
 

 

 
 
 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                         Παιανία: 27-12-2019 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                                Αριθ. Πρωτ:  17692 
ΔΘΜΟ  ΠΑΙΑΝΙΑ                 
                                                                               ΑΠΟΦΑΘ Νο 490 
  
Θζμα:  Ζγκριςη των τεχνικών προδιαγραφών τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν για τθν προμικεια με τίτλο: 
«Προμήθεια, εγκατάςταςη και παραμετροποίηςη λογιςμικοφ διαχείριςησ νεκροταφείων (Παιανίασ - 
Γλυκών Νερών)» με απευκείασ ανάκεςθ. 
 
                    Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΠΑΙΑΝΙΑ 
               Ζχοντασ υπόψθ  τισ διατάξεισ: 
 Σου Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ   

αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 
 Σου Ν. 3463/2006, περί «Κφρωςθσ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ    114/08.06.2006 
ΣΕΤΧΟ ΠΡΩΣΟ) ». 

 Σθν 2/2037/11-1-2007 Εγκφκλιο ΤΠ.Ε.ΔΔ.Α με τθν οποία κακορίςτθκαν τα ςχετικά με τθν εφαρμογι 
του Ν. 3463/2006. 

 Σθσ παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/2008. 
 Σου Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ 

και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα τθν παρ. 14 του 
άρκρου 6. 

 Σου Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ/ 13-07-2010) «Ενίςχυςθ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαφγεια».   

 Σισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 377 του Ν.4412/2016 και τισ διατάξεισ του Ν.4605/2019. 
 Σο με αρικ.πρωτ.167862019 αίτθμα με ΑΔΑΜ: 19REQ006025238 τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν 

για τθν προμικεια με τίτλο: «Προμικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ λογιςμικοφ 
διαχείριςθσ νεκροταφείων (Παιανίασ - Γλυκϊν Νερϊν)»  θ οποία περιγράφεται αναλυτικά ωσ 
κατωτζρω και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ.  

 Σθν υπϋ αρικ. πρωτ. 17664/27-12-2019 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ με τθν οποία διατζκθκε 
ςυνολικι πίςτωςθ 23.560,00€, θ οποία είναι εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου, 
ζτουσ 2019, με Κ.Α.: 45-7134.001 και εγκρίκθκε όςον αφορά τθν προμικεια, εγκατάςταςθ και 
παραμετροποίθςθ λογιςμικοφ διαχείριςθσ  των δφο(2) νεκροταφείων (Παιανίασ - Γλυκϊν Νερϊν) 
και ζχει καταχωρθκεί ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Πλθρωμισ τθσ Τπθρεςίασ μασ με 
αρικμοφσ Α/572.  

 Σθν ανάγκθ του Διμου για τθν ανωτζρω προμικεια.    
 

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ 
 Εγκρίνουμε το με αριθ. πρωτ. 167862019 αίτημα το οποίο ςυντάχκθκε και κεωρικθκε από τθν 

Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου μασ & αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ για τθν 
προμικεια με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάςταςη και παραμετροποίηςη λογιςμικοφ διαχείριςησ 
νεκροταφείων (Παιανίασ - Γλυκών Νερών)» ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ ςυνολικισ δαπάνθσ 
19.000,00€ πλζον ΦΠΑ (24%) ήτοι 23.560,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ ςε βάροσ των Κ.Α.: 
45-7134.001 με τθν διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ. 

 
Ο ΔΘΜΑΡΧΟ 

 
 

ΙΙΔΩΡΟ Σ. ΜΑΔΘ 
 

 
 

ΑΔΑ: Ψ7Ω6ΩΞ9-Δ08



 

 

  
 

 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Παιανία  9/12/2019 

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΗΚΖ               Απιθ.Ππωη.: 16786 

ΓΖΜΟ  ΠΑΗΑΝΗΑ ΔΡΓΟ:  Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο 

Σαρ. Γ/λζε   : Μηρ. Παπαθσλζηαληίλνπ 1 λεθξνηαθείσλ (Παηαλίαο - Γιπθψλ Νεξψλ)  

Σαρ. Κψδ .   : 19 002  

Σει.             : 2132030772 Απιθμ. Μελέηηρ :  37/2019 

Fax              : 2106641530 ΠΡΟΫΠ. : 23.560,00 € κε ην Φ. Π. Α. 24% 

 
Με ηελ παξνχζα αίηεζε, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Γεκάξρνπ, ν Γήκνο καο έρεη αλάγθε  λα πξνβεί  

ζηελ πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ / εθαξκνγήο γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ δχν (2) θνηκεηεξίσλ 
ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο, (Κνηκεηήξην Παηαλίαο & Κνηκεηήξην Γιπθψλ Νεξψλ) ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 23.560,00 € κε ην Φ. Π. Α. 24%. θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 45-7134.001 
(Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο λεθξνηαθείσλ (Παηαλίαο - 
Γιπθψλ Νεξψλ) ) κε πίζησζε 23.560,00 ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2019 

 
CPV 48219300-9 (Παθέηα ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο) 

 

 
Δνδεικηικόρ Πποϋπολογιζμόρ 

 

Α/Α Πεπιγπαθή Κόζηορ (€) 

1 
Πξνκήζεηα & εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ/εθαξκνγήο νξγάλσζεο 
θαη δηαρείξηζεο Κνηκεηεξίσλ Γήκνπ Παηαλίαο 

16.500,00 

2 Παξακεηξνπνίεζε Δθαξκνγήο 1.750,00 

3 Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ (15 εξγαηνψξεο) 750,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 19.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 4.560,00 

ΣΔΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 23.560,00 

 
Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ 
Ζ εθηέιεζε ηεο, αλαθεξφκελεο ζηελ παξνχζα εηζήγεζε, πξνκήζεηαο ζα είλαη  δηάξθεηαο, απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ. 
Λοιπά ζηοισεία ηηρ ππορ ανάθεζη παπεσόμενηρ ςπηπεζίαρ :  
Σέινο, ζα ζέιακε λα ζαο γλσξίζνπκε φηη, θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο καο, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο 
παξερφκελεο  πξνκήζεηαο , γηα ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο απηήο.  

Απαιηούνηαι ηεσνικέρ γνώζειρ ή ηεσνική εμπειπία σ 

Γεν απαιηούνηαι ηεσνικέρ γνώζειρ ή ηεσνική εμπειπία  

 
 
 
 
 
 

Ο ΤΝΣΑΞΑ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ. 

  
ΜΟΤΝΣΡΑΚΗ ΔΛΙΑΒΔΣ ΙΙΓΩΡΟ η. ΜΑΓΗ 

 

ΑΔΑ: Ψ7Ω6ΩΞ9-Δ08



 

 

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΡΓΟ:  Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη  

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΗΚΖ παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο 

ΓΖΜΟ  ΠΑΗΑΝΗΑ λεθξνηαθείσλ (Παηαλίαο - Γιπθψλ Νεξψλ)  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

Σαρ. Γ/λζε   : Μηρ. Παπαθσλζηαληίλνπ 1  

Σαρ. Κψδ .   : 19 002  

Σει.             : 2132030772 Απιθμ. μελέηηρ:  37/2019 

Fax              : 2106641530 ΠΡΟΫΠ. : 23.560,00 € κε ην Φ. Π. Α. 

 

ΘΔΜΑ: «Ππομήθεια, εγκαηάζηαζη και παπαμεηποποίηζη λογιζμικού διασείπιζηρ 
νεκποηαθείων (Παιανίαρ - Γλςκών Νεπών)» 

 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
Ο Γήκνο Παηαλίαο ζηα πιαίζηα ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνηκεηεξίσλ, πξνηίζεηαη λα 

πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο ησλ δχν (2) 
λεθξνηαθείσλ (Παηαλίαο - Γιπθψλ Νεξψλ), κε ηηο παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 23.560,00 € κε ην Φ. Π. Α. 24%. θαη ζα βαξχλεη ηνλ  Κ.Α. 45-7134.001 
(Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο λεθξνηαθείσλ (Παηαλίαο - 
Γιπθψλ Νεξψλ) ) κε πίζησζε 23.560,00 ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2019 

 
H πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 « Γεκφζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) » 
(ΦΔΚ Α΄ 147/08.08.2016), ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α΄ 87/07.06.2010), ηνπ Ν. 3463/2006 
«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α΄ 114/08.06.2006) θαη κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%), ζε αθέξαηεο κνλάδεο, επί ηεο 
εθάζηνηε κέζεο ιηαληθήο ηηκήο, φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο γηα ηνλ Ννκφ 
Αηηηθήο, θαηά ηελ πξνεγνχκελε  εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα παξέρεη ςεθηαθά ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο δπλαηφηεηεο 
 

1. Βαζικέρ Γςναηόηηηερ Λογιζμικού: 
• Φεθηαθή απνηχπσζε ηνπ ρψξνπ - γξαθηθφο εληνπηζκφο δηαζέζηκσλ ρψξσλ 
• Αξρείν λεθξψλ 
• Αξρείν κεηαβνιψλ 
• Αξρείν νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ 
• Αξρείν ηάθσλ ηξηεηίαο 

2. Αναλςηικά Υαπακηηπιζηικά Λογιζμικού / δςναηόηηηερ: 

• Σνκείο / Εψλεο Κνηκεηεξίνπ 

• Καηεγνξίεο Σάθσλ (απινί, νηθνγελεηαθνί θιπ) 

• Γηαρείξηζε Σάθσλ 

• Παξαηάζεηο Σαθήο  

• Έθδνζε Παξάβνινπ Σαθήο  

• Έθδνζε Παξάβνινπ Παξάηαζεο Σαθήο  

• Γηαρείξηζε Δθηαθψλ  

• Δηδνπνίεζε Δθηαθήο  

• Έθδνζε Παξάβνινπ Δθηαθήο  

• Γηαρείξηζε Οζηενθπιάθησλ 

• Έθδνζε Δηήζηνπ Παξάβνινπ 

• Γπλαηφηεηα Δηδνπνίεζεο κε αλεμφθιεηα Οζηενθπιάθηα 

ΑΔΑ: Ψ7Ω6ΩΞ9-Δ08



 

 

• Ρίςε Οζηψλ ζην Υσλεπηήξη 

• Γηαρείξηζε Οζηενζεθψλ 

• Δηδνπνίεζε Πιεξσκήο Οζηενθπιαθίσλ & Οζηενζεθψλ 

• Πίλαθαο Δλεκέξσζεο Υξήζηε (Ζκεξήζηα πιεξνθφξεζε κε Σαθέο, Δθηαθέο, 

• Δληάικαηα) 

• Πξφβιεςε Δζφδσλ 

• Αλαιπηηθή Δηθφλα Δζφδσλ 

• Αλαθνξέο/Δθηππψζεηο 
3. Απαιηήζειρ ςζηήμαηορ 

Γηα ην πξφγξακκα ζα πξέπεη: 
λα ππάξρεη άκεζε πξφζβαζε απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή, 
λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο αλεμαξηήηνπ ηνπνζεζίαο, 
λα είλαη ζπκβαηφ κε φια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ, 
λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο, 
λα ππάξρεη πξφζβαζε απφ λένπο ρξήζηεο ρσξίο ηελ απαίηεζε αγνξάο  επηπιένλ  αδεηψλ 

ρξήζεο (απεξηφξηζηνη ρξήζηεο) θαη 
λα ππάξρεη ζπλδεζηκφηεηα κε ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
Σα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζην ινγηζκηθφ ζα νξίδνληαη απφ ηνπο Γηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Δμαηνκίθεπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, 
Πιήξσο ειιελνπνηεκέλν user interface. 

4. Απαιηήζειρ Δγκαηάζηαζηρ 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη ην πξνζθεξφκελν 

Λνγηζκηθφ ζε file server ην νπνίν ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηνλ Γήκν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Αλάδνρνο 
ζα παξαδψζεη ζην Γήκν ηηο απαηηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. 
5. Παπαμεηποποίηζη 

Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, λα εηζάγεη ζηελ εθαξκνγή, φια ηα 
παξακεηξηθά δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Όιεο νη απαηηήζεηο 
παξακεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζα δνζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν. Ο Γήκνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 
παξαδψζεη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ζε ςεθηαθή επεμεξγάζηκε κνξθή, φζα παξακεηξηθά 
δεδνκέλα ζεσξεζνχλ απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο φπσο ελδεηθηηθά ςεθηαθά 
αξρεία (autocad) πιήξνπο ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο ησλ 2 Κνηκεηεξίσλ, ηνκείο/δψλεο,  θ.ι.π. 
6. Δκπαίδεςζη 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηκέξνπο παξακεηξνπνηήζεσλ) ζρεηηθά κε ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ 15 

(δεκαπένηε) ωπών.  

Ζ εθπαίδεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρψξν ηνπ Γήκνπ, κε θπζηθή παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηή θαη 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

Σν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζα δηακνξθσζεί απφ θνηλνχ ελψ νη νκάδεο εθπαηδεπνκέλσλ ζα 
απνθαζηζηνχλ απφ ην Γήκν. 

 
 
 
 
 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Παιανία    13 - 12 - 2019 Η Πποϊζηαμένη Σ. Τ 

 Παιανία    13 - 12 - 2019 

 
 

 

Μοιπαζγενηήρ Παναγιώηηρ Μοςνηπάκη Δλιζάβεη  

Μησανολόγορ ΣΔ Πολιηικόρ Μησανικόρ Σ.Δ. 

 

ΑΔΑ: Ψ7Ω6ΩΞ9-Δ08



 

 

 

 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΡΓΟ:  Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη  

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΗΚΖ παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο 

ΓΖΜΟ  ΠΑΗΑΝΗΑ λεθξνηαθείσλ (Παηαλίαο - Γιπθψλ Νεξψλ)  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

Σαρ. Γ/λζε   : Μηρ. Παπαθσλζηαληίλνπ 1  

Σαρ. Κψδ .   : 19 002  

Σει.             : 2132030772 Απιθμ. μελέηηρ:  37/2019 

Fax              : 2106641530 ΠΡΟΫΠ. : 23.560,00 € κε ην Φ. Π. Α. 

 
 

ΘΔΜΑ: «Ππομήθεια, εγκαηάζηαζη και παπαμεηποποίηζη λογιζμικού διασείπιζηρ 
νεκποηαθείων (Παιανίαρ - Γλςκών Νεπών)» 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α Πεπιγπαθή Κόζηορ (€) 

1 
Πξνκήζεηα & εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ/εθαξκνγήο νξγάλσζεο 
θαη δηαρείξηζεο Κνηκεηεξίσλ Γήκνπ Παηαλίαο 

16.500,00 

2 Παξακεηξνπνίεζε Δθαξκνγήο 1.750,00 

3 Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ (15 εξγαηνψξεο) 750,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 19.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 4.560,00 

ΣΔΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 23.560,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Παιανία    13 - 12 - 2019 Η Πποϊζηαμένη Σ. Τ 

 Παιανία    13 - 12 - 2019 

 
 

 

Μοιπαζγενηήρ Παναγιώηηρ Μοςνηπάκη Δλιζάβεη  

Μησανολόγορ ΣΔ Πολιηικόρ Μησανικόρ Σ.Δ. 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΡΓΟ:  Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη  

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΗΚΖ παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο 

ΓΖΜΟ  ΠΑΗΑΝΗΑ λεθξνηαθείσλ (Παηαλίαο - Γιπθψλ Νεξψλ)  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

Σαρ. Γ/λζε   : Μηρ. Παπαθσλζηαληίλνπ 1  

Σαρ. Κψδ .   : 19 002  

Σει.             : 2132030772 Απιθμ. μελέηηρ:  37/2019 

Fax              : 2106641530 ΠΡΟΫΠ. : 23.560,00 € κε ην Φ. Π. Α. 

 

 

ΘΔΜΑ: «Ππομήθεια, εγκαηάζηαζη και παπαμεηποποίηζη λογιζμικού διασείπιζηρ 
νεκποηαθείων (Παιανίαρ - Γλςκών Νεπών)» 

 
 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Γιαηάξειρ 
H ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 « Γεκφζηεο 

πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ) » (ΦΔΚ Α΄ 147/08.08.2016), ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α΄ 
87/07.06.2010), ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α΄ 
114/08.06.2006) θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ  πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά μόνο βάζει ηηρ ηιμήρ. 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
ςμβαηικά ζηοισεία 
πκβαηηθά ζηνηρεία: 
1-  H Σερληθή πεξηγξαθή  
2-  Ο Πξνυπνινγηζκφο 
3-  Ζ γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
4-  Σηκνιφγηα πξνζθνξάο 
5-  Ζ 37/2019 κειέηε 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τπηπεζίερ Δγγύηζηρ  «Καλήρ Λειηοςπγίαρ» & ςνηήπηζηρ  
Οη ππεξεζίεο εγγχεζεο «θαιήο ιεηηνπξγίαο» ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, θαη’ ειάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα: 
Α. Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 
1. Αλαιπηηθή Καηαγξαθή Πεπξαγκέλσλ πληήξεζεο (Σαθηηθψλ – Έθηαθησλ Δλεξγεηψλ) 
2. Σεθκεξίσζε πξφζζεησλ πξνζαξκνγψλ θαη παξακεηξνπνηήζεσλ ζε Δθαξκνγέο πνπ έρεη 

πινπνηήζεη ν ίδηνο ν Αλάδνρνο 
3. Σεθκεξίσζε ζθαικάησλ 
4. Παξάδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ή επαλεθδφζεσλ ή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ 

εγρεηξηδίσλ ηνπ ινγηζκηθνχ  
Β. Απαίηεζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην ινγηζκηθφ είλαη 1 έηορ, απφ ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ έξγνπ.  
Γ. Οη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 
1. Γηαζθάιηζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο 
2. Δληνπηζκφο αηηηψλ βιαβψλ/ δπζιεηηνπξγηψλ θαη απνθαηάζηαζε 
3. Καηφπηλ ηεθκεξησκέλεο εηδνπνίεζεο απφ ηνλ Γήκν, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

επηιχεη ηα πξνβιήκαηα εληφο 2 εξγάζηκσλ εκεξψλ (48 σξψλ) απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο.  
4. Παξάδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ή ησλ επαλεθδφζεσλ ή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ 
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εγρεηξηδίσλ ινγηζκηθνχ 
5. Τπεξεζίεο απνκαθξπζκέλεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Λνγηζκηθνχ απφ 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη εληφο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Τπεπγολαβίερ 
ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν / 

ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ Πξνζθνξά, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 
γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα 
ζπλερίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζπλεπηθνπξνχκελν απφ πηζαλά λένπο ζπλεξγάηεο / ππεξγνιάβνπο κε 
ζθνπφ ηελ πιήξε πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Τπεξγνιάβνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε 
ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζα πξέπεη λα απνδείμεη ν πξψηνο φηη ζην πξφζσπν ηνπ 
λένπ ππεξγνιάβνπ ζπληξέρνπλ φιεο εθείλεο νη πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ν αξρηθφο ππεξγνιάβνο 
θξίζεθε θαηάιιεινο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, θέξεη απνθιεηζηηθά ν 
Αλάδνρνο. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
 Δμπιζηεςηικόηηηα 
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο θαη γηα δηάξθεηα 

ηοςλάσιζηον πένηε (5) εηών, ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο 
θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα 
πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ.  

Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ 
ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δηδηθφηεξα:  

1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη αζθαιέο πιεξνθνξηθφ πεξηβάιινλ ψζηε νπδείο 
ηξίηνο πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή – ππεξθείκελνο ή ππνθείκελνο απηνχ - λα κπνξεί λα έρεη 
πξφζβαζε ζην δίθηπν πιεξνθνξηψλ ηνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε δηθή ηνπ έγθξηζε. 

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ερεκχζεηα σο πξνο ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα 
ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Χο εκπηζηεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζηνπο ηξίηνπο, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί απφ ηνλ Αλαζέηνπζα Αξρή  σο εκπηζηεπηηθά. Ζ ηήξεζε εκπηζηεπηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν δηέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη 
πξέπεη λα είλαη εθάκηιιε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο πνπ ηεξεί ν Αλάδνρνο γηα ηνλ δηθφ ηνπ Οξγαληζκφ 
θαη γηα ηηο δηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα. 

3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθεχγεη νπνηαδήπνηε εκπινθή ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κε ηα 
ζπκθέξνληα ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή, λα παξαδψζεη κε ηε ιήμε ηεο χκβαζεο φια ηα ζηνηρεία, 
έγγξαθα θιπ. πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη αθνξνχλ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, λα ηεξεί κηα πιήξε 
ζεηξά ησλ αξρείσλ θαη εγγξάθσλ θαη ηνπ ινηπνχ πιηθνχ πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε θαη δηνίθεζε 
ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ απφ απηφλ. Σα 
αξρεία απηά πξέπεη λα είλαη εχθνια δηαρσξίζηκα απφ άιια αξρεία ηνπ Αλαδφρνπ πνπ δελ αθνξνχλ 
ην Έξγν. 

4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζηαηεχεη ην απφξξεην θαη ηα αξρεία πνπ αθνξνχλ ζε 
πξνζσπηθά δεδνκέλα αηφκσλ θαη πνπ ηπρφλ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε θαη 
παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ, αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ Έξγνπ, λα επηηξέπεη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη ζηα άηνκα πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα δηελεξγνχλ, θαηφπηλ 
έγγξαθεο αηηήζεσο, ειέγρνπο ησλ ηεξνχκελσλ αξρείσλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε δπλαηφηεηα 
πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε. 

5. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη θαη νη 
ππάιιεινη/ ζπλεξγάηεο / ππεξγνιάβνη ηνπ γλσξίδνπλ θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο παξαπάλσ 
ππνρξεψζεηο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ φηη ζε πεξίπησζε ππαηηηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ 
ζηελ κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ ερεκχζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ απφ ηε χκβαζε. Δπίζεο, ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ απνθαηάζηαζε θάζε 
ηπρφλ πεξαηηέξσ δεκίαο.  

6. Ζ αλαζέηνπζα Αξρή  δεζκεχεηαη λα ηεξεί εκπηζηεπηηθά γηα δύο (2) έηη ηα ζηνηρεία πνπ 
ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηεο απφ ηνλ Αλάδνρν εάλ αθνξνχλ ζε ηερληθά ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο θαη 
ηερλνγλσζία ή δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο εθφζνλ απηά θέξνπλ ηελ έλδεημε «εκπηζηεπηηθφ 
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έγγξαθν». ε θακία πεξίπησζε ε εκπηζηεπηηθφηεηα δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  πξνο ηηο 
αξρέο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα αίξεηαη απηνδηθαίσο ζε πεξίπησζε εθθξεκνχο δίθεο, έλζηαζεο, δηαηηεζίαο, 
ζην απνιχησο αλαγθαίν κέηξν θαη απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε ηεο απφ ηα κέξε, ηνπο δηθαζηηθνχο 
παξαζηάηεο θαζψο θαη ηνπο δηθαζηέο ηεο δηαηηεζίαο. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Πνεςμαηικά δικαιώμαηα 
Όια ηα απνηειέζκαηα - κειέηεο, ζηνηρεία θαη θάζε άιιν έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε ην Έξγν, o 

πεγαίνο θψδηθαο (source code) θαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ, φπνπ επηηξέπεηαη θαη δελ απνηειεί 
απιψο παξαρψξεζε άδεηαο ρξήζεο, θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα παξαδνηέα πνπ ζα απνθηεζνχλ 
ή ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κε δαπάλεο ηνπ Έξγνπ, ζα απνηεινχλ απνθιεηζηηθή 
ηδηνθηεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Σα απνηειέζκαηα ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, θαη εάλ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα 
παξαδνζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο 
χκβαζεο. ε πεξίπησζε αξρείσλ κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
ζπλνδεχζεη ηελ παξάδνζή ηνπο κε έγγξαθε ηεθκεξίσζε θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / 
δηαρείξηζή ηνπο. 

Με ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ ζα 
παξαρζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο 
κεηαβηβάδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν απηνδίθαηα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ν νπνίνο ζα είλαη πιένλ ν 
απνθιεηζηηθφο δηθαηνχρνο επί ηνπ Έξγνπ θαη ζα θέξεη φιεο ηηο εμνπζίεο πνπ απνξξένπλ απφ απηφ, 
ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθεξνκέλσλ ηεο εμνπζίαο νξηζηηθήο ή πξνζσξηλήο 
αλαπαξαγσγήο ηνπ ινγηζκηθνχ κε θάζε κέζν θαη κνξθή, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηελ εμνπζία θφξησζεο, 
εκθάληζεο ζηελ νζφλε, εθηέιεζεο κεηαβίβαζεο, αληηγξαθήο, απνζήθεπζεο αιιά θαη ηξνπνπνίεζεο 
ρσξίο άδεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε παξέρεηαη αλέθθιεηα δηα ηεο ππνγξαθήο 
ηεο ζχκβαζεο.    

Άπθπο 7ο 
Δπίλςζη διαθοπών 
Οη ηπρφλ δηαθσλίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηιχνληαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Γ.Κ.Κ (Ν.3463/2006). 
 
 
 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Παιανία    13 - 12 - 2019 Η Πποϊζηαμένη Σ. Τ 
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Μοιπαζγενηήρ Παναγιώηηρ Μοςνηπάκη Δλιζάβεη  

Μησανολόγορ ΣΔ Πολιηικόρ Μησανικόρ Σ.Δ. 
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