
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

 Αρ. Μελέτης : 185 /2020 

 ΜΕΛΕΤΗ 

 Στρατηγικός Σχεδιασμός Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
 του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού 

 Κ.Α :  00.7341.0011 - 60.7341.0004 

 CPV : 79410000-1 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Τεχνική Περιγραφή-Μεθοδολογία Υλοποίησης – Διάρκεια) 

 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

 Στρατηγικός Σχεδιασμός Ψηφιακού 
 Μετασχηματισμού του Δήμου Αγίων 
 Αναργύρων – Καματερού 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  184.140,00€ συμπ. 
 Φ.Π.Α.24% 

 Αρ. Μελέτης: 185 /2020 

 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 Με  την  παρούσα  μελέτη  προβλέπεται  η  Διαμόρφωση  του  σχεδίου  της  Στρατηγικής  και  η 
 εφαρμογή  καλών  πρακτικών  για  τον  Ψηφιακό  Μετασχηματισμό  του  Δήμου  Αγίων  Αναργύρων  – 
 Καματερού. 

 Ο  Δήμος  Αγίων  Αναργύρων  –  Καματερού  κατάφερε  με  πολυετή  και  εστιασμένη  προσπάθεια  να 
 έχει  επιτελέσει  ένα  πολυεπίπεδο  και  σημαντικό  έργο  στην  ανάπτυξη  σημαντικών  νέων  και 
 αναβάθμιση  υφιστάμενων  υποδομών,  στις  δράσεις  και  τα  έργα  κοινωνικής  και  προνοιακής 
 πολιτικής,  στον  πολιτισμό,  τον  αθλητισμό  και  την  παιδεία.  Η  προσπάθεια  αυτή  αναγνωρίζεται 
 πρωτίστως  από  τους  δημότες  του  και  ταυτόχρονα  τον  συγκαταλέγει  μεταξύ  των  κορυφαίων 
 δήμων της χώρας. 

 Το  στοίχημα  για  τη  νέα  περίοδο  της  Δημοτικής  Αρχής  είναι  να  καταφέρει  να  αναπτυχθεί  ο 
 Δήμος  μας  στον  τομέα  της  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης,  του  ψηφιακού  μετασχηματισμού  και 
 της  δημιουργίας  υποδομών  και  υπηρεσιών  έξυπνης  πόλης  με  στόχο  να  αποτελέσει  στα 
 επόμενα  χρόνια σημείο αναφοράς στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. 

 Για  το  σκοπό  αυτό  απαιτείται  μια  ολοκληρωμένη  στρατηγική  που  θα  ξεκινάει  από  την 
 ικανοποίηση  των  σύγχρονων  αναγκών  του  Δήμου  και  των  Δημοτών  του  και  θα  επεκτείνεται 
 στην  εξοικονόμηση  πόρων,  την  αύξηση  της  αποδοτικότητας  των  υπηρεσιών  του,  την 
 ενεργειακή του αναβάθμιση και την μείωση του οικολογικού του αποτυπώματος. 

 Τα  βήματα  για  τη  δημιουργία  του  «Στρατηγικού  Σχεδιασμού  Ψηφιακού  Μετασχηματισμού  του 
 Δήμου  Αγίων  Αναργύρων  -  Καματερού»  ώστε  στη  συνέχεια  με  την  υλοποίησή  του  να 
 επιτευχθούν οι στόχοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού σκιαγραφούνται παρακάτω: 



 Εναρκτήριο  βήμα  της  παραπάνω  στρατηγικής  είναι  η  δημιουργία  ενός  ολοκληρωμένου 
 σχεδίου και μελέτης ψηφιακού μετασχηματισμού και έξυπνης πόλης. 

 Στο  πλαίσιο  αυτό  ο  «Στρατηγικός  Σχεδιασμός  Ψηφιακού  Μετασχηματισμού  του  Δήμου  Αγίων 
 Αναργύρων  -  Καματερού»  θα  αποτελέσει  τη  βάση  για  να  υλοποιηθεί  ο  ψηφιακός  μετασχηματισμός  και 
 η δημιουργία υποδομών και υπηρεσιών έξυπνης πόλης του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού. 

 Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 
 δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με αριθμητικούς κωδικούς: 

 CPV  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 79410000-1  Υπηρεσίες Παροχής Επιχειρηματικών Συμβουλών και Συμβουλών σε θέματα 
 Διαχείρισης 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 Αγ. Ανάργυροι,  10 / 05 /2022 

 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ 
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Αγ. Ανάργυροι, 10 / 05 / 2022 

 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 
 Δ/ΝΤΡΙΑ Δ Υ Δ Α Α Κ 



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

 Στρατηγικός Σχεδιασμός Ψηφιακού 
 Μετασχηματισμού του Δήμου Αγίων 
 Αναργύρων – Καματερού 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  184.140,00€ 
 συμπ. Φ.Π.Α.24% 

 Αρ. Μελέτης: 185 /2020 

 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 1.  Αντικείμενο της Μελέτης 

 Αντικείμενο  της  Μελέτης  για  τη  Διαμόρφωση  της  Στρατηγικής  και  την  εφαρμογή  καλών 
 πρακτικών, είναι : 

 ●  Η  συνοπτική  αποτύπωση  της  υφιστάμενης  κατάστασης  αναφορικά  με  τους  πόρους  και 
 τις  υποδομές  που  μπορούν  να  αξιοποιηθούν  για  την  ανάπτυξη  εφαρμογών  και 
 υπηρεσιών  (π.χ  Σύστημα  Ελεγχόμενης/Αποτρεπτικής  Στάθμευσης,  Συστήματα 
 πληροφόρησης  για  τα  δίκτυα  μεταφορών,  Σημεία  Ασύρματης  Πρόσβασης,  ψηφιακές 
 υπηρεσίες δημοτών, Έξυπνος Οδοφωτισμός κλπ) 

 ●  Καταγραφή βέλτιστων πρακτικών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό 
 ●  Καταγραφή  σε  υψηλό  επίπεδο  των  αναγκών  και  των  απαιτήσεων  για  την  ανάπτυξη 

 εφαρμογών  και  υπηρεσιών  (π.χ  Σύστημα  Ελεγχόμενης  Στάθμευσης,  Συστήματα 
 πληροφόρησης  για  τα  δίκτυα  μεταφορών,  Σημεία  Ασύρματης  Πρόσβασης,  ψηφιακές 
 υπηρεσίες κλπ) 

 ●  Ο  σχεδιασμός  μοντέλου  «Έξυπνης  Πόλης»  για  το  Δήμο  σε  επιχειρησιακό  και 
 τεχνολογικό επίπεδο 

 ●  Η καταγραφή μοντέλων και πηγών χρηματοδότησης 
 ●  Η  διαμόρφωση  πλάνου  υλοποίησης  (Ac�on  Plan)  για  την  υιοθέτηση  ενός  μοντέλου 

 «Έξυπνης Πόλης» από το Δήμο 
 ●  Η ωρίμανση ΧΧΧ (ΧΧ) δράσεων που θα επιλεχθούν από το Δήμο για τις οποίες 

 o  Θα εκπονηθεί Μελέτη κόστους – οφέλους 
 o  Θα  διαμορφωθεί  το  μοντέλο  δημοπράτησης  (π.χ  παροχή  υπηρεσίας,  σύμβαση 

 παραχώρησης, ΣΔΙΤ) 
 o  Θα  διαμορφωθεί  το  μοντέλο  χρηματοδότησης  (π.χ  χρηματοδότηση  από  το 

 ΕΣΠΑ, χρηματοδότηση με βάση ανταποδοτικά οφέλη κλπ) 
 o  Θα  συνταχθούν  τα  τεύχη  των  σχετικών  διαγωνισμών  που  θα  διενεργηθούν  στα 

 οποία  θα  περιλαμβάνονται  τόσο  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  όσο  και  και  οι  γενικοί 
 όροι των διαγωνισμών (κριτήρια ανάθεσης/επιλογής, όροι πληρωμής κλπ) 



 2. Μεθοδολογία Υλοποίησης 

 Φάσεις και Παραδοτέα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για τον  «Σχεδιασμό Ψηφιακού 
 Μετασχηματισμού του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού»: 
 Η  γενική  υπηρεσία  θα  παρασχεθεί  σε  τρεις  (3)  διακριτές  φάσεις  οι  οποίες  με  την  σειρά  τους  θα 
 διακρίνονται σε επιμέρους δραστηριότητες. 

 ΦΑΣΗ Ι  – Αποτύπωση Αναγκών και Βέλτιστών Πρακτικών 
 Τα παραδοτέα της Φάσης αυτής θα είναι : 

 ●  Π1 :  Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης 
 ●  Π2 :  Αποτύπωση Βέλτιστων πρακτικών σε Ελλάδα και Εξωτερικό 
 ●  Π3 :  Ανάλυση Αναγκών & Απαιτήσεων 

 H Διάρκεια της Φάσης θα είναι τέσσερις (4) μήνες. 

 ΦΑΣΗ ΙΙ  – Σχεδιασμός Μοντέλου “Έξυπνης Πόλης  ” 
 Τα παραδοτέα της Φάσης αυτής θα είναι : 

 ●  Π4 : Νέο Επιχειρησιακό, Λειτουργικό & Τεχνολογικό Μοντέλο Έξυπνης Πόλης 
 ●  Π5 : Μοντέλα & Πηγές Χρηματοδότησης 
 ●  Π6 : Πλάνο Υλοποίησης Δράσεων 

 Η Διάρκεια της Φάσης θα είναι τέσσερις (4) Μήνες. 

 ΦΑΣΗ ΙΙΙ – ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 Στο πλαίσιο της Φάσης αυτής θα ωριμάσουν ΧΧΧ (ΧΧ) Δράσεις 

 Τα παραδοτέα της Φάσης αυτής θα είναι, για κάθε δράση που θα επιλεχθεί  : 

 ●  Π7 : Μελέτη Κόστους - Οφέλους 
 ●  Π8  :  Τεύχη  Δημοπράτησης  (Τεχνικές  Προδιαγραφές,  Γενικοί  και  Ειδικοί  όροι 

 διαγωνισμού) 
 Η Διάρκεια της Φάσης θα είναι τρεις (3) Μήνες. 

 3. Διάρκεια 

 Η  συνολική  διάρκεια  για  την  παροχή  της  γενικής  υπηρεσίας  κατάρτισης  του  «Στρατηγικού  Σχεδιασμού 
 Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού»  είναι έντεκα (11) μήνες. 



 Το  Στρατηγικό  Σχέδιο  Ψηφιακού  Μετασχηματισμού  θα  αποτελέσει  μια  ολοκληρωμένη  στρατηγική  που 
 θα  ξεκινάει  από  την  ικανοποίηση  των  σύγχρονων  αναγκών  του  Δήμου  και  των  Δημοτών  και  θα 
 επεκτείνεται  στην  εξοικονόμηση  πόρων,  την  αύξηση  της  αποδοτικότητας  των  υπηρεσιών  του,  την 
 ενεργειακή του αναβάθμιση και την μείωση του οικολογικού του αποτυπώματος. 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 Αγ. Ανάργυροι,  10 / 05 /2022 

 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ 
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Αγ. Ανάργυροι, 10 / 05 / 2022 

 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 
 Δ/ΝΤΡΙΑ Δ Υ Δ Α Α Κ 



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

 Στρατηγικός Σχεδιασμός Ψηφιακού 
 Μετασχηματισμού του Δήμου Αγίων 
 Αναργύρων – Καματερού 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  184.140,00€ συμπ. 
 Φ.Π.Α.24% 

 Αρ. Μελέτης: 185 /2020 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 ΜΟΝΑΔΑ 

 ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝΑΔΑΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ 

 1 

 Στρατηγικός Σχεδιασμός 
 Ψηφιακού 
 Μετασχηματισμού του 
 Δήμου Αγίων Αναργύρων – 
 Καματερού - ΦΑΣΗ Ι 

 ΤΕΜ  1  49.500,00  49.500,00 

 2 

 Στρατηγικός Σχεδιασμός 
 Ψηφιακού 
 Μετασχηματισμού του 
 Δήμου Αγίων Αναργύρων – 
 Καματερού - ΦΑΣΗ ΙΙ 

 ΤΕΜ  1  49.500,00  49.500,00 

 3 

 Στρατηγικός Σχεδιασμός 
 Ψηφιακού 
 Μετασχηματισμού του 
 Δήμου Αγίων Αναργύρων – 
 Καματερού - ΦΑΣΗ ΙΙΙ 

 ΤΕΜ  1  49.500,00  49.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ:  148.500,00 
 Φ.Π.Α. 24%:  35.640,00 

 ΓΕΝΙΚΟ 
 ΣΥΝΟΛΟ: 

 184.140,00 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 Αγ. Ανάργυροι,  10 / 05 /2022 

 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ 
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Αγ. Ανάργυροι, 10 / 05 / 2022 

 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 
 Δ/ΝΤΡΙΑ Δ Υ Δ Α Α Κ 



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 Στρατηγικός Σχεδιασμός Ψηφιακού 
 Μετασχηματισμού του Δήμου 
 Αγίων Αναργύρων – Καματερού 

 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ  :  185 /2020 

    ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 (Γενική – Ειδική) 

 ΑΡΘΡΟ 1o  Αντικείμενο της Συγγραφής 
 Η  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων  αφορά  στην  παροχή  υπηρεσιών  με  τίτλο  «Στρατηγικός 
 Σχεδιασμός Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού» 

 ΑΡΘΡΟ 2  ο  Ισχύουσες διατάξεις 
 Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις: 
 -  του  ν.  4412/2016  (Α’  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών 

 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 -  του  ν.  4622/19  (Α’  133)  «Επιτελικό  Κράτος:  οργάνωση,  λειτουργία  &  διαφάνεια  της 
 Κυβέρνησης,  των  κυβερνητικών  οργάνων  &  της  κεντρικής  δημόσιας  διοίκησης»  και 
 ιδίως του άρθρου 37 

 -  του  ν.  4700/2020  (Α’  127)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο, 
 ολοκληρωμένο  νομοθετικό  πλαίσιο  για  τον  προσυμβατικό  έλεγχο,  τροποποιήσεις  στον 
 Κώδικα  Νόμων  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  διατάξεις  για  την  αποτελεσματική  απονομή 
 της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

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

 -  του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

 -  του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο 
 νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 -  του  ν.  4601/2019  (Α’  44)  «  Εταιρικοί  µετασχηµατισµοί  και  εναρµόνιση  του  νοµοθετικού 
 πλαισίου  µε  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2014/55/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και 
 του  Συµβουλίου  της  16ης  Απριλίου  2014  για  την  έκδοση  ηλεκτρονικών  τιµολογίων  στο 
 πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 -  του  π.δ.  39/2017  (Α’  64)  «Κανονισμός  εξέτασης  προδικαστικών  προσφυγών  ενώπιων 
 της Α.Ε.Π.Π.» 

 -  της  υπ'  αριθμ  .  76928/2021  (Β’  1781)  Κοινής  Απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και 
 Επικρατείας  με  θέμα  :  “  Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του 
 Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  ” (Β’ 3075) 

 -  της  υπ΄αριθμ.  64233/08.06.2021  (Β΄2453/  09.06.2021)  Κοινής  Απόφασης  των 
 Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  και  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  με 
 θέμα   «Ρυθμίσεις  τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων 
 Συμβάσεων  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  με  χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και 
 διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  » 

 -  της  αριθμ.  Κ.Υ.Α.  οικ.  60967  ΕΞ  2020  (B’  2425/18.06.2020)  «Ηλεκτρονική  Τιμολόγηση 
 στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 



 -  της  αριθμ.  63446/2021  Κ.Υ.Α.  (B’  2338/02.06.2020)  «Καθορισμός  Εθνικού  Μορφότυπου 
 ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 -  του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.)  και  εκσυγχρονισμός  της 
 Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 -  του  ν.  4635  /2019  (Α’167)  «  Επενδύω  στην  Ελλάδα  και  άλλες  διατάξεις»  και  ιδίως  των 
 άρθρων 85 επ. 

 -  του  ν.  4270/2014  (Α’  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας 
 (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 -  του π.δ. 80/2016 (Α’ 145)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από  τους Διατάκτες» 

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

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

 -  του  ν.  4727/2020  (Α’  184)  «Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική 
 Νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  – 
 Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες  (Ενσωμάτωση  στο  Ελληνικό  Δίκαιο  της  Οδηγίας  (ΕΕ) 
 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

 -  του  π.δ  28/2015  (Α’  34)  «Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια 
 έγγραφα και στοιχεία» 

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

 -  του  ν.2690/1999  (Α’  45)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες 
 διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13  έως 15, 

 -  του  ν.  2121/1993  (Α’  25)  «Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και 
 Πολιτιστικά Θέματα», 

 -  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/679  του  ΕΚ  και  του  Συμβουλίου,  της  27ης  Απριλίου  2016,  για 
 την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων 
 προσωπικού  χαρακτήρα  και  για  την  ελεύθερη  κυκλοφορία  των  δεδομένων  αυτών  και 
 την  κατάργηση  της  οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός  Κανονισμός  για  την  Προστασία 
 Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

 -  του  ν.  4624/2019  (Α’  137)  «Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα, 
 μέτρα  εφαρμογής  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/679  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και 
 του  Συμβουλίου  της  27ης  Απριλίου  2016  για  την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων 
 έναντι  της  επεξεργασίας  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  ενσωμάτωση  στην 
 εθνική  νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/680  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 
 Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

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

 ΑΡΘΡΟ 4  ο  Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 Η  σύμβαση  περιλαμβάνεται  στο  υποέργο  Νο  2  του  έργου  :  «Ωρίμανση  έργων  και  δράσεων 
 για  την  αναβάθμιση  της  ποιότητας  ζωής  και  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  Δήμου  Αγίων 
 Αναργύρων  -  Καματερού»  το  οποίο  έχει  ενταχθεί  στο  Πρόγραμμα  Ανάπτυξης  και 



 Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»  στον  ΑΞΟΝΑ 
 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Πολιτική  Προστασία-Προστασία  της  Δημόσιας  Υγείας-Τεχνική  Βοήθεια» 
 με  βάση  την  Απόφαση  Ένταξης  με  αρ.  πρωτ.  986/26.07.2  021  (ΑΔΑ  Ψ6ΡΔ46ΜΤΛ6-ΔΛΤ)  της 
 Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  και  Εφαρμογής  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ 
 Ψ6ΡΔ46ΜΤΛ6-ΔΛΤ). 

 Η  παρεχόμενη  υπηρεσία  χρηματοδοτείται  από  το  ΠΔΕ  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  από 
 τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Αγ.Αναργύρων – Καματερού. 
 Οι Κωδικοί Απόδοσης (Κ.Α.) στον Π/Υ Ο.Ε. 2022 και 2023 είναι: 
   60.7341.0011  με  τίτλο  «Στρατηγικός  Σχεδιασμός  Ψηφιακού  Μετασχηματισμού  του 
 Δήμου  Α.Α.Κ.»  και  θα  καλυφθεί  κατά  180.000,00  €  από  το  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 -Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Κ.Α. Εσόδου 1322.0037) & 
   00.7341.0004  με  τίτλο  «Στρατηγικός  Σχεδιασμός  Ψηφιακού  Μετασχηματισμού  του 
 Δήμου Α.Α.Κ.» και θα καλυφθεί κατά 4.140,00 € από Πόρους του Δήμου 

 ΑΡΘΡΟ 5  ο  Προσφορές – Τεχνικές προδιαγραφές – Δικαιολογητικά  Συμμετοχής - Εγγυήσεις 
 Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της 
 διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική 
 ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  διακήρυξη,  στην  Ελληνική  Γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό 
 φάκελο,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στον  ν.4412/2016,  ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την 
 Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  56902/215  «  Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας 
 του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  . 

 .Το  τεύχος  των  Τεχνικών  Προδιαγραφών  αποτελεί  αναπόσπαστο  κομμάτι  της  μελέτης  και 
 ισχύουν  απόλυτα  τα  όσα  περιγράφονται  σε  αυτό  και  όλες  οι  απαιτήσεις  που 
 περιλαμβάνονται. 

 Με  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  ο  υποψήφιος  Πάροχος  αποδέχεται  τις  Τεχνικές 
 Προδιαγραφές και γενικά τους όρους της παρούσας μελέτης. 

 Η  προσφορά  του  Παρόχου  στον  οποίο  θα  γίνει  η  ανάθεση  της  υπηρεσίας  θα  αποτελεί 
 αναπόσπαστο μέρος της αντίστοιχης προς υπογραφή σύμβασης. 

 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική 
 διαδικασία  περιλαμβάνουν  με  ποινή  αποκλεισμού  τα  ακόλουθα  υπό  α  και  β  στοιχεία:  α)  το 
 Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  όπως  προβλέπεται  στις  παρ.  1  και  3  του 
 άρθρου  79  του  ν.  4412/2016  και  τη  συνοδευτική  υπεύθυνη  δήλωση  με  την  οποία  ο 
 οικονομικός  φορέας  δύναται  να  διευκρινίζει  τις  πληροφορίες  που  παρέχει  με  το  ΕΕΕΣ 
 σύμφωνα  με  την  παρ.  9  του  ίδιου  άρθρου,  β)  την  εγγύηση  συμμετοχής,  όπως  προβλέπεται 
 στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016  . 

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

 Εγγύηση Συμμετοχής και Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  κατατίθεται 
 από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική  επιστολή 
 συμμετοχής, ποσού 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
 Στην  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων,  η  εγγύηση  συμμετοχής  περιλαμβάνει  και  τον 
 όρο  ότι  η  εγγύηση  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των  οικονομικών  φορέων  που 
 συμμετέχουν στην ένωση. 
 Για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  απαιτείται  η  παροχή  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης,  σύμφωνα 
 με  το  άρθρο  72  παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  το  ύψος  της  οποίας  ανέρχεται  σε  ποσοστό  4%  επί 
 της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

 ΑΡΘΡΟ 6  ο  Τρόπος εκτέλεσης 



 Η  ανάθεση  της  υπηρεσίας  θα  γίνει  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από 
 οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 ΑΡΘΡΟ 7  ο  Κατακύρωση αποτελέσματος 

 Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει σύμφωνα με τον ν.4412/2016. 

 Μετά  την  έκδοση  της  απόφασης  ανάθεσης,  η  αναθέτουσα  αρχή  τη  δημοσιεύει  στο  ΚΗΜΔΗΣ, 
 σύμφωνα  με  την  παρ.  3  του  άρθρου  38  του  ν.4412/2016  και  την  κοινοποιεί  στον  οικονομικό 
 φορέα.  Η  παράλειψη  εκπλήρωσης  της  υποχρέωσης  του  προηγούμενου  εδαφίου  καθιστά  τη 
 σύμβαση αυτοδικαίως άκυρη. 

 Η  σύμβαση  θεωρείται  συναφθείσα  με  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  της  παρ.  4  του 
 άρθρου 105 του ν. 4412/2016 στον ανάδοχο. 

 ΑΡΘΡΟ 8  ο  Σύμβαση 
 Ο  Ανάδοχος  της  υπηρεσίας,  μετά  την  κοινοποίηση  σε  αυτόν  της  απόφασης  ανάθεσης, 
 σύμφωνα  με  τον  Νόμο,  προσέρχεται  στον  χρόνο  που  του  ορίζει  η  έγγραφη  ειδική 
 πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης. 
 Η  σύμβαση  συντάσσεται  με  βάση  τους  όρους  της  μελέτης  και  περιλαμβάνει  όλα  τα  στοιχεία 
 της υπηρεσίας. 
 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

 ●  Εκτελέστηκε ολόκληρη η ποσότητα. 
 ●  Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η εργασία που εκτελέστηκε. 
 ●  Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 
 ●  Εκπληρώθηκαν  και  οι  τυχόν  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο 

 συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 ΑΡΘΡΟ 9  ο  Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 

 1.  Η  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας  (εργασίας)  ορίζεται  σε  11 
 ημερολογιακούς μήνες. 

 2.  Οι  τιμές  ισχύουν  έως  τη  λήξη  της  σύμβασης  και  δεν  επιδέχονται  ουδεμία  προσαύξηση  ή 
 αναπροσαρμογή κατά την διάρκειά της. 

 ΑΡΘΡΟ 10  ο  Ευθύνες – Υποχρεώσεις αναδόχου 

 1.  Ο  Ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της 
 περιβαλλοντικής,  κοινωνικο-ασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί 
 με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις 
 περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο 
 Παράρτημα  X  του  Προσαρτήματος  Α'  του  Ν  4412/16.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων 
 ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  των  Δημοσίων 
 συμβάσεων  και  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και  υπηρεσίες  που  ενεργούν  εντός  των  ορίων 
 της  ευθύνης  και  της  αρμοδιότητάς  τους  (άρθρο  18  παρ.2  και  άρθρο  53  παρ.2  του 
 Ν.4412/16). 

 2.  Ο  Ανάδοχος  τελεί  πάντοτε  υπό  την  εποπτεία  της  καθ’  ύλην  αρμόδιας  Υπηρεσίας  του 
 Δήμου  Αγίων  Αναργύρων  -  Καματερού,  προς  τις  εντολές  και  οδηγίες  της  οποίας  οφείλει  να 
 συμμορφώνεται. 

 3.  Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  βρίσκεται  σε  συνεχή  επικοινωνία  με  την  Υπηρεσία, 
 με  τον  προσφορότερο  δυνατό  τρόπο  για  την  ενημέρωσή  του,  καθώς  και  για  την  άμεση  λήψη 
 απ’ αυτήν σχετικών οδηγιών. 

 4.  Το  πάσης  φύσεως  και  ειδικότητας  έμμισθο  προσωπικό  του  Αναδόχου  για  την  εκτέλεση 
 της εργασίας αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 



 5.  Το  προσωπικό  που  θα  απασχολεί  ο  Ανάδοχος  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών,  ασχέτως 
 ειδικότητας,  πρέπει  να  είναι  ικανό,  ειδικευμένο,  και  να  έχει  όλα  τα  προσόντα  και  τις 
 προϋποθέσεις  που  προβλέπονται  από  την  Ελληνική  Νομοθεσία  και  τους  σχετικούς 
 Κανονισμούς. 

 6.  Για  κάθε  ατύχημα  ή  δυστύχημα  στο  προσωπικό  του  Αναδόχου  ή  στον  ίδιο  ή  σε  τρίτους 
 που  προκαλείται  κατά  την  διάρκεια  των  εργασιών  στους  χώρους  του  Δήμου,  βαρύνεται 
 αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 7.  Ο  Ανάδοχος  ευθύνεται  απεριόριστα  για  τις  ζημιές  προς  τρίτους  τις  οποίες  θα  προξενήσει 
 κατά  τις  εργασίες  του  με  την  υπαιτιότητα  του.  Θα  πρέπει  για  τον  λόγο  αυτό,  μετά  την 
 υπογραφή  της  σύμβασης  να  είναι  ασφαλισμένος  προς  τρίτους  και  να  καλύπτεται  για  την 
 αστική  Ευθύνη  για  ζημιές  που  τυχόν  προκαλέσει  κατά  την  εκτέλεση  εργασιών  που  αφορούν 
 το αντικείμενο της σύμβασης. 

 8.  Ο  Ανάδοχος  ευθύνεται  σε  όλη  τη  διάρκεια  ισχύος  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσίας  - 
 εργασίας  που  θα  υπογραφεί,  για  την  πιστή  τήρηση  και  εφαρμογή  των  ισχυουσών  διατάξεων 
 Νόμου  ή  Αστυνομικών  ή  οποιασδήποτε  άλλης  Αρχής.  Σε  περίπτωση  ατυχήματος  που  θα 
 προξενηθεί  με  οποιοδήποτε  τρόπο  κατά  την  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων  και  θα 
 οφείλεται  σε  πράξη  ή  παράλειψη  του  ίδιου  είτε  του  προσωπικού  του  είτε  οποιουδήποτε 
 τρίτου,  ευθύνεται  απόλυτα  και  αποκλειστικά,  και  υποχρεώνει  να  αποζημιώσει  τον  ή  τους 
 παθόντες για κάθε βλάβη που θα προξενηθεί από το ατύχημα. 

 9.  Τα  απαιτούμενα  για  την  προμήθεια  των  ειδών  –  παροχή  υπηρεσίας  μέσα,  τα  υλικά  και  τα 
 μηχανήματα  για  την  μεταφορά  τους,  καθώς  και  το  απαιτούμενο  προσωπικό  για  την 
 φόρτωση,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  των  παραπάνω  ειδών  στα  κτίρια  ή  σε  λοιπές 
 εγκαταστάσεις του Δήμου, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

 10.  Για  τη  φύλαξη  των  παραπάνω  υπεύθυνος  είναι  ο  ανάδοχος  που  μπορεί  για  το  λόγο  αυτό 
 να  χρησιμοποιεί  των  χώρο  εκτέλεσης  εργασιών,  με  την  προϋπόθεση  ότι  αυτά  δεν  θα 
 προξενήσουν  κανενός  είδους  κίνδυνο  για  την  υγεία  και  ασφάλεια  του 
 κτιρίου/εγκαταστάσεων ή των παρευρισκόμενων. 

 11.  Όλες  οι  εργασίες  θα  γίνονται  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  από  τις  ευρωπαϊκές  και  εθνικές 
 οδηγίες  και  προδιαγραφές  και  θα  πρέπει  με  πλήρη  και  αποκλειστική  ευθύνη  του  αναδόχου, 
 να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

 12.  Αν  σε  οποιαδήποτε  χρονική  στιγμή,  ο  Δήμος  θεωρήσει  ότι  η  μέθοδος  εργασίας  του 
 Αναδόχου  ή  τα  υλικά  και  το  εργατοτεχνικό  προσωπικό  που  χρησιμοποιεί  ή  ο  εξοπλισμός,  τα 
 μηχανήματα,  τα  εργαλεία  και  τα  εφόδια  του  δεν  είναι  επαρκή  ή  κατάλληλα  για  να 
 εξασφαλίσουν  την  τέλεια,  ασφαλή,  οικονομική,  ταχεία,  εμπρόθεσμη  και  απόλυτα  σύμφωνη 
 με  την  Υφιστάμενη  Νομοθεσία  και  με  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  και  τους  κανόνες  της 
 τέχνης  και  της  επιστήμης,  ο  Δήμος.  έχει  δικαίωμα  να  διατάξει  τον  Ανάδοχο  να  συμμορφωθεί 
 με  τις  επιταγές  και  τις  εντολές  του,  και  να  φροντίσει  άμεσα  για  την  τακτοποίηση  των 
 παραπάνω  ατελειών  ή  εκκρεμοτήτων,  χωρίς  αυτός  να  έχει  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  καμία 
 πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση τιμών ή παράταση προθεσμιών. 

 13.  Η  άσκηση  ή  όχι  από  τον  Δήμο  του  δικαιώματος  αυτού,  της  παρέμβασης,  δεν  μειώνει 
 κατά οποιονδήποτε τρόπο τις ευθύνες του Αναδόχου. 

 14.  Σε  κάθε  περίπτωση  ισχύουν  και  οι  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου,  που  αναφέρονται  στα 
 άρθρα του συνόλου της μελέτης της Υπηρεσίας. 

 ΑΡΘΡΟ 11  ο  Φόροι, τέλη, κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής 

 Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  από  τον  Ανάδοχο  των 
 νομίμων  παραστατικών  και  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του 
 άρθρου  200  παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  καθώς  και  κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν 
 ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 



 Ο  Ανάδοχος  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  βαρύνεται  με  όλους  τους  φόρους,  τέλη 
 και  κρατήσεις  που  ισχύουν  κατά  την  ημέρα  της  σύμβασης,  πλην  του  Φ.Π.Α.,  ο  οποίος 
 βαρύνει  τον  Δήμο.  Επιπλέον,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  καταβάλει  ποσό  που  ανέρχεται  σε 
 0,07%  επί  του  συνολικού  τιμήματος,  υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων 
 συμβάσεων,  0,06%  επί  του  συνολικού  τιμήματος,  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών 
 Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 

 O τελικός λογαριασμός γίνεται με την διενέργεια της οριστικής παραλαβής. 

 ΑΡΘΡΟ 12  ο  Παραλαβή γενικής υπηρεσίας – Χρόνος και  τρόπος παροχής υπηρεσιών 

 Ι. Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών 

 Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  τις  υπηρεσίες  του  στο  χρονικό  διάστημα  και  με  τρόπο 
 που καθορίζονται από την παράγραφο 2 της Τεχνικής Περιγραφής. 

 Για  τα  επιμέρους  στάδια  παροχής  υπηρεσιών  ή  υποβολής  των  παραδοτέων  ορίζονται 
 τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής: 

 ΦΑΣΗ Ι  – Αποτύπωση Αναγκών και Βελτιστων Πρακτικών 
 Τα παραδοτέα της Φάσης αυτής θα είναι : 

 ●  Π1 :  Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης 
 ●  Π2 :  Αποτύπωση Βέλτιστων πρακτικών σε Ελλάδα και Εξωτερικό 
 ●  Π3 :  Ανάλυση Αναγκών & Απαιτήσεων 

 H Διάρκεια της Φάσης θα είναι τέσσερις (4) μήνες. 

 ΦΑΣΗ ΙΙ  – Σχεδιασμός Μοντέλου “Έξυπνης Πόλης  ” 
 Τα παραδοτέα της Φάσης αυτής θα είναι : 

 ●  Π4 : Νέο Επιχειρησιακό, Λειτουργικό & Τεχνολογικό Μοντέλο Έξυπνης Πόλης 
 ●  Π5 : Μοντέλα & Πηγές Χρηματοδότησης 
 ●  Π6 : Πλάνο Υλοποίησης Δράσεων 

 Η Διάρκεια της Φάσης θα είναι τέσσερις (4) Μήνες. 

 ΦΑΣΗ ΙΙΙ – ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 Στο πλαίσιο της Φάσης αυτής θα ωριμάσουν ΧΧΧ (ΧΧ) Δράσεις 
 Τα παραδοτέα της Φάσης αυτής θα είναι, για κάθε δράση που θα επιλεχθεί  : 

 ●  Π7 : Μελέτη Κόστους - Οφέλους 
 ●  Π8  :  Τεύχη  Δημοπράτησης  (Τεχνικές  Προδιαγραφές,  Γενικοί  και  Ειδικοί  όροι 

 διαγωνισμού) 
 Η Διάρκεια της Φάσης θα είναι τρεις (3) Μήνες. 

 ΙΙ. Αρμόδιο όργανο 

 Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  γίνεται  από  τις  επιτροπές 
 παραλαβής  οι  οποίες  έχουν  συσταθεί  μετά  από  απόφαση  του  αρμόδιου  οργάνου  της 
 Αναθέτουσας Αρχής. (  άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/16  ). 

 ΙΙΙ. Πρόσκληση αναδόχου 

 Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  ο  απαιτούμενος  έλεγχος,  σύμφωνα  µε  όσα 
 ορίζονται  στη  σύμβαση,  μπορεί  δε  να  καλείται  να  παραστεί  και  ο  εκπρόσωπος  του 
 Αναδόχου. (  άρθρο 219 παρ.2 του Ν.4412/2016  ). 

 IV. Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής 

 Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  δεν 
 ανταποκρίνονται  πλήρως  στους  όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο 
 προσωρινής  παραλαβής,  που  αναφέρει  τις  παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  από  τους 
 όρους  της  σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες  παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την 
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 καταλληλότητα  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  και  συνεπώς  αν  μπορούν 
 οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. (  άρθρο  219 παρ.3 του Ν.4412/2016  ). 

 Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  µε  αιτιολογημένη 
 απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν 
 λόγω  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων,  µε  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η 
 οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις  διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  (  άρθρο  219 
 παρ.4 του Ν.4412/2016  ). 

 Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής  υποχρεούται  να  προβεί 
 στην  οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  της  σύμβασης 
 και  να  συντάξει  σχετικό  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής,  σύμφωνα  µε  τα  αναφερόμενα 
 στην απόφαση (  άρθρο 219 παρ.4 του Ν.4412/2016  ). 

 V. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 

 Αν  παρέλθει  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  των  τριάντα  (30)  ημερολογιακών  ημερών  από 
 την  ημερομηνία  υποβολής  του  παραδοτέου  από  τον  οικονομικό  φορέα  και  δεν  έχει  εκδοθεί 
 πρωτόκολλο  παραλαβής  ή  πρωτόκολλο  με  παρατηρήσεις,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  έχει 
 συντελεσθεί αυτοδίκαια (  άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016  ). 

 ΑΡΘΡΟ 16  ο  Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση 

 Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών 
 ή/και  παραδοτέων,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση  του  αρμόδιου 
 αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  επιτροπής  παραλαβής,  μπορεί  να 
 εγκρίνεται  αντικατάσταση  των  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  αυτών  με  άλλα,  που  να  είναι, 
 σύμφωνα  με  τους  όρους  της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή  προθεσμία  που  ορίζεται  από  την 
 απόφαση  αυτή.  Αν  η  αντικατάσταση  γίνεται  μετά  τη  λήξη  της  συνολικής  διάρκειας  της 
 σύμβασης,  η  προθεσμία  που  ορίζεται  για  την  αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι 
 μεγαλύτερη  του  25%  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης,  ο  δε  πάροχος  των  υπηρεσιών 
 θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  ποινικές  ρήτρες,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  218 
 Ν.4412, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

 Αν  ο  Ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  που  απορρίφθηκαν 
 μέσα  στην  προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκειας, 
 κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 ΑΡΘΡΟ 17  ο  Υποκατάσταση Αναδόχου 

 Τον  Ανάδοχο  δε  μπορεί  να  υποκαταστήσει  στη  σύμβαση  ή  για  κάποιο  μέρος  αυτής,  άλλο 
 φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  χωρίς  έγγραφη  συγκατάθεση  του  Δήμου,  μετά  από  απόφαση  του 
 αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου. 

 ΑΡΘΡΟ 18  ο  Ατυχήματα και Ζημιές 

 Ο  Ανάδοχος  δεν  τελεί  σε  σχέση  «προσαρτήσεως»  προς  τον  Εργοδότη  και  ευθύνεται 
 προσωπικά  αυτός  και  μόνο  σε  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  για  αποζημιώσεις 
 για  ζημιές  που  θα  προκληθούν  από  τον  ίδιο  τον  Ανάδοχο,  το  πάσης  φύσεως  προσωπικό  του, 
 τα  μεταφορικά  του  μέσα,  τα  μηχανήματα,  τα  εργαλεία  κλπ.,  σε  πρόσωπα  ή  σε  ξένη 
 ιδιοκτησία  και  σε  έργα  του  Δημοσίου,  των  δήμων  κοινοτήτων  ή  τρίτων,  αποκλειόμενης  ρητά 
 και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη. 

 ΑΡΘΡΟ 19  ο  Μελέτη Συνθηκών της Υπηρεσίας – Βεβαίωση  Συμμόρφωσης 

 Η  έννοια  της  επίδοσης  της  προσφοράς  του  Αναδόχου  είναι  ότι  είχε  και  έλαβε  αυτός  υπόψη 
 του  κατά  την  σύνταξη  αυτής  τις  γενικές  και  τοπικές  συνθήκες  για  την  εκτέλεση  της 
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 υπηρεσίας  και  να  έχει  λάβει  υπ’  όψη  του  όλους  τους  παράγοντες  που  θα  ήταν  δυνατόν  να 
 επηρεάσουν  την  προσφορά  του,  ήτοι  τον  τόπο  εργασίας,  τις  απαιτούμενες  με  κάθε  μέσο 
 μεταφορές,  τη  διάθεση,  διαχείριση  και  εναπόθεση  των  υλικών,  την  κατάσταση  των  δρόμων, 
 την  ευχέρεια  εξεύρεσης  εργατικών  χειρών,  τις  καιρικές  συνθήκες,  και  οποιεσδήποτε  άλλες 
 τοπικές  ειδικές  και  γενικές  συνθήκες,  τα  όποια  ζητήματα  προκύψουν  τα  οποία  με 
 οποιονδήποτε  τρόπο  μπορούν  να  επηρεάσουν  το  κόστος  της  υπηρεσίας  και  ότι  η  υπηρεσία 
 θα  εκτελεστεί  σύμφωνα  με  την  σύμβαση,  με  την  οποία  υποχρεούται  να  συμμορφωθεί  ο 
 ανάδοχος. 

 ΑΡΘΡΟ 20  ο  Διαφορές Συγγραφής – Νόμων – Επίλυση διαφορών 

 Όταν  η  Συγγραφή  έχει  ασάφεια  υπερισχύει  ο  Ν.  4412/2016  (Φ.Ε.Κ.  147/Α/2016)  «Δημόσιες 
 Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και 
 2014/25/ΕΕ». 

 Η  παρούσα  υπηρεσία  διέπεται  από  την  Ελληνική  και  Κοινοτική  Νομοθεσία  και  κάθε 
 διαφορά  που  θα  προκύψει  μεταξύ  των  Υπηρεσιών  και  του  Αναδόχου,  η  οποία  θα  αφορά 
 στην  εκτέλεση,  την  εφαρμογή  η  γενικά  τις  σχέσεις  που  δημιουργούνται  από  αυτή,  θα  λυθεί 
 από  τα  εδρεύοντα  στο  Νομό  αρμόδια  δικαστήρια.  Είναι  αυτονόητο  ότι  πριν  από 
 οποιαδήποτε  προσφυγή  στα  δικαστήρια,  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  θα  καταβάλλουν  κάθε 
 προσπάθεια  για  φιλική  διευθέτηση  των  διαφορών  που  ενδεχόμενα  να  αναφύονται  μεταξύ 
 τους. 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 Αγ. Ανάργυροι,  10 / 05 /2022 

 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ 
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Αγ. Ανάργυροι, 10 / 05 / 2022 

 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 
 Δ/ΝΤΡΙΑ  Δ Υ Δ Α Α Κ 
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