ’ αριθμό 760/25-2-
2021 Απόφαση Δημάρχου Ανάληψης Υποχρέωσης, ΑΔΑ: 66Ω6ΩΛΞ-ΕΝΩ, ΑΔΑΜ: 
21REQ008208216).  

15.2) Η τιμολόγηση και πληρωμή των υπηρεσιών θα γίνει ως εξής:  
α) για τις εφαρμογές που περιγράφονται στον αναλυτικό πίνακα του Άρθρου 2 με α/α 1 έως και 

38, άπαξ, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και για  
β) για την Τεχνική Υποστήριξη που περιγράφεται στον αναλυτικό πίνακα του Άρθρου 2 με α/α 

39 και α/α 40, τμηματικά κάθε τρίμηνο (αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης και μέχρι 31/12/2021), μετά από αναλυτική τριμηνιαία κατάσταση 
κατανάλωσης ωρών από τον ανάδοχο. Ώρες που δεν θα αναλωθούν δεν τιμολογούνται ούτε 
μεταφέρονται σε επόμενη χρήση. 

15.3) Στην πληρωμή των υπηρεσιών επιβάλλονται κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011, στις κρατήσεις περιλαμβάνεται και κράτηση 
ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. 
 
 
 
Άρθρο 16 : Δημοσιότητα 

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν.4412/2016. Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και σε μία τοπική 
εφημερίδα. Τα έξοδα δημοσίευσης της Περίληψης της Διακήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα 
βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο (Ν.3801/09 άρθρο 46). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Διακήρυξης, των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, του εντύπου οικονομικής προσφοράς και του Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαρισαίων www.larissa.gov.gr 
στην Ενότητα «Ενημέρωση - Προκηρύξεις Έργων Προμηθειών», από όπου θα μπορούν να τα 
προμηθεύονται δωρεάν. 
 
 
 
Άρθρο 17 : Διάρκεια παροχής των υπηρεσιών 

Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές με 
αρ.πρωτ. 6753/19-2-2021 της Υπηρεσίας μέχρι τις 31/12/2021. 
 
 
 
Άρθρο 18 : Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου 
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18.1) 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 της επιτροπής διαγωνισμού: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 11.4 της παρούσας και 
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί 

με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις. 

18.2) Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

18.3) Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις της παρ.4 το άρθρου 203 του Ν.4412/2016. 

 
 
 
 
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
  Απόστολος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
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Λάρισα,  19 / 2 / 2021 

Αρ. Πρωτ.: 6753 
 

 

 

 
 

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές υπηρεσιών παραχώρησης δικαιώματος χρήσης βελτιωμένων 
εκδόσεων λογισμικού ΟΤΑ-GENESIS και S.H.R.M.S. και υπηρεσιών υποστήριξής του 

 
 
Ο Δήμος Λαρισαίων έχει εγκατεστημένα και λειτουργεί τα λογισμικά πακέτα OTA-Genesis, 

S.H.R.M.S. (Μισθοδοσία – Παρακολούθηση Προσωπικού) και Singular Enterprise της εταιρείας 
SingularLogic Α.Ε., για τα οποία έχει προμηθευτεί άδειες χρήσης σε προηγούμενα έτη. 

 
1) Γενική περιγραφή υπάρχοντος μηχανογραφικού εξοπλισμού και εφαρμογών 

Οι εφαρμογές είναι εγκατεστημένες σε εξυπηρετητές (servers) του Δήμου Λαρισαίων ως εξής: 
α) Σε Dell PowerEdge R710 με λειτουργικό σύστημα Windows Server 2008 R2 Enterprise (64 bit) 

και Oracle 11g Standard Edition βρίσκεται o Διακομιστής Δεδομένων (Data Server), ο 
Διακομιστής Υπηρεσιών (Application Server) και Πελάτης (Client) της εφαρμογής ΟΤΑ-Genesis, ο 
Data Server της εφαρμογής SHRMS και ο Data Server της εφαρμογής Singular Enterprise. 

β) Σε Dell PowerEdge 1850 με λειτουργικό σύστημα Windows Server 2003 Standard Edition 
βρίσκεται Διακομιστής Web Υπηρεσιών (Web Server) της εφαρμογής ΟΤΑ-Genesis. 

γ) Σε Dell PowerEdge R530 με λειτουργικό σύστημα Windows Server 2012 R2 Standard Edition 
βρίσκεται Διακομιστής Web Υπηρεσιών (Web Server) της εφαρμογής ΟΤΑ-Genesis 

δ) Σε προσωπικό υπολογιστή (PC) με λειτουργικό σύστημα Windows XP Professional SP3 
βρίσκεται Διακομιστής Web Υπηρεσιών (Web Server) της εφαρμογής ΟΤΑ-Genesis. 

Οι σταθμοί εργασίας είναι προσωπικοί υπολογιστές (PC) είτε με λειτουργικό σύστημα Windows 
XP Professional SP3 και Oracle client 8i ή 9i είτε με λειτουργικό σύστημα Windows 10 Professional 
(64 bit) με Oracle 11g client (32 bit).  

Οι άδειες χρήσης του ΟΤΑ-Genesis είναι για 109 χρήστες και του SHRMS για τη διαχείριση 3.700 
εργαζομένων. Για την εφαρμογή Singular Enterprise δεν παρέχονται νέες εκδόσεις αλλά μόνο 
τηλεφωνική υποστήριξη. 

 

2) Γενική περιγραφή αιτούμενων υπηρεσιών 

Οι αιτούμενες υπηρεσίες αφορούν: 

 ΤΜΗΜΑ Α 

α) Την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων λογισμικού ΟΤΑ-Genesis για 
109 (99 + 10 extra) χρήστες και S.H.R.M.S. (Μισθοδοσία-Παρακολούθηση Προσωπικού) για 
τη διαχείριση 3.700 εργαζομένων, της εταιρείας SingularLogic Α.Ε. μέχρι 31/12/2021.  

β) Την υπηρεσία υποστήριξης Oracle 11g RDBMS Standard Edition για 5 χρήστες, μέχρι 
31/12/2021. 

γ) Την υπηρεσία υποστήριξης της εφαρμογής Singular Enterprise, η οποία συνεχίζει να 
λειτουργεί στο Δήμο μας χωρίς νέες εκδόσεις, μέχρι 31/12/2021. 

δ) Την Τεχνική Υποστήριξη της εφαρμογής S.H.R.M.S. συνολικού χρόνου 50 (πενήντα) ωρών, 
μέχρι 31/12/2021. 

 ΤΜΗΜΑ Β 
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Την Τεχνική Υποστήριξη της εφαρμογής OTA-Genesis συνολικού χρόνου 170 (εκατόν εβδομήντα 
) ωρών, μέχρι 31/12/2021. 

Η τιμολόγηση των υπηρεσιών των περιπτώσεων (α) έως (γ) του Τμήματος Α θα γίνει άπαξ 
αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών της περίπτωσης (δ) του 
Τμήματος Α και των υπηρεσιών του Τμήματος Β θα γίνεται τμηματικά κάθε τρίμηνο (αρχής γενομένης 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 31/12/2021) μετά από την αναλυτική 
τριμηνιαία κατάσταση κατανάλωσης ωρών από τον ΑΝΑΔΟΧΟ.  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να είναι μεταπωλητής των προϊόντων της κατασκευάστριας εταιρείας 
SingularLogic Α.Ε. στον χώρο των Ο.Τ.Α. και επίσημος υποστηρικτής των εφαρμογών της 
SingularLogic Α.Ε. στον χώρο των Ο.Τ.Α. 

 

3) Αναλυτική περιγραφή αιτούμενων υπηρεσιών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α 

Οι εφαρμογές πρέπει να ενημερώνονται ώστε να ανταποκρίνονται πάντοτε στην κείμενη 
νομοθεσία και να βελτιώνονται όταν ανακαλύπτονται αστοχίες ή δυσλειτουργίες. Οι νέες εκδόσεις τους 
πρέπει να γίνονται άμεσα διαθέσιμες στο Δήμο, να δίνονται σαφείς οδηγίες (γραπτές ή προφορικές) 
για την εγκατάστασή τους, παραμετροποίηση ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή απαιτούν και να 
συνοδεύονται από αναλυτικές περιγραφές των αλλαγών που έχουν ενσωματωθεί (σε νέα πεδία και 
λειτουργίες) ώστε να είναι δυνατή η εκμετάλλευση των νέων στοιχείων. Αν κατά την εγκατάσταση νέας 
έκδοσης απαιτείται επεξεργασία δεδομένων, η εργασία αυτή θα γίνεται χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να δώσει οδηγίες για κάθε απαιτούμενη ρύθμιση στο λειτουργικό σύστημα 
του εξυπηρετητή (server), στο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και στους υπολογιστές των 
χρηστών που είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία της εφαρμογής. Επίσης, σε συνεργασία με το 
Δήμο, οφείλει να κατευθύνει την ορθή παραμετροποίηση της εφαρμογής, έτσι ώστε να παραδοθεί 
σωστά προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Δήμου και να είναι εύχρηστη και αποδοτική για τους 
χρήστες. 

Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή μηχανήματος εξυπηρετητή  του συστήματος (server), ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει, χωρίς άλλη αμοιβή, να μεταφέρει το λογισμικό του συστήματος και τις 
εφαρμογές στο καινούργιο σύστημα. Η εν λόγω εργασία μπορεί να γίνει μόνο μία φορά το έτος. 

Σε περίπτωση που χρειαστεί επαναφορά των αντιγράφων ασφαλείας, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα 
προσφέρει εργασίες Restore, αναδόμησης και επισκευής δεδομένων, εφαρμογών και λογισμικού 
συστήματος, εκτός από το λειτουργικό σύστημα. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παρέχει υπηρεσίες system for oracle, υπηρεσίες Συμβούλου Εφαρμογών και 
θα εκπαιδεύει τα στελέχη που θα υποδειχθούν από το Δήμο στην αποδοτική χρήση των εφαρμογών. 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η εκπαίδευση θα γίνονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου με διάθεση 
εξειδικευμένου προσωπικού. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παρέχει Προληπτική Συντήρηση που αποσκοπεί στην πρόληψη προβλημάτων 
και στη βελτίωση λειτουργίας των εφαρμογών. Αναφέρονται ενδεικτικά: 
- Περιοδικό ανά εξάμηνο έλεγχο της βάσης δεδομένων για σφάλματα και διαδικασίες 
συντήρησης όπως π.χ. συμπίεση βάσης δεδομένων. 
- Περιοδική ανά τρίμηνο ανάγνωση των αντιγράφων ασφαλείας που τηρούνται από το Δήμο. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παρέχει Διορθωτική Συντήρηση, δηλαδή εργασίες που αποσκοπούν στην 
αφαίρεση / αναίρεση αστοχιών / ελαττωμάτων ή αποκλίσεων από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις 
οδηγίες χρήσης της εφαρμογής που έχουν δοθεί από τον κατασκευαστή του.  

 Οι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται στο δικαίωμα απόκτησης και χρήσης των 
βελτιωμένων εκδόσεων των εφαρμογών. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παρέχει την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης (technical support) Oracle 11g 
RDBMS Standard Edition για 5 χρήστες ως αυτή δίδεται από τον κατασκευαστή του προϊόντος. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παρέχει Τεχνική Υποστήριξη της εφαρμογής S.H.R.M.S., δηλαδή τηλεφωνική ή 
άλλη επικοινωνία ή επέμβαση τεχνικού στο λογισμικό που αποσκοπεί στην υποστήριξη της 
καθημερινής λειτουργίας των εφαρμογών και τη σωστή παραμετροποίησή τους. Η Τεχνική 
Υποστήριξη περιλαμβάνει και εκπαίδευση μη έμπειρων χρηστών πάνω στις υπάρχουσες εφαρμογές 
ή εκπαίδευση χρηστών πάνω σε νέες υποεφαρμογές που έχει ήδη προμηθευτεί ο Δήμος Λαρισαίων. 
Για τις ώρες που αναλώθηκαν για την υπηρεσία αυτή πρέπει να δίνεται αναλυτική κατάσταση στο 
Δήμο κάθε τρίμηνο (ή συντομότερα αν ζητηθεί). Στις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνεται 
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και το λογισμικό SINGULAR ENTERPRISE (Genesis) (χωρίς νέες εκδόσεις μόνον την απαραίτητη 
τηλεφωνική υποστήριξη) για τη συνέχιση της λειτουργίας του λογισμικού. Ο χρόνος απόκρισης σε 
κλήση του πελάτη αναλύεται στο παρακάτω Πίνακα Επιπέδου Υπηρεσιών. 

 

4) Αναλυτική περιγραφή αιτούμενων υπηρεσιών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παρέχει Τεχνική Υποστήριξη της ΟΤΑ-Genesis, δηλαδή τηλεφωνική ή άλλη 
επικοινωνία ή επέμβαση τεχνικού στο λογισμικό που αποσκοπεί στην υποστήριξη της καθημερινής 
λειτουργίας των εφαρμογών και τη σωστή παραμετροποίησή τους. Η Τεχνική Υποστήριξη 
περιλαμβάνει και εκπαίδευση μη έμπειρων χρηστών πάνω στις υπάρχουσες εφαρμογές ή εκπαίδευση 
χρηστών πάνω σε νέες υποεφαρμογές που έχει ήδη προμηθευτεί ο Δήμος Λαρισαίων. Για τις ώρες 
που αναλώθηκαν για την υπηρεσία αυτή πρέπει να δίνεται αναλυτική κατάσταση στο Δήμο κάθε 
τρίμηνο (ή συντομότερα αν ζητηθεί). Ο χρόνος απόκρισης σε κλήση του πελάτη αναλύεται στο 
παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας Επιπέδου Υπηρεσιών 

Ωράριο υποστήριξης Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-17:00 
Εργάσιμες Ημέρες 

Επιτρεπτός αριθμός τηλεφωνικών κλήσεων στο 
κέντρο κλήσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Απεριόριστος 

Επιτρεπτός αριθμός συνδέσεων απομακρυσμένης 
πρόσβασης 

Απεριόριστος 

Χρόνος Ανταπόκρισης Εντός 2 ωρών 

Επίσκεψη τεχνικού στο χώρο του Δήμου Εντός 48 ωρών 

 

5) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τμημάτων Α και Β 

Η αναλυτική περιγραφή και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των Υπηρεσιών των Τμημάτων Α και 
Β φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α     

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
(παραχώρηση δικαιώματος χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων) 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΝ 

1 
ΟΤΑ HRMS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ 3700 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

99 1 2.000,00 2.000,00 

2 
ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ – ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

99 1 1.000,00 1.000,00 

3 ΟΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 99 1 176,00 176,00 

4 ΟΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 99 1 176,00 176,00 

5 ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 99 1 200,00 200,00 

6 ΟΤΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 99 1 176,00 176,00 

7 ΟΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 99 1 300,00 300,00 

8 
ΟΤΑ ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΛΑΪΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ – ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ 

99 1 300,00 300,00 

9 ΟΤΑ ΤΑΠ 99 1 300,00 300,00 

10 
ΟΤΑ ΤΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ - 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

99 1 300,00 300,00 

11 ΟΤΑ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 99 1 176,00 176,00 

12 ΟΤΑ Κ.Ο.Κ   99 1 200,00 200,00 

13 
ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ (περιλαμβάνει Εκλογικούς 
Καταλόγους και Μητρώο Αρρένων) 

99 1 0,00 0,00 

14 ΟΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 99 1 0,00 0,00 

15 
ΟΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
(ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ – ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ) 

99 1 2.000,00 2.000,00 

16 ΟΤΑ ΤΕΛΗ ΒΟΣΚΗΣ 99 1 75,00 75,00 

17 ΟΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 99 1 200,00 200,00 

18 RELEASE EXTRA USERS 10 10 25,00 250,00 

19 WEB SERVICES 99 1 500,00 500,00 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α     
Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
(παραχώρηση δικαιώματος χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων) 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΝ 

20 ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 99 1 500,00 500,00 

21 ΟΠΔ – Στοχοθεσία 99 1 600,00 600,00 

22 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 99 1 400,00 400,00 

23 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 99 1 300,00 300,00 

24 BI Easy Connect (Connector SHR Genesis) 1 1 665,00 665,00 

25 Oracle 11g RDBMS Standard Edition 1Υ Support 5 1 156,30 156,30 

26 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ myGalaxy 

99 1 500,00 500,00 

27 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 99 1 500,00 500,00 

28 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 99 1 300,00 300,00 

29 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (Περιουσιολόγιο) 99 1 600,00 600,00 

30 
ΟΤΑ Genesis ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΓΓΠΣ (Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων) 

99 1 255,00 255,00 

31 ΟΤΑ Genesis ΔΙΑΥΓΕΙΑ 99 1 255,00 255,00 

32 WEB ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 99 1 510,00 510,00 

33 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 99 1 0,00 0,00 

34 Genesis ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 99 1 255,00 255,00 

35 e-local Government ΑΙΤΗΣΕΙΣ 99  255,00 255,00 

36 e-local Government ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΟΚ 99 1 255,00 255,00 

37 e-local Government ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 99 1 255,00 255,00 

38 
SHR HRMS ESS Portal για την ηλεκτρονική 
καταχώρηση και έγκριση αδειών προσωπικού 

99 1 393,75 393,75 

39 Τεχνική Υποστήριξη S.H.R.M.S. (σε ώρες)  50 52,00 2.600,00 

 Μερικό Σύνολο ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α    17.884,05 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β     

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΝ 

40 Τεχνική Υποστήριξη (σε ώρες)  170 52,00 8.840,00 

 Μερικό Σύνολο ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β    8.840,00 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α και Β    26.724,05 

 Φ.Π.Α. 24%    6.413,77 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    33.137,82 

Κοινό λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 72261000-2 «Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού» 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 70.6266.90001 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» του 

προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021. 
 

Λάρισα 19/2/2021 
 
 

   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης 
 
 
 
 
 
  Δράκου Ελένη Τοπαλίδης Χρήστος Αριστοτέλης Κωστούλας 
  ΠΕ11 Πληροφορικής  ΠΕ11 Πληροφορικής ΠΕ Διοικητικός/Οικονομικός 
  με βαθμό Α΄ με βαθμό Α΄ με βαθμό Α΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 

 

Της Επιχείρησης …………………………………………………………………………………… 

 με έδρα …………………………………………………………………………………………….. 

ΑΦΜ:……………………………………….ΔΟΥ………………………………………………… 

τηλέφωνο…………………………. fax ……….………………………… 

Διεύθυνση Διαδικτύου…………………………………………….e-mail………………………… 

 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΟΤΑ-GENESIS ΚΑΙ S.H.R.M.S. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) 33.137,82€) 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α (ΜΕ ΦΠΑ) 22.176,22 € 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
(παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

βελτιωμένων εκδόσεων) 
ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 (χωρίς ΦΠΑ) 

σε € 

ΣΥΝΟΛΟ 
 (χωρίς ΦΠΑ) 

σε € 

1 
ΟΤΑ HRMS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ 
3700 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

99 1   

2 
ΟΤΑ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ–ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

99 1   

3 ΟΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 99 1   

4 ΟΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 99 1   

5 ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 99 1   

6 ΟΤΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 99 1   

7 ΟΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 99 1   

8 
ΟΤΑ ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ – 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ 

99 1   

9 ΟΤΑ ΤΑΠ 99 1   

10 
ΟΤΑ ΤΕΛΗ 2-5% & 
ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ - 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

99 1   

11 ΟΤΑ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 99 1   

12 ΟΤΑ Κ.Ο.Κ   99 1   

13 
ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ (περιλαμβάνει 
Εκλογικούς Καταλόγους και Μητρώο 
Αρρένων) 

99 1   

14 ΟΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 99 1   

15 
ΟΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ – 
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ) 

99 1   

16 ΟΤΑ ΤΕΛΗ ΒΟΣΚΗΣ 99 1   

17 ΟΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 99 1   

18 RELEASE EXTRA USERS 10 10   

19 WEB SERVICES 99 1   

20 ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 99 1   

21 ΟΠΔ – Στοχοθεσία 99 1   

22 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 99 1   

23 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 99 1   

24 
BI Easy Connect (Connector SHR 
Genesis) 

1 1   

25 
Oracle 11g RDBMS Standard Edition 1Υ 
Support 

5 1   
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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α (ΜΕ ΦΠΑ) 22.176,22 € 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
(παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

βελτιωμένων εκδόσεων) 
ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 (χωρίς ΦΠΑ) 

σε € 

ΣΥΝΟΛΟ 
 (χωρίς ΦΠΑ) 

σε € 

26 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
myGalaxy 

99 1   

27 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 99 1   

28 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 99 1   

29 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
(Περιουσιολόγιο) 

99 1   

30 
ΟΤΑ Genesis ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΓΓΠΣ (Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων) 

99 1   

31 ΟΤΑ Genesis ΔΙΑΥΓΕΙΑ 99 1   

32 
WEB ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

99 1   

33 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 99 1   

34 Genesis ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 99 1   

35 e-local Government ΑΙΤΗΣΕΙΣ 99 1   

36 e-local Government ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΟΚ 99 1   

37 
e-local Government ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΦΟΡΟΣ 

99 1   

38 
SHR HRMS ESS Portal για την 
Ηλεκτρονική Καταχώρηση και έγκριση 
αδειών προσωπικού 

99 1   

39 
Τεχνική Υποστήριξη S.H.R.M.S. (σε 
ώρες) 

 50   

Προσφερόμενη Τιμή ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α(χωρίς ΦΠΑ)  

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ Προσφερόμενη Τιμή ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α (με ΦΠΑ)  

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β (ΜΕ ΦΠΑ) 10.961,60 € 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 (χωρίς ΦΠΑ) 
σε € 

ΣΥΝΟΛΟ 
 (χωρίς ΦΠΑ) 

σε € 

40 
Τεχνική Υποστήριξη ΟΤΑ-GENESIS (σε 
ώρες) 

 170   

Προσφερόμενη Τιμή ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β (χωρίς ΦΠΑ)  

Φ.Π.Α. 24%  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ Προσφερόμενη Τιμή ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β (με ΦΠΑ)  

 

 

 

Ο προσφέρων (Υπογραφή - σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία …...................... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση 

της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6167] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, ΛΑΡΙΣΑ, 412 22] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΔΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ] 

- Τηλέφωνο: [2413 500273] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [tpe@larissa.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.larissa.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΤΑ-GENESIS ΚΑΙ S.H.R.M.S. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ, CPV 

72261000-2 «Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού»] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [2] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 

μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 
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Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 

φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα 

να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 

απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 

πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 

συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπουxv το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxi, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 

των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου xxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους 

ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι 

ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω 

τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxv, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση 

σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxvi. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 

πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 

περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 

και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 

κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 

1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
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xxvi Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  




