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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ν.Π.Δ.Δ. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ (MOBILE APP)  

ΓΙΑ ANDROID ΚΑΙ iOS» 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2020 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5.645,00€ 

Φ.Π.Α.: 1.354,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 6.999,00€ 

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 15.6266.03 

CPV: 48000000-8 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5.645,00€ 

Φ.Π.Α.: 1.354,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 6.999,00€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
Σύμφωνα με την σύσταση (ΦΕΚ 582/τ.Β/13.04.2011) του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» (ΟΚΠΑ) σκοπός του είναι η οργάνωση και η 
λειτουργία υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων στον 
Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.  
 
Στο πλαίσιο αυτό το Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργεί και έχει αναπτύξει πλήθος υπηρεσιών, ειδικά τα τελευταία 
χρόνια, αναφέροντας ενδεικτικά: ΚΑΠΗ, Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, 
Δημοτικά – Κοινωνικά Ιατρεία, Κοινωνική Ιματιοθήκη – Υποδηματοθήκη, Νομική & Λογιστική 
Συμβουλευτική Υποστήριξη κ.α. Υλοποιεί διαρκώς δράσεις όπως σεμινάρια, εργαστήρια, ομιλίες, 
αιμοδοσίες κ.α. Επίσης συμμετέχει ετησίως στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής». 
 
Εκτός των ανωτέρω στα πλαίσια της συνεργασίας του με το Δήμο και συγκεκριμένα: 

 με την Υπηρεσία Καθαριότητας: διατηρεί εντός των εγκαταστάσεών του σημεία 
ανακύκλωσης ρούχων, ηλεκτρικών συσκευών, μπαταριών, μαγειρικού λαδιού, λαμπτήρων 
κ.α.  

 με την Κοινωνική Υπηρεσία: συνεργάζεται άμεσα με τα Κέντρα Κοινότητας, το Κοινωνικό 
Φαρμακείο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο 

ενημερώνοντας παράλληλα όλους τους κατοίκους που προσέρχονται στις εγκαταστάσεις του για τις 
παραπάνω δράσεις και υπηρεσίες. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ΟΚΠΑ εξυπηρετεί χιλιάδες κατοίκων του Δήμου μας. 
 
 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.  
 
Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του ΟΚΠΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 612/τ.Β/26.02.2019) 
μία εκ των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Γραφείου Διοίκησης, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων 
είναι να σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις 
επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου με γενικό στόχο τη σχετική 
δραστηριοποίηση των πολιτών.  
 
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρούσα μελέτη, η οποία αφορά στην προμήθεια «Εφαρμογής 
για κινητά τηλέφωνα (Mobile App) για Android και iOS». 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων», με τα εξής στοιχεία: 
 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:   
Οδός Λ. Πεντέλης 62 

Ταχυδρομικός Κώδικας 15235 
Περιοχή Βριλήσσια, Αττική, Ελλάδα 

Κωδικός NUTS EL301 

Λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  kapivril@otenet.gr 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2108105052 

Τηλεομοιοτυπία 2106131204 

Αρμόδιος υπάλληλος: Άννα Αναστασιάδου 

 
2. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται υπό τον αριθμητικό κωδικό CPV 
48000000-8 με τίτλο «Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής». 
 
 
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 5.645,00€. Επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% 
ύψους 1.354,00€, συνεπώς το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε 6.999,00€. Θα βαρύνει δε 
τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 
15.6266.03 με τίτλο «Επέκταση σε mobile εφαρμογή των υπηρεσιών –δομών του 
Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Βριλησσίων» όπου έχει εγγραφεί επαρκής πίστωση. 
 
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
Η εν λόγω διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (προμήθεια) εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου 
Ι του Ν. 4412/2016 και είναι «κάτω» των ορίων. 
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την 
υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (και ιδίως του άρθρου 118), 
του Νόμου 3852/2010 και του Νόμου 3463/2006. 
 
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει της τιμής. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει έγγραφη 
προσφορά για το σύνολο των ειδών, ως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη.   
 
 
 

Βριλήσσια 21.07.2020 
Η Συντάξασα 

 
 

Άννα Αναστασιάδου 
Προϊσταμένη 

Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5.645,00€ 

Φ.Π.Α.: 1.354,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 6.999,00€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2020 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
 
Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε 
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους των εγγράφων της σύμβασης θα υλοποιηθεί η δημόσια 
σύμβαση (προμήθεια). 
 
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας που θα 
του ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας, βάσει της προσφοράς του. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  
 Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών». 
 Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 
 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α/09-03-1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις». 
 Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 Του Ν.4152/2013 (παρ. Ζ – Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία  2011/7 
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές) 

 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της Υ.Α. 57654/2017 
(Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β/23-05-2017). 

 Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» 

 Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
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 Του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»  

 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

 
 Το συμφωνητικό 
 Η παρούσα μελέτη  
 Η απόφαση ανάθεσης 
 Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων  

 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
 
4.1  Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς 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 ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς, 
όμως η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον .   

 
4.2  Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:   
 

4.2.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 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, 

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), 
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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, ο. 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, ο. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (A' 215). 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
 

4.2.2  Εάν 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 ή/και εάν η αναθέτουσα αρχή 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. 
Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος 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. Επίσης, κατά παρέκκλιση, από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό 
εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς στην περίπτωση που ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά δεν έχουν καταβληθεί. 
 

4.2.3 Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν.4412/2016, ήτοι: 
Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η ανωτέρω υποχρέωση αποτελεί ειδικό όρο 
(παράγ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016). 

 
 

4.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
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 να υποβάλλουν Demo - Δείγμα του προσφερόμενου συστήματος με την 

υποβολή προσφοράς και με την μορφή video, που να ικανοποιεί τα 

παρακάτω κριτήρια: 

 Ευχρηστία του συστήματος ως προς τον διαχειριστή. 

 Ευχρηστία του συστήματος ως προς τον χρήστη (κάτοικο). 

 Καλύπτει πλήρως όλες τις προδιαγραφές της τεχνικής μελέτης. 

 
 

Άρθρο 5ο: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
Ο οικονομικός φορέας, μετά την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει να υποβάλλει τα 
αναφερόμενα απαιτούμενα έγγραφα του παρόντος άρθρου (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά 
αποδεικτικά μέσα), μαζί με την οικονομική του προσφορά. 
 
Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 
 
1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, του Ν.1599/1986 (για την περίπτωση 4.2.1), με την 

οποία θα δηλώνει: 
α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 4.2.1 του άρθρου 
4 της παρούσας (παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.)  

β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 4.2.1 του άρθρου 
4 της παρούσας (παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εις βάρος των κατωτέρω 
προσώπων (με αναγραφή των ονοματεπωνύμων και των πατρωνύμων αυτών): 
1) διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),  
2) διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ,  
3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών . 

 
Η Υ.Δ. υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο (για τις ατομικές επιχειρήσεις) ή από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (στην περίπτωση νομικών προσώπων - 
εταιρειών) όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016. 
 
Εναλλακτικά στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας) μπορούν να υποβληθούν 
χωριστές Υ.Δ. από έκαστο υπόχρεο κατά τα ανωτέρω. 
 
Εναλλακτικά, μπορεί να υποβληθεί 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 το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις.  
 

2. Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 4.2.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει  
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:  

α) καταβολή φόρων 
β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες 

πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα) 
 
Σημείωση: 
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που 
τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.   
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Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι 
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
οργανισμό. 
 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή Αν 
το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά 
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 
 
Στην προκειμένη περίπτωση, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται Υπεύθυνη 
Δήλωση του Ν.1599/86 του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ότι δεν έχει εκδοθεί 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Εφόσον ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα υποβάλλει Υπεύθυνη 
Δήλωση του Ν.1599/86 με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.. 
 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4.2.3) του νομίμου εκπροσώπου του 
φορέα, με την οποία να δηλώνει ότι: 
 δεν έχουν αθετηθεί και θα τηρούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης οι υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως 
προβλέπονται στη παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016. 

 αποδέχεται τα οριζόμενα στην 13/2020 μελέτη της υπηρεσίας και η προσφορά του 
συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής. 

4. Demo - Δείγμα του προσφερόμενου συστήματος με την μορφή video (για την περίπτωση 
4.3), που να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια: 
o Ευχρηστία του συστήματος ως προς τον διαχειριστή. 
o Ευχρηστία του συστήματος ως προς τον χρήστη (κάτοικο). 
o Καλύπτει πλήρως όλες τις προδιαγραφές της τεχνικής μελέτης. 

 
Στην περίπτωση νομικών προσώπων, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της νόμιμης 
σύστασης και εκπροσώπησης. 
 
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση 
και τις μεταβολές του σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης.  
 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 
πρακτικό γενικής συνέλευσης, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
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Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού.  
 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με 
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
Ν.1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Επίσης θα πρέπει να υποβληθεί εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet. Το εκτυπωμένο έγγραφο θα πρέπει να φέρει ημερομηνία 
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη 
σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016. 
 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Για τα δε αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα είναι υποχρεωτική η μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 
 
Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το 
Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο αρ.1 
του Ν. 4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων 
που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.  
 
Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα 
κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4250/2014. 
 
Επίσης, τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα (εκτός από τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014), εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/86 με την οποία επιβεβαιώνεται η ακρίβειά τους, η οποία θα πρέπει να έχει 
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης. 
 

 
 
Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων. 

 Τα πιστοποιητικά της περίπτωσης 4.2 (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) θα πρέπει 
να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 
χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή τους. 

 Τα πιστοποιητικά Γ.Ε.Μ.Η. σε περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 

 Εφόσον υποβληθεί απόσπασμα ποινικού μητρώου αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν την υποβολή του 
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 Τυχόν υποβαλλόμενες  ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν την υποβολή τους.   

 οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

 
Σημείωση: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής και υπογράφονται: 
α) από το φυσικό πρόσωπο (για ατομικές επιχειρήσεις)  
β) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο Ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης ανάθεσης της προμήθειας, 
υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων».  
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της παρούσας μελέτης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας.   
 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού έως την 
31.12.2020. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 
 
Οι προσφερόμενες τιμές μονάδος θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρώ.  
 
Η κάθε τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.  
 
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η αξία του προμηθευόμενου είδους, το κόστος μεταφοράς και 
φορτοεκφόρτωσής του στον τόπο παράδοσης, κάθε απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας 
απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών και οι 
νόμιμες κρατήσεις. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται τμηματικά στο 100% της αξίας 
της κάθε τμηματικής παράδοσης, από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν έκδοσης 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» στο όνομα του Αναδόχου, βάσει 
της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων κωδικών αριθμών του 
προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του οικονομικού έτους 2020, μετά την έκδοση των σχετικών 
τιμολογίων και μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή κάθε φάσης, από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής που θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστώθηκε 
καμιά απόκλιση ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των προμηθευομένων ειδών . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 
 
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων, φόρους, τέλη 
και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο: ΖΗΜΙΕΣ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια 
του προσωπικού που απασχολεί, για την εκτέλεση της σύμβασης και για την πρόληψη ζημιών – 
ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα 
συμβούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, το Ν.Π.Δ.Δ. δεν έχει καμιά 
ευθύνη και Ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 
 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προκαλέσει ζημιά στον υφιστάμενο εξοπλισμό του Ν.Π.Δ.Δ., θα 
πρέπει να ενημερώσει με ποιον τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην 
επανόρθωσή της ή και πιθανά στην αντικατάσταση της υποδομής με δική του δαπάνη.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με τις 
εργασίες, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν 
αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα 
αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της 
Αναθέτουσας Αρχής που μπορούν να τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται (όχι 
εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  
 
Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας 
Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, 
θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 
Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / 
διαχείρισή τους. 
 
Με την οριστική παραλαβή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την 
εκτέλεση τους και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον 
Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα είναι πλέον η αποκλειστική δικαιούχος 
και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε 
μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης 
μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η 
οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
1. Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200 έως και 215 του 

Ν.4412/2016. 
2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του 

Ν.4412/2016. 
4. Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221 

του Ν. 4412/2016 που έχει ορισθεί, σύμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο που θα ορίζεται 
αναλυτικά στο συμφωνητικό. 
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5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής και 
παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, του Ν.Π.Δ.Δ., κάθε  στοιχείο σχετικό 
προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τους όρους της παρούσας. 

6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά είδος που δεν πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε περίπτωση ποιοτικής ανεπάρκειάς του, με νέο, εντός πέντε (5) 
ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίησή του. Κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση 
κακοτεχνίας ή κακής ποιότητας προϊόντος βαρύνει τον ανάδοχο. 

7. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για τα υπό προμήθεια 
είδη, ως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι στην 
προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών. 

8. Κατά την παράδοση των ειδών ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία τα 
προβλεπόμενα παραστατικά στα οποία θα αναφέρονται η ημερομηνία παράδοσης, τα είδη, η 
ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας παραδόθηκαν. 

9. Σε κάθε περίπτωση το Ν.Π.Δ.Δ. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 
ποσοτήτων, ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω 
ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει  
οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 
προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας 

10. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής 
νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 
 
 

 
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Βριλήσσια 21.07 2020 

 
 

Προϊσταμένος Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής & Υγείας  

 
Ηλίας Μποζάς  

  

 
Βριλήσσια 21.07.2020 

 
Η Συντάξασα 

 
 

Άννα Αναστασιάδου 
Προϊσταμένη 

Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5.645,00€ 

Φ.Π.Α.: 1.354,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 6.999,00€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
Η προμήθεια πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στη συνέχεια. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Η υπηρεσία αφορά στην Ανάπτυξη Εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (Mobile App) για Android και 
iOS. 
 
Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα του Ν.Π.Δ.Δ. θα αποτελεί μία ολοκληρωμένη υπηρεσία που θα 
παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη μέσω του κινητού του τηλέφωνου να λαμβάνει στοιχεία και 
να αναζητά πληροφορίες για τον ΟΚΠΑ απευθείας από την συσκευή του.  
 
Οι κύριες λειτουργίες της εφαρμογής θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ή χωρίς τη σύνδεση σε 
δίκτυο internet. 
 
Η εφαρμογή (mobile application): 
 θα είναι διαθέσιμη δωρεάν μέσω του εκάστοτε market (google play/apple store, etc.) θα 

αναπτυχθεί ώστε να είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και τα αγγλικά με δυνατότητα υποστήριξης 
και νέων γλωσσών στο μέλλον 

 θα έχει δυνατότητα αποστολής πληροφοριακών μηνυμάτων που παραδίδονται στους χρήστες 
ακόμα κι αν δεν την χρησιμοποιούν εκείνη τη στιγμή (Push Notifications) 

 
Θα συνοδεύεται από διαχειριστική εφαρμογή (web interface). 
 
 
Περιγραφή Λειτουργιών  
 
Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα στην πρώτη της έκδοση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 
παρακάτω: 
 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
 Splash screen - με το λογότυπο του ΟΚΠΑ  
 Όροι χρήσης – Πολιτική Απορρήτου GDRP 
 Εγγραφή χρήστη (user registration) – προαιρετική 
 Αναδυόμενο menu πλοήγησης 
 Push notifications (ειδοποιήσεις) 
 
ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
 Νέα του ΟΚΠΑ: ο χρήστης θα μπορεί να ενημερώνεται για τις δραστηριότητες (δράσεις, 

εκδηλώσεις, ανακοινώσεις κ.α.) του ΟΚΠΑ, χρησιμοποιώντας internet. Με την χρήση RSS, οι 
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πληροφορίες θα περνάνε στο τηλέφωνο χωρίς να χρειάζεται update της εφαρμογής. Θα 
παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να ενημερωθεί για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το 
Ν.Π.Δ.Δ. μέσω εύχρηστου ημερολογίου. Οι εκδηλώσεις θα αντλούνται από τον δικτυακό τόπο 
του ΟΚΠΑ. 

 Προκηρύξεις: ο χρήστης θα μπορεί να ενημερώνεται για τις προκηρύξεις πρόσληψης 
προσωπικού, τις προσκλήσεις απευθείας αναθέσεων & διακηρύξεις διαγωνισμών δημοσίων 
συμβάσεων, χρησιμοποιώντας internet. Με την χρήση RSS, οι πληροφορίες θα περνάνε στο 
τηλέφωνο χωρίς να χρειάζεται update της εφαρμογής. Τα παραπάνω θα αντλούνται από τον 
διαδικτυακό τόπο του ΟΚΠΑ. 

 Φωτογραφίες: ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα πλοήγησης σε ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ με 
φωτογραφίες από δράσεις του ΟΚΠΑ συνοδευόμενες από σύντομη περιγραφή 

 Επικοινωνία: θα ενσωματωθούν πληροφορίες για τον ΟΚΠΑ (τηλέφωνα επικοινωνίας, 
διευθύνσεις υπηρεσιών κ.α.) με δυνατότητα απευθείας κλήσης. 

 Χρήσιμες Πληροφορίες: θα ενσωματωθούν τηλέφωνα πρώτης ανάγκης με δυνατότητα 
απευθείας κλήσης. 
 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της εφαρμογής αποτελούν ένα βασικό κορμό για την ανάπτυξη της. 
Σε κάθε περίπτωση κατά τη διαδικασία ανάπτυξης θα μπορούν να προστεθούν και κάποιες 
επιμέρους λειτουργίες ή/και να τροποποιηθούν οι προαναφερόμενες αν το Ν.Π.Δ.Δ. το επιθυμεί 
πριν την παράδοση της εφαρμογής. 
 
θα πρέπει να αξιοποιούνται/γίνεται χρήση:  
 GPS/internet για τον εντοπισμό των συντεταγμένων του χρήστη  

 RSS: μέσω RSS και ενός συστήματος ανάγνωσης rss, τα νέα θα μπορούν να εμφανίζονται στη 
συσκευή του χρήστη.  

 Google Maps (η άδεια χρήσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται)  
 Phone calls: read phone state and identify, Directly call phone numbers  
 Internet access (όπου απαιτείται)  
 
Η εφαρμογή πρέπει να συνοδεύεται με μηχανισμό(ούς) που θα παρέχουν τη δυνατότητα 
ενημέρωσης περιεχομένου (όπου αυτό τεχνικά είναι εφικτό) με την χρήση π.χ. web based Content 
Management System (CMS) ή άλλων ενδεικνυόμενων μεθόδων/συστημάτων στις οποίες θα πρέπει 
οι υπάλληλοι του Ν.Π.Δ.Δ. να εκπαιδευτούν πλήρως πριν την οριστική παραλαβή της εφαρμογής 
ώστε να διασφαλίζεται η ανανέωση του περιεχομένου τόσο κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων 
ετών παράλληλα με τον ανάδοχο όσο και μετά από τη λήξη της περιόδου υποστήριξης.  
 
Η εφαρμογή θα πρέπει να πρέπει να είναι συμβατή και να λειτουργεί ικανοποιητικά και σε κινητά 
τηλέφωνα και σε tablets με λειτουργικό σύστημα Android και iOS. Ο τρόπος ανάπτυξης της 
εφαρμογής θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αναβαθμίσεων στα νέα μέσω των RSS, ενώ με την 
χρήση του Android update θα μπορούν να πραγματοποιηθούν επιπλέον αλλαγές.  
 
Επιπρόσθετα, η εφαρμογή θα πρέπει να διατηρεί ένα σχετικά μικρό μέγεθος, έτσι ώστε να μην 
προκαλεί καθυστερήσεις στη συσκευή του χρήστη και γενικότερα να μην την επιβαρύνει σε χρήση 
CPU κ RAM.  
 
Τέλος η εφαρμογή πρέπει να διαθέτει αυτόματο έλεγχο ενημερώσεων και ειδοποίησης του χρήστη 
προκειμένου να προβεί σε διαδικασία update/αναβάθμιση. 
 
 
Η εφαρμογή θα συνοδεύεται από WEB interface (διαχειριστικό) προκειμένου να υπάρχει η 
δυνατότητα προγραμματισμού – αποστολής των ειδοποιήσεων και της συντήρησης του 
περιεχομένου που αφορά στη θεματολογία ενημέρωσης των χρηστών. Η άντληση του 
περιεχομένου θα γίνεται αυτόματα από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΚΠΑ. 
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Η εφαρμογή διαχείρισης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
 Φόρμα εισόδου (login page)  
 Φόρμα Διαχείρισης χρηστών (οι διαχειριστές της εφαρμογής – υπεύθυνοι για τις ειδοποιήσεις 

και το περιεχόμενο των ειδήσεων) 
 Φόρμα διαχείρισης ειδοποιήσεων (push notifications) 

o Κείμενο ειδοποίησης  
o Κατηγορία  
o Γεωγραφικά όρια 
o Προγραμματισμός χρόνου ειδοποίησης 

 Φόρμα διαχείρισης περιεχομένου ειδήσεων 
o Κείμενο είδησης  
o Κατηγορία 
o Φωτογραφία 

 Θα γίνεται πλήρης καταγραφή (audit trail) των ενεργειών των χρηστών (διαχειριστών) του 
συστήματος. 

 Θα γίνεται καθημερινό backup της βάσης δεδομένων και των εφαρμογών. 
 
 
Εκπαίδευση - Διάρκεια Υποστήριξης Εφαρμογής 
 
Ο ανάδοχος μετά την εγκατάσταση του λογισμικού θα παρέχει δωρεάν δύο (2) ώρες εκπαίδευση σε 
τουλάχιστον δύο (2) υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δωρεάν υποστήριξη για την εφαρμογή για χρονικό διάστημα 
ενός (1) έτους μετά την οριστική παραλαβή της εφαρμογής και για τις δύο πλατφόρμες 
(Android/iOS). Η υποστήριξη θα παρέχεται είτε εξ’αποστάσεως είτε με φυσική παρουσία του 
αναδόχου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
Μέσα στις υποχρεώσεις του αναδόχου για το χρονικό διάστημα της δωρεάν υποστήριξης της 
εφαρμογής εντάσσονται και οι αναβαθμίσεις οι οποίες μπορούν να ανέλθουν σε έως 4 εφ’ όσον 
αυτό κριθεί αναγκαίο από το Ν.Π.Δ.Δ. και περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
εμπλουτισμό πληροφοριών/Φωτογραφιών κλπ. Οι αναβαθμίσεις αυτές μπορούν να 
πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή εντός του έτους και δεν περιλαμβάνουν προσθήκη 
επιπλέον καινοτομιών ή σημαντικών εξειδικευμένων λειτουργιών.  
 
Οποιαδήποτε αναβάθμιση κριθεί αιτιολογημένα αναγκαία από το Ν.Π.Δ.Δ. κατά την διάρκεια της 
δωρεάν υποστήριξης της εφαρμογής, λόγω δυσλειτουργίας της εφαρμογής ή εντοπισμού κενών 
ασφαλείας ή αναβάθμισης των λειτουργικών iOS/Android πραγματοποιείται άμεσα από τον ανάδοχο 
χωρίς κανένα κόστος για το Ν.Π.Δ.Δ και δεν περιλαμβάνεται στις ως άνω αναφερόμενες δωρεάν 
αναβαθμίσεις που πραγματοποιούνται το πρώτο έτος. 
 
 
 

 
ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

Βριλήσσια 21.07 2020 
 
 

Προϊσταμένος Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής & Υγείας  

 
Ηλίας Μποζάς  

  

 
Βριλήσσια 21.07.2020 

 
Η Συντάξασα 

 
 

Άννα Αναστασιάδου 
Προϊσταμένη 

Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5.645,00€ 

Φ.Π.Α.: 1.354,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 6.999,00€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2020 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

Βριλήσσια 21.07 2020 
 
 

Προϊσταμένος Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής & Υγείας  

 
Ηλίας Μποζάς  

  

 
Βριλήσσια 21.07.2020 

 
Η Συντάξασα 

 
 

Άννα Αναστασιάδου 
Προϊσταμένη 

Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 
 

 

Άρθρο Περιγραφή είδους 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή  Σύνολο  

1 Προμήθεια εφαρμογής Τεμάχιο 1 4.000,00€ 4.000,00 € 

2 
Υπηρεσίες φιλοξενίας για ένα 
(1) έτος 

Υπηρεσία 1 1.645,00€ 1.645,00€ 

3 
Υποστήριξη / αναβάθμιση / 
συντήρηση για ένα (1) έτος 

Υπηρεσία 1 ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

4 
Εκπαίδευση χρηστών / 
διαχειριστών 

ΩΡΑ 2 ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 5.645,00€ 

ΦΠΑ (24%) 1.354,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 6.999,00€ 


