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ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση δικαιώµατος 

χρήσης της ηλεκτρονικής βάσης πληροφοριών ∆ΗΜΟΣ DATA για ένα έτος, 

ποσού  2.480,00 € µε τον Φ.Π.Α   

 

Το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός», σύµφωνα µε το άρθρο 

118 του Ν. 4412/2016 για απευθείας αναθέσεις προτίθεται να πραγµατοποιήσει 

σύµφωνα µε τις  τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της µελέτης και ενδεικτικό 

προϋπολογισµό ποσού 2.480,00 € (αρ.πρωτ.4841/20.10.2020), ανάθεση για 

απόκτηση δικαιώµατος χρήσης της ηλεκτρονικής βάσης πληροφοριών ∆ΗΜΟΣ 

DATA για ένα έτος του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος 

Στυλιανός» 

 

Παρακαλούµε όπως καταθέσετε την οικονοµική σας προσφορά µέχρι 27.10.2020 

ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00 µµ. στο γραφείο Προµηθειών του Ιδρύµατος, µε φυσικό 

τρόπο (οδός 28ης Οκτωβρίου 99, Θεσσαλονίκη), αρµόδια υπάλληλος  

Χαµουργιωτάκη Αργυρώ,  τηλ.2310941777, εσωτ.21 

 

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από 

διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκοµίσετε µαζί µε την οικονοµική σας προσφορά και 

τα παρακάτω δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 80 παρ.2 και 3 του Ν.4412/2016: 

 

1. Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας 

2. Φορολογική ενηµερότητα (για κάθε νόµιµη χρήση εκτός είσπραξης) 

3. Ασφαλιστική ενηµερότητα.. 

4. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις 

περιπτώσεις ατοµικής επιχείρησης, το φυσικό πρόσωπο, β) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές και γ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), 

τον ∆ιευθύνονταΣύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικούΣυµβουλίου. 

5. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις επαγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας και εµπειρογνωσίας 



 

 

που αναφέρονται στις από 20.10.2020 τεχνικές προδιαγραφές και όρους της 

µέλετης 

 

 

Συνηµµένα : 

• Οι από 20.10.2020 τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και ενδεικτικός 

προϋπολογισµός 

• Υπεύθυνη δήλωση 

 

 

 

Η Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

 

 

Σπανού Ιωάννα 
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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Αρμ.Υπάλληλος: Α.Χαμουργιωτάκη 

 

Μελέτη για απόκτηση δικαιώµατος χρήσης της ηλεκτρονικής βάσης πληροφοριών 

"∆ΗΜΟΣ DATA " για ένα έτος, συνολικής αξίας 2.480,00 € µε τον Φ.Π.Α24% 

(79980000-7) -Υπηρεσίες συνδροµών 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην ανάθεση υπηρεσίας σύµβασης παροχής 

υπηρεσιών του έργου µε τίτλο: «απόκτηση δικαιώµατος χρήσης της ηλεκτρονικής 

βάσης πληροφοριών "∆ΗΜΟΣ DATA " για ένα έτος του ∆ηµοτικoύ Βρεφοκοµείου 

Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός» 

Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ηµοτικoύ 

Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός» οικονοµικού έτους 2020 και 

οικονοµικού έτους 2021 συγκεκριµένα στον K.A. 02.00.6451 ‘’Συνδροµές σε 

εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα’’. 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της παρούσας µελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο 

ποσό των 2.480,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η σηµερινή πολυνοµοθεσία, η οποία σε συνδυασµό µε την αύξηση των 

αρµοδιοτήτων των ΟΤΑ, προκαλεί τεράστια συγκέντρωση όγκου των υπηρεσιακών 

δεδοµένων που πρέπει να έχει υπόψη του κάθε πολιτικός και υπηρεσιακός 

παράγοντας ενός ∆ήµου. 



Για το σκοπό αυτό απαιτείται η ηλεκτρονική κωδικοποίηση της ισχύουσας 

νοµοθεσίας καθώς και αναλύσεις των επί µέρους άρθρων εκάστοτε νόµου. 

Ταυτόχρονα απαιτείται η συγκέντρωση του συνόλου των νόµων που απαιτεί η 

καθηµερινή λειτουργία των ΟΤΑ, καταχωρηµένη ανά λειτουργική δοµή των 

υπηρεσιών. ώστε να είναι εύκολα προσβάσιµη και κατανοητή. 

Με δεδοµένο ότι ένας νόµος στο σύνολό του µπορεί να περιλαµβάνει πολλά 

υποσύνολα, τα οποία να µην αφορούν στο σύνολό τους  ΟΤΑ,  πρέπει να υπάρχει η 

δυνατότητα ηλεκτρονικής απεικόνισης και συγκέντρωσης µόνο των απαραίτητων 

διατάξεων ώστε να εξοικονοµούνται εργατοώρες και ανθρώπινοι πόροι.    

Ταυτόχρονα απαιτείται η ηλεκτρονική ενηµέρωση µια Νοµοβιβλιοθήκης µε 

συγκεκριµένες  αναφορές σε διατάξεις που έχουν ψηφιστεί σε βάθος χρόνου έτσι 

ώστε εύκολα να γίνονται προσβάσιµες από τις υπηρεσίες. 

Τέλος λόγω έλλειψης προσωπικού σε πολλά Νοµικά Πρόσωπα ΟΤΑ, αλλά και στους 

ίδιους τους ∆ήµους κρίνεται αναγκαία η υποβοήθηση του προσωπικού µε την 

ηλεκτρονική βοήθεια παροχής έγκυρης γνώσης ώστε να επιτελούν όσο πιο σωστά τα 

υπηρεσιακά τους καθήκοντα και να επιτυγχάνεται η εύρυθµη λειτουργία της 

υπηρεσίας.                                            

Με αυτά τα δεδοµένα το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός» 

κρίνει  σκόπιµο την ανάθεση συνδροµών διαδικτύου  για µεταφορά τεχνογνωσίας στο 

προσωπικό του. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του έργου θα ανέλθει στο ποσό των δεκαπέντε 

χιλιάδων ευρώ (2.480,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον 

K.A. 02.00.6451 ‘’Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα’’,. 

Το ποσό 1.240,00 € του κονδυλίου του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισµού 

του Ιδρύµατος οικονοµικού έτους 2020 και το ποσό 1.240,00 του κονδυλίου του 

σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισµού του Ιδρύµατος οικονοµικού έτους 2021 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής 



Με την παρούσα  προβλέπεται η εργασία υπηρεσιών συνδροµών διαδικτύου  του 

∆ηµοτικoύ Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός» για µεταφορά 

τεχνογνωσίας στο προσωπικό του. 

 Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η παροχή υπηρεσιών, θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

2. Τις ισχύουσες διατάξεις του Νόµου 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. -147 Α/08-08-2016 

που αφορά τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης», 

4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»,  

5. Τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. 105/00 (Φ.Ε.Κ. 100Α/00 «Προσαρµογή της 

ελληνικής νοµοθεσίας περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα προς το 

κοινοτικό δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της οδηγίας 

97/52/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997 και 

τροποποίηση του Π.∆. 370/1995 (Α΄199)», 

6. Τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (Συµπληρωµατικά θέµατα που δε 

ρυθµίζονται ή δε ρυθµίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις). 

7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555.2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» 

8.  

 Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Μελέτη - Τεχνική περιγραφή  

β. Προϋπολογισµός µελέτης  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 



 Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 

Το χρονικό διάστηµα  υλοποίησης του έργου, ορίζεται από την υπογραφή της 

σύµβασης  και έως ∆ώδεκα (12) µήνες. 

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσφέρει εργασία υπηρεσιών συνδροµών 

διαδικτύου  του ∆ηµοτικoύ Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός» για 

µεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό του. 

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 

Το  ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός» είναι υποχρεωµένος 

για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για 

την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας 

 

Άρθρο 7ο: Τρόπος πληρωµής 

Η πληρωµή στον ανάδοχο θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις και συγκεκριµένα: 

Α) Καταβολή 50% του συνολικού ποσού µε την υπογραφή της σύµβασης. 

Β) Καταβολή του 50%  του υπολοίπου συµφωνηθέντος ποσού µε την έναρξη του 

νέου προϋπολογισµού στο έτος 2021 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή καθορίζεται έως του 

ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης, λαµβάνοντας υπόψη την προσφορά του 

αναδόχου. Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο 

φόροι και βάρη. Η αµοιβή θα αποπληρωθεί µε την προσκόµιση τιµολογίου και των 

παραστατικών που από τον νόµο απαιτούνται. 

Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιµών 

Οι τιµές  δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες.   

Άρθρο 9ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 



Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους 

ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και 

κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 Άρθρο  10ο : Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 

καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 

γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 

πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 

εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 

πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην 

περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 

ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 

συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που 

ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα 

και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα. 

 Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, 

επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.            

 

Η Προϊστάµενη του 

∆ιοικητικού-Οικονοµικού 

Ο Αναπληρωτής 

Προϊστάµενος της 

∆ιεύθυνσης 

Η Πρόεδρος του ∆.Σ. 

  

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΑ 

ΠΑΣΣΑ∆ΗΣ                    

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

ΣΠΑΝΟΥ 

ΙΩΑΝΝΑ 

 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 

(Εmail):  

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι:  

Α1. αποδέχοµαι τους όρους της ανωτέρω πρόσκλησης και ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται έχουν τις ζητούµενες προδιαγραφές που 

αναφέρονται στην πρόσκληση και την µελέτη 

Α2.η επιχείρηση είναι εγγεγραµµένη στο οικείο Επιµελητήριο ή σε επαγγελµατικό σύλλογο και ασκώ επάγγελµα συναφές µε το 

αντικείµενο της σύµβασης, 

Β1.δεν έχω καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήµατα: 

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου.   

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου.   

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000.  τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες 

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008.   

• 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  

Β2. δεν έχω καταδικασθεί, µε τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού κώδικα, σχετικό µε την άσκηση 

της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  

Γ.δεν βρίσκοµαι σε µια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης), λόγω της 

οποίας αποκλείεται ή µπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης 

∆. αναλαµβάνω την υποχρέωση προσκόµισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων 

αποκλεισµού: 

1) απόσπασµα ποινικού µητρώου  

2) πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας  

3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας 

4)καταστατικό εταιρείας                                             Ηµεροµηνία:   1111111111111 

 
Ο – Η ∆ηλών 

 
 
 
 

(Υπογραφή) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 



 


