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Ηλιοφπολθ, 6/7/2020

ΠΡΟ
Κάκε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ :
«Εργαςίεσ ψθφιοποίθςθσ αρχείου του Διμου» ΑΜ:ΠΛΗΡ.1/2020
ασ γνωρίηουμε ότι ο Διμοσ μασ ενδιαφζρεται να προβεί ςε απευκείασ ανάκεςθ για τθν Τπθρεςία «Εργαςίεσ
ψθφιοποίθςθσ αρχείου του Διμου» ΑΜ:ΠΛΗΡ.1/2020 Μελζτθ του Αυτοτελοφσ Σμιματοσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν
του Διμου Ηλιοφπολθσ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ φψουσ 24.800€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%.
Παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε τθν προςφορά ςασ ςε κλειςτό φάκελο ζωσ τθν Δευτζρα 13/7/2020 και ϊρα 11:00 π.μ
ςτο κεντρικό Πρωτόκολλο του Διμου με ςυνθμμζνθ αίτθςθ ι επιςτολι.
Επιςυνάπτεται θ ςχετικι μελζτθ.
θμειϊνουμε ότι θ προςφορά ςασ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
1. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροςϊπου με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ από
αρμόδια Αρχι ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του όπωσ αυτζσ απορρζουν από το άρκρο 18
παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίςκεται ςε μια από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016
κακϊσ και ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτα άρκρα 79 ζωσ 81 του Ν.4412/2016.
2. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, ι υπεφκυνθ διλωςθ (όπωσ
περιγράφεται ςτο άρκρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ. 7αγ του άρκρου 43 του
Ν.4605/2019) εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα, ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, ι ςε περίπτωςθ νομικοφ
προςϊπου τθν υποβολι αυτισ εκ μζρουσ του νομίμου εκπροςϊπου (όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 79Α του
Ν.4412/2016), ςτθν οποία κα αναγράφεται «ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 73 του Ν.4412/2016».
3. Πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ.
4. Πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.
5. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι Γ.Ε.ΜΗ. ϊςτε να αποδεικνφεται ότι θ
δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ είναι ςχετικι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ (με θμερομθνία ζκδοςθσ ωσ τριάντα
εργάςιμεσ μζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ), κακϊσ και Βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν από Δ.Ο.Τ. (θ ΓΕΜΗ)
6. Για τα νομικά πρόςωπα: Πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από τθν αρμόδια αρχι ( πχ ΓΕΜΗ) με θμερομθνία
ζκδοςθσ ωσ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι του, ι τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα
ςφςταςθσ και νομικισ εκπροςϊπθςθσ ( π.χ. καταςτατικό, ΦΕΚ, πιςτοποιθτικό μεταβολϊν) ςυνοδευόμενα από
υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
7. Όλα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν υπ. αρ. ΠΛΗΡ.1/2020 Μελζτθ του Αυτοτελοφσ Σμιματοσ
Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν.
ε αντίκετθ περίπτωςθ δε κα είναι εφικτι θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Η παξνύζα κειέηε αθνξά ζην έξγν: Φεθηνπνίεζε αξρείνπ ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο, πην αλαιπηηθά ζηελ
ζάξσζε θαη ςεθηαθή απνηύπσζε ηνπ ζπλνιηθνύ ηζηνξηθνύ αξρείνπ ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο, ζηελ
απνζήθεπζή ηνπ ζε ζύζηεκα ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ θαη ζηελ αλάπηπμε πιαηθόξκαο
πξνβνιήο ηνπ γηα ηελ εύξπζκε δηαρείξηζε, αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ.
θνπόο ηνπ έξγνπ είλαη αθελόο κελ, ε δηάζσζε ηνπ ηζηνξηθνύ αξρείνπ ηνπ Δήκνπ,από θζνξά ιόγσ
παιαηόηεηαο, αθεηέξνπ δε ε δεκηνπξγία εύθνιεο θαη γξήγνξεο πξόζβαζεο θαη πξνβνιήο ηνπ ζηνπο
ρξήζηεο ηεο πιαηθόξκαο ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ ηζηνξηθνύ αξρείνπ ηνπ Δήκνπ. Με ηελ πινπνίεζε ηεο ελ
ιόγσ εξγαζίαο βειηηώλεηαη ε ρξήζε, εύξεζε θαη αλάγλσζε ησλ ηζηνξηθώλ εγγξάθσλ θαη βηβιίσλ
(πξσηνθόιινπ, βηβιηαξίσλ, δεκνηνινγίνπ, κεηξώνπ αξξέλσλ) θαη παξάιιεια βνεζά ζηελ εμνηθνλόκεζε
θαη νξζή ρξήζε ησλ ηζηνξηθώλ πόξσλ πνπ δηαζέηεη ν Δήκνο.
Σν θόζηνο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 24.800,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξύλεη
ηνλ Κ.Α. 10.6162.0021 ηνπ ηζρύνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ. Η εξγαζία ζα γίλεη κε απεπζείαο
αλάζεζε ζε ηξίηνπο, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαζώο θαη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα λ. 3463 / 2006 όπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρύνπλ.
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Α. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Η ςεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνύ αξρείνπ ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο ζα πεξηιακβάλεη ηελ αθξηβή ειεθηξνληθή
απνηύπσζε ηνπ αξρείνπ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ από ηε ζπκβαηηθή ηνπ κνξθή (θπζηθό αξρείν) ζε ςεθηαθή
κνξθή, ηελ αζθαιή απνζήθεπζή ηνπ ζε ύζηεκα Ηιεθηξνληθήο Δηαρείξηζεο Εγγξάθσλ, θαζώο θαη ηελ
αλάπηπμε πιαηθόξκαο πξνβνιήο ηνπ. Σν ζύλνινηνπ ηζηνξηθνύ αξρείνπ απαξηζκεί πεξίπνπ 30.000
ζειίδεο, εθ ησλ νπνίσλ 45 ληνζηέ, πνπ πεξηέρνπλ ζειίδεο κεγέζνπο Α4 θαη Α5, ζπλόινπ 18.900 ζειίδσλ,
θαη βηβιηνδεηεκέλα αξρεία, όπσο βηβιία Μεηξώνπ Αξξέλσλ, εθινγηθά βηβιηάξηα, βηβιία πξσηνθόιινπ,
δεκνηνινγίνπ, ζπλόινπ 8.600 ζειίδσλ, κεγέζνπο Α4, Α5, Α3 θαη επηπιένλ, πεξίπνπ 500 ηεύρε
εθεκεξίδσλ κε παιαηά δεκνζηεύκαηα, θαζώο επίζεο θαη 60.000 εγξξαθα (ζειίδεο Α4 θπξίσο θαη Α3) ηνπ
αξρείνπ ησλ νηθνγελεηαθώλ κεξίδσλ ηνπ Δεκνηνινγίνπ
ηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ είλαη ε απινύζηεπζε θαη ν αλαζρεδηαζκόο ηεο πξνβνιήο ηνπ αξρείνπ
θαη ε ςεθηαθή αλαβάζκηζε θαη δηαθάλεηά ηνπ, κε γλώκνλα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε, δηαρείξηζε θαη
πξνβνιή ηνπ γηα ηε δηάζσζή ηνπ. Σν ηζηνξηθό αξρείν απαξηίδεηαη θαηά ην πιείζηνλ από έγγξαθα θαη
βηβιία, επαίζζεηεο πνηόηεηαο ιόγσ παιαηόηεηαο, πνπ ρξήδνπλ ςεθηνπνίεζε κε εηδηθνύο επίπεδνπο
ζαξσηέο, bookscanner. Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ςεθηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα γίλεη ν έιεγρνο ζην πξνο
ςεθηνπνίεζε πιηθό, γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ αξρείνπ θαη όπνπ ρξεηαζηεί ζα γίλεη απνζπξξαθή εγγξάθσλ.
ηε ζπλέρεηα θαη αθνύ ηα έγγξαθα ςεθηνπνηεζνύλ ζα γίλεη ε επαλαζπξξαθή ησλ εγγξάθσλ θαη ε
επαλαηνπνζέηεζε ηνπο ζηα αληίζηνηρα ληνζηέ. Σν ςεθηνπνηεκέλν πιηθό ζα εηζαρζεί ζην
ππάξρνλύζηεκα Ηιεθηξνληθήο Δηαρείξηζεο Εγγξάθσλ γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε θαη αξρεηνζέηεζή
ηνπ θαη ελ ζπλερεία, ζα εηζαρζεί θαη ζα απνζεθεπηείθαη ζηελ πιαηθόξκα πνπ ήδε δηαζέηεη ν Δήκνογηα
ηελ πξνβνιή θαη δηαρείξηζή ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ ηζηνξηθνύ αξρείνπ.
Β. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Η δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο ζα αθνινπζήζεη ηελ παξαθάησ δνκή.
1. Καηαγξαθή θαη πξνεηνηκαζία πιηθνύ.
2. Εξγαζίεο απνζπξξαθήο θαη απνκάθξπλζεο κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ.
3. άξσζε αξρείσλ κε εηδηθνύο ζαξσηέο αλαιόγσο ην είδνο ηνπ αξρείνπ.
4. Υξήζε bookscanner ή θσηνγξαθηθό scanner θαη feeder
5. Πξνεηνηκαζία, επαλαζπξξαθή θαη επαλαθνξά ηνπ πιηθνύ ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε.

Η Φεθηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ απαηηεί ηηο παξαθάησ εξγαζίεο:
1. άξσζε αξρείσλ – Scanning.
2. Όςε ζάξσζεο : Δηπιήο όςεο ή κνλήο όςεο.(θαηά πεξίπησζε)
3. Μέγεζνο ζειίδσλ Α4 – Α5 - Α3
4. Αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 300 dpi
5. Μεηαηξνπή εηθόλσλ ζε αξρεία PDF.
6. Δεκηνπξγία εγγξάθσλ επεμεξγάζηκσλ κε δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο - OCR
7. Δηόξζσζε κε έμππλν ιεμηθό – Quality Control.
8. Αλάιπζε θαη ηκεκαηνπνίεζε θεηκέλνπ – Segmentation.
9. Ηιεθηξνληθή ζπξξαθή ςεθηνπνηεκέλσλ ζειίδσλ θαη δεκηνπξγία πνιπζέιηδσλ PDF αλά / θπζηθό
αξρείν.
10. Εηζαγσγή ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνύ ζην ππάξρνλύζηεκα Ηιεθηξνληθήο Δηαρείξηζεο Εγγξάθσλ
πνπ δηαζέηεη ν Δήκνο.(Motivo)
Η πιαηθόξκα πξνβνιήο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνύ ζα δηαηεζεί από ηνλ Δήκν κηαο θαη
ν Δήκνο δηαζέηεη εδε 3 πιαηθόξκεο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ςεθηνπνηήζεη ην πιηθό κε βάζε ηελ πιαηθόξκα πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν
Δήκνο. Γηά απηό ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα έξζεη ζ επαθή κε ηελ εηαηξεία αλάπηπμεο ηεο πιαηθόξκαο
πνπ ήδε δηαζέηεη Ο Δήκνο κε ζθνπό λα θαηαρσξεζεί ην ςεθηνπνηεκέλν πιηθό κέζα ζ απηήλ.
Σν πιηθό ζα παξαδίδεηαη από ην Δήκν ζηνλ αλάδνρν, ε ςεθηνπνίεζε ζα γίλεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
εηαηξείαο ηνπ αλαδόρνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρώλ ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ηνπ Νόκνπ πεξί πξνζηαζίαο
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, θαη ζα επηζηξέθεηαη ζην Δήκν όπσο παξειήθζε.
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ζα απαηηεζεί ε παξακεηξνπνίεζε, ε πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθήο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ θαη ηεο πιαηθόξκαο πξνβνιήοηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνύ ηνπ
Δήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο εηζαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνύ,ζηα
πξναλαθεξζέληα ζπζηήκαηα
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α

1

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Φηθιοποίηζη ιζηοπικού απσείος

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΜΟΝΑΓΑ

ΓΑΠΑΝΗ (€)

(€)

ειίδεο

90.000

0,20

18.000,00

Σεκάρην

1

1000,00

1000,00

Σεκάρην

1

1000,00

1000,00

Παπαμεηποποίηζηςζηήμαηορ
2

Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ
Δγγπάθυν

3

ΠαπαμεηποποίηζηΠλαηθόπμαρ
πποβολήρ ιζηοπικού απσείος

ΤΝΟΛΟ

20.000,00

Φ.Π.Α. 24%

4.800,00

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

24.800,00
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ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ο

Άπθπο 1 : Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
1. Σνπ Ν.3979/2011 «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
2. Σνπ Ν.2472/1997 «Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα»
3. Σεο ππ. αξηζ. ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989/10/4/2012 «Κύξσζε Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθήο
Δηαθπβέξλεζεο»
4. Σεο ππ. αξηζ. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ην Ηιεθηξνληθό Δεκόζην Έγγξαθν»
5. Σν Π.Δ. 25/2014 «Ηιεθηξνληθό αξρείν θαη ςεθηνπνίεζε εγγξάθσλ»
6. Η πξνκήζεηα ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην Ν. 4412 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
7. Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ) θαη ηνλ
Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ν. 3463/06, θαζώο θαη όιεο ηηο δηαηάμεηο πνπ ζα ηζρύνπλ θαηά ηελ
εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ
Άπθπο 2ο : ςμβαηικά ζηοισεία
Σα ηεύρε, πνπ απνηεινύλ ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο είλαη θαηά ζεηξά ηζρύνο ηα θαησηέξσ:
1. Ο Πξνϋπνινγηζκόο
2. Η Σερληθή Πεξηγξαθή
3. Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ
4. Η πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ
Άπθπο 3ο : Γιάπκεια ύμβαζηρ - Ανηικείμενο
Ο Αλάδνρνο, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζύκθσλα κε ην λόκν, ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη ζην
Δεκαξρηαθό Καηάζηεκα εληόο 20 εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο αλάζεζεο, γηα λα
ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζύκβαζε πνπ απαηηείηαη.
Οη ππεξεζίεο ςεθηνπνίεζεο θαη ε παξάδνζε ησλ ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνύλόρη ην
αξγόηεξν κέρξη 20.12.2020, γηα ην ζύλνιν ησλ απαηηήζεσλ (ςεθηνπνίεζε, παξακεηξνπνίεζε,
εθπαίδεπζε εηζαγσγή ζηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ηνπ Δήκνπ) κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ εκεξνκελία
ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 219 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηα
παξαδνηέα ηνπ αλαδόρνπ.

Η ζύκβαζε ζα ζπληαρζεί θαη ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηα άξζξα 201 έσο 205 ηνπ Ν
4412/2016.
Άπθπο 4ο : Αναθεώπηζη ηιμών
Η ηηκή κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη γηα
θαλέλα ιόγν δελ ππόθεηηαη ζε νπνηαδήπνηε αλαζεώξεζε.
Άπθπο 5ο : Σπόπορ Ανάθεζηρ ηηρ Δπγαζίαρ
Ο πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 24.800,00€ (είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ νρηαθνζίσλ επξώ). Η
αλάζεζε ζα γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε κε θξηηήξην ηελ ρακειόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.
Η πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ ζα πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ απαηηήζεσλ.
Άπθπο 6ο : Γικαιολογηηικά Τποτηθίος Αναδόσος
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε θαη παξνρή ππεξεζηώλ ζην
αληηθείκελν αλάπηπμεο εθαξκνγώλ. Γηα ηελ απόδεημε ηε εκπεηξίαο απαηηείηαη λα ππνβάιιεη ηνπιάρηζηνλ
κηα (1) βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο από έξγν ςεθηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο θαη
πξνβνιήο πεξηερνκέλνπ. (δεκόζηνπ θνξέα) ίζνπ ή κεγαιύηεξνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ ηειεπηαίσλ 5
(πέληε) εηώλ. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.2 θαη 3 ηνπ
άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016 σο δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ ηνπ
άξζξνπ 73 παξ.1 θαη 2, ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη:
α) απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ,
β) πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο θαη
γ) πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο.
Άπθπο 7ο : Τποσπεώζειρ Αναδόσος
1. Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενύηαη δε λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά
κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ.
2. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά κόλνο ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο ζε
ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη από κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ, πνπ ζα αζρνιεζνύλ ή ζα
παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνύζα ύκβαζε. ε πεξίπησζε
νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενύηαη κόλνο απηόο πξνο
απνθαηάζηαζή ηεο.
3. Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, επηζηεκνληθνύ θαη
ινηπνύ πξνζσπηθνύ, θαζώο επίζεο θαη ζπλεξγαηώλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνύκελε εκπεηξία,
ηερλνγλσζία θαη ηθαλόηεηα, ώζηε λα αληαπνθξηζνύλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ύκβαζεο,
ππόζρεηαη δε θαη βεβαηώλεη όηη ζα επηδεηθλύνπλ πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο
αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ησλ εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ από
απηήλ πξνζώπσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δύλαηαη λα δεηήζεη ηελ
αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ, νπόηε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε
αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξόζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζόλησλ. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο
Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ, θαηόπηλ αηηήκαηόο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ,
δύλαηαη λα γίλεη κόλν κεηά από έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κόλν κε άιιν πξόζσπν

αληηζηνίρσλ πξνζόλησλ ή εκπεηξίαο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
εγγξάθσο δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ από ηελ αληηθαηάζηαζε.
4. ε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ απνρσξήζνπλ από απηήλ ή ιύζνπλ ηε
ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηνπο απνρσξήζαληεο
ζπλεξγάηεο, κε άιινπο αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζόλησλ, κεηά από έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο
5. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ώζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο,
πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
6. Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεώζεσλ
θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμύ απηνύ θαη ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πιελ ηεο ακνηβήο ηνπ ηελ νπνία κπνξεί λα εθρσξήζεη ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο
ηνπ θαη ππό ηνλ όξν πξνεγνύκελεο ελεκέξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
7. Ο Αλάδνρνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο ύκβαζεο ή ηεο Δηαθήξπμεο ή ηεο
Πξνζθνξάο ηνπ, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηώζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή θαη ηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ
ή θαη ην Ειιεληθό Δεκόζην, γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ
παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη, αιιά κέρξη ην ύςνο ηνπ πνζνύ ηεο ύκβαζεο.
8. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηεο
ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη λα πξνζαξκόδεη ην ινγηζκηθό
ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, αλ απηό
απαηηείηαη από ηε θύζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεύνληαη θαη επεμεξγάδνληαη.
9. Η Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη από θάζε επζύλε θαη ππνρξέσζε από ηπρόλ αηύρεκα ή από θάζε
άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο
απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρόιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθό ηνπ
Αλαδόρνπ ή ηξίησλ
10. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνθεύγεη ηελ πξνβνιή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο
ζπκβαηηθήο ηνπ ζρέζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε ηελ εμαίξεζε ηεο απιήο αλαθνξάο ζην
πειαηνιόγηό ηνπ.
11. Ο Αλάδνρνο έρεη επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο θαη άιινλ αξκόδην θξαηηθό θνξέα, κε ηνλ ηξόπν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε αξκόδηα Δηεύζπλζε
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη λα παξέρεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αλαθνξέο, πιεξνθνξίεο θαη
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο, θαηόπηλ ζρεηηθνύ ηεο αηηήκαηνο.
Άπθπο 8ο : Ανεπαπκήρ Ποιόηηηα
Εάλ ε παξερόκελε ππεξεζία δελ είλαη ζύκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκόδηαο
ππεξεζίαο ηνπ Γήμος Ηλιούποληρ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθσζεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο
δηαηάμεηο.

Άπθπο 9ο : Παπαλαβή - Πληπυμή

Η παξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ ζα γίλεηαη ζηελ έδξα ηνπ Γήμος Ηλιούποληρ, ζηνπο δηαθνκηζηέο ηνπ
Μεραλνγξαθηθνύ Κέληξνπ θαη ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ Φνξέα, όπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλεο νη κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Οπνηαδήπνηε ππεξεζία δελ
είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, όπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί ζηελ παξνύζα κειέηε, ζα
πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη ζε απηέο, εηδάιισο ζα απνξξίπηεηαη. Σν ζπκβαηηθό ηίκεκα ζα πιεξσζεί ζηνλ
αλάδνρν βάζεη ρξνλνινγίνπ(δειαδή από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο κέρξη ην αξγόηεξν
20/12/2020) αθνύ νινθιεξσζνύλ νη δηαδηθαζίεο έθδνζεο θαη ζεώξεζεο ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ
εληάικαηνο, κεηά ηελ νινθιεξσηηθή παξαιαβή ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή
ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 219 ηνπ Ν 4412/2016.
Άπθπο 10ο : Δγγύηζη Καλήρ Δκηέλεζηρ
Δελ απαηηείηαη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο δηόηη ε ζύκβαζε είλαη αμίαο ίζεο ή θαηώηεξεο από ην πνζό ησλ
είθνζη ρηιηάδσλ επξώ (20.000,00 €).
Άπθπο 11ο : Φόποι – Σέλη – Κπαηήζειρ
Ο Αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο βάζεη ησλ ηζρπόλησλ λόκσλ θόξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο
πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο αλάζεζεο πιελ ηνπ Φ.Π.Α. 24% πνπ βαξύλεη ην Φνξέα.
Άπθπο 12ο : Αξιολόγηζη Πποζθοπών
Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ρακειόηεξε ηηκή. Γηα ηελ επηινγή ηεο
ρακειόηεξεο ηηκήο ιακβάλνληαη ππ’ όςε κόλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη
είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο ινηπνύο όξνπο ηεο Μειέηεο.
Άπθπο 13ο : Ποινικέρ Ρήηπερ – Έκπηυζη Αναδόσος
Αλ νη ππεξεζίεο δελ παξαζρεζνύλ από ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο
ζύκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρόλ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηόλ λα
επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ ηνπ
Δήκνπ θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 218 παξ.1 Ν.4412/16.
Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο
πξνβιεπόκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθώλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηώλ
ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ
ππεξεζηώλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα, β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη
πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα,
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ είλαη αλεμάξηεηεο από ηηο
επηβαιιόκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη δύλαληαη λα αλαθαινύληαη κε
αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνύλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο
πξνζεζκίεο παξαζρεζνύλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε
ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. Σν πνζό ησλ πνηληθώλ ξεηξώλ
αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη από/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ. Η επηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ δελ ζηεξεί από
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξύμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην.
ε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο παξάηαζεο ζα αθνινπζήζνπλ νη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207
ηνπ Ν.4412/2016.

Άπθπο 14ο : Ανυηέπα βία
Χο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξόβιεπην θαη ηπραίν γεγνλόο πνπ είλαη αδύλαην λα πξνβιεθζεί έζησ
θαη εάλ γηα ηελ πξόβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη
επηδείρζεθε ε αλάινγε ζύλεζε. Ελδεηθηηθά γεγνλόηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξόβιεπηα
θπζηθά γεγνλόηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθό γεγνλόο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν
εληνινδόρνο ή ν εληνιέαο δελ είλαη ππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνύ, πόιεκνο, αηύρεκα,
αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ εληνινδόρνπ θ.α. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απόδεημε απηήο
βαξύλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενύηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο από ηόηε
πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνύλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα
πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
Άπθπο 15ο : Δπίλςζη Γιαθοπών, Δθαπμοζηέο Γίκαιο
Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνύλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρόλ ζα
πξνθύςεη ζηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο ύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί.
Οη ηπρόλ δηαθσλίεο πνπ πξνθύςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, επηιύνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 273 ηνπ Ν.3463/2006 θαη ζηα αξκόδηα δηθαζηήξηα.
Ηλιούπολη, 5.5.2020
Ο ςνηάξαρ
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