
 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Βριλήσσια 23.07.2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Ν.Π.Δ.Δ.        Α.Π.: -1603- 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ     Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»  
Δ/νση: Λ. Πεντέλης 62 
 15235 Βριλήσσια  
Τηλ.:  2108105052  
Fax:  2106131204 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

(MOBILE APP) ΓΙΑ ANDROID ΚΑΙ iOS» με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης 

σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016. 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται στην 13/2020 μελέτη που συνέταξε το 

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. 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. 

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 

 

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με αυτές 

του Ν. 3463/2006 και του 3852/2010. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε 

σφραγισμένο φάκελο αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Δευτέρα 

03.08.2020 και ώρα 14:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 62 – 

ισόγειο, ώρες: 08:00 – 14:00) και ο οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

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.   

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. 

 

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 

 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). 

 

 

5. Οικονομική προσφορά, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τον πίνακα εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης της 13/2020 Μελέτης. 

 

Συνημμένα:   

13/2020 Μελέτη 

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. 

 

ΑΡΣΕΝΗ-ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 


