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ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 

«Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος SingularLogic 
Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023» 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 28.420,80€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  1/2023 
Τίτλος  : «Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος 

SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023». 
  
Φορέας υπηρεσίας                          :                            ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Προϋπολογισμός   :  28.420,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
CPV     : 72261000-2 (Υπηρεσίες Υποστήριξης Λογισμικού) 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων 
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ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 
 

 
 
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ  ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη 
μηχανογραφικού συστήματος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, συντάσσεται  με σκοπό  την παροχή διαρκής ενημέρωσης 
του λογισμικού (εγκατεστημένου στο Δήμο) Genesis και S.H.R.M.S της Singular Logic με νέες εκδόσεις 
(release),καθώς και συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης με ετήσια σύμβαση υποστήριξης για το 
έτος 2023, όπως αναλύονται και στην σχετική μελέτη.   
H προμήθεια  προϋπολογίζεται  σε  28.420,80€ μαζί με τον Φ.Π.Α και έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον  
Κ.Α. 10.6266.03 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.  
  
- Ισχύουσες διατάξεις  
  
Η εκτέλεση της υπηρεσίας  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις :  
 

• του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και   
              Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

• του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006) 

• του Ν. 3852/2010/ ΦΕΚ Α’ 87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  
            Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• του ν. 4600/2019 

• του Ν.4782/2021 

• του Αστικού Κώδικα 
 Ειδικότερα για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» την 1-01-2011 απαιτήθηκε η 
προσαρμογή των υφιστάμενων υποδομών πληροφορικής στην νέα αρχιτεκτονική ώστε να 
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της νέας οργανωτικής δομής της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους καθώς και την 
ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών. Υλοποιήθηκε με το έργο «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων 
πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων για την εφαρμογή του 
Προγράμματος «Καλλικράτης», του οποίου ήταν ανάδοχος η εταιρεία λογισμικού SingularLogic A.E., 
προμηθεύοντας και εγκαθιστώντας στο Δήμο Κεφαλλονιάς τα προγράμματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (λογισμικό) «ΟΤΑ – GENESIS» και S.H.R.M.S. Ο κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 
(server) εγκαταστάθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου και οι χρήστες του λογισμικού είναι 
εγκατεστημένοι και στις οκτώ Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κεφαλλονιάς (Αργοστολίου, Παλικής, 
Λειβαθούς, Ελειού-Πρόννων, Σάμης, Ερίσσου, Ομαλών, Πυλάρου). 
  Κατόπιν των διατάξεων του ν. 4600/2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ο Δήμος Κεφαλλονιάς 
διασπάστηκε σε τρεις δήμους από 1-9-2019 μεταξύ  των οποίων και ο Δήμος Ληξουρίου. Στον νέο 
δήμο εγκαταστάθηκε νέος κεντρικός server και οι χρήστες του λογισμικού βρίσκονται στα 5 δημοτικά 
κτίρια του δήμου στο Ληξούρι. 
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη  διαρκής ενημέρωσης του παραπάνω λογισμικού με νέες εκδόσεις 
(release) και την ανάγκη προμήθειας νέων εφαρμογών, καθώς και συντήρησης και τεχνικής 



υποστήριξης, είναι απαραίτητο να συναφθεί ετήσια σύμβαση υποστήριξης για το έτος 2023 
αρχόμενη από 31-01-2023 έως και 31-12-2023. 
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των  28.420,80€  € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%.  
Η χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους και από τον εγγεγραμμένο ΚΑΕ 10.6266.03 του 
Προϋπολογισμού του Δήμου Ληξουρίου οικονομικού έτους 2023.  
Το λογισμικό αναφοράς είναι το ακόλουθο: 

1. ΟΤΑ RELEASE ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
2. ΟΤΑ RELEASE HRMS (ΜΕΧΡΙ 100) 
3. OTA ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
4. ΟΤΑ RELEASE ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
5. ΟΤΑ RELEASE ΤΑΠ 
6. ΟΤΑ RELEASE WEBSERVICES 
7. ΟΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΧΡΕΩΣΤΩΝ 
8. ΟΤΑ RELEASE EXTRA (25 USERS) 

Και περιλαμβάνει: 
1. Παραχώρηση, εγκατάσταση και εργασίες συντήρησης του υπάρχοντος και του νέου λογισμικού, 

καθώς και των νέων εκδόσεών του και εκδόσεων συντήρησης (υπηρεσίες για την εύρυθμη 
λειτουργία του λογισμικού, αποκατάσταση βλαβών και προβλημάτων του λογισμικού).  

Οι νέες βελτιωμένες εκδόσεις και οι εκδόσεις συντήρησης των υπαρχόντων λογισμικών, 
αναπτύσσονται από τη Singular Logic με σκοπό την εναρμόνισή τους με την κείμενη νομοθεσία 
καθώς και τις αλλαγές αρτιότερης χρήσης. Ο ανάδοχος θα γνωστοποιεί στο Δήμο εγκαίρως (έντυπα ή 
ηλεκτρονικά), την παραγωγή των νέων εκδόσεων μετά την ανακοίνωσή τους από την Singular Logic, 
θα τις παραχωρεί και θα τις εγκαθιστά. Στην αναφορά αυτή θα περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά 
τους, την αιτιολογία της ανανέωσης και τις ενδεχόμενες αλλαγές στα εγχειρίδια χρήσης, καθώς και 
πλήρη ενημέρωση όντος του ΟΠΣ Genesis. 
Περιλαμβάνεται και συντήρηση των λογισμικών η οποία καλύπτει: 

• Έλεγχο καλής και σωστής λειτουργίας των λογισμικών και του μηχανισμού παραγωγής αντίστοιχων 
αντιγράφων ασφάλειας (backup) που υπάρχει εντός του Genesis. Έγκαιρη πρόβλεψη των 
ανεπιθύμητων καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν από λάθη, παραλείψεις, ανεπάρκεια 
γνωστικού αντικειμένου κλπ. 

• Έλεγχος ορθότητας – πληρότητας των αντίστοιχων αντιγράφων ασφάλειας των λογισμικών που 
διατηρεί ο Δήμος. 

2. Yποστήριξη 330 ωρών από εξειδικευμένους τεχνικούς, των εφαρμογών όπως εκπαίδευση χρηστών, 
παραμετροποίηση και εξειδικευμένη προσαρμογή των εφαρμογών, αποκατάσταση βλαβών και 
προβλημάτων των δεδομένων, υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών επί τόπου (on site) ή με 
απομακρυσμένη σύνδεση μέσω modem. 
Οι υπηρεσίες υποστήριξης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο: 

• Διόρθωση λαθών, προβλημάτων ή δυσλειτουργιών στο λογισμικό των εφαρμογών, ανεξάρτητα από 
το λόγο εμφάνισής τους. 

• Αξιολόγηση αναφερόμενων προβλημάτων και εντοπισμός των αιτιών δυσλειτουργίας. 

• Βελτιστοποίηση της παραμετροποίησης των εφαρμογών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από 
πρόβλημα ή δυσλειτουργία του λογισμικού των εφαρμογών. 

• Ανανέωση, επανασχεδίαση και τροποποίηση των εκτυπωτικών φορμών που χρησιμοποιούνται, ώστε 
να μπορούν να δημιουργούνται γρήγορα και αυτόματα, πλήρως κατανοητά εκτυπωτικά φύλλα. 

• Τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας, απομακρυσμένη βοήθεια μέσω modem ή επιτόπου παρουσία 
εξειδικευμένου τεχνικού για προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από απόσταση, 
λόγω της κρισιμότητας λειτουργίας των υπηρεσιών. 



• Άμεση επαναφορά του συστήματος στην πιο πρόσφατη κατάσταση, σε περίπτωση απωλειών ή 
καταστροφών του συστήματος λογισμικού, μέσω των αντίγραφων ασφάλειας. 

• Υποστήριξη της τεχνολογίας δημιουργίας web services για την όποια επικοινωνία απαιτείται με τις 
εθνικές βάσεις δεδομένων (Εθνικό Δημοτολόγιο). 

• Άμεση ενημέρωση για παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν. 

• Συμμετοχή στην παραγωγή των αναγκαίων εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 

• Άμεση ενημέρωση για απαιτούμενες παρεμβάσεις προληπτικής συντήρησης ή διαχείρισης που 
προκαλεί τη μη διαθεσιμότητα του συστήματος για ώρες εκτός του ωραρίου εργασίας. 

• Υποβολή εκθέσεων ευρημάτων και αντίστοιχων παρεμβάσεων μετά από επιτόπου επίσκεψη ή 
απομακρυσμένη παρέμβαση. 

• Εκπαίδευση των χρηστών του λογισμικού, όταν κριθεί απαραίτητο (επιτόπου ή απομακρυσμένα). 

• Τήρηση στο ακέραιο του θεσμικού πλαισίου - ενημέρωση για κάθε νέα εγκύκλιο, νόμο, διευκρίνιση 
και τι σημαίνει αυτό μηχανογραφικά. 

• Ενημέρωση για τις ενέργειες που απαιτεί το θεσμικό πλαίσιο για τον Προϋπολογισμό, ΟΠΔ, 
Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί κλπ. 

• Παρακολούθηση ΟΠΔ με αποστολή αποτελεσμάτων επίτευξης των μηνιαίων και τριμηνιαίων στόχων 
και εκτυπώσεων από τις οποίες προκύπτει η αναγκαιότητα ή όχι απομείωσης βάσει εκτέλεσης του 
Προϋπολογισμού. 

• Ενημέρωση της Διοίκησης με εκτυπώσεις Δεικτών Αποτελεσματικότητας (Αριθμοδείκτες) και  
παρακολούθηση της πορείας  των «Χρηματοδοτήσεων» ανά Ταμειακή Κατηγορία (Τακτικά, Έκτακτα). 

• Την υποστήριξη τυχόντων νέων πρόσθετων εφαρμογών, χωρίς αύξηση του κόστους. 

• Την υποστήριξη για τη σύνδεση ΕΑΠ με την Οικονομική ώστε να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία 
ενταλματοποίησης καθώς και για την δυνατότητα τήρησης αποθήκης. 

Για κάθε παροχή υπηρεσίας, απομακρυσμένα ή με επιτόπου επίσκεψη, ο Δήμος θα ενημερώνεται 
άμεσα και εγγράφως από τον Ανάδοχο, καταχωρώντας: 

1. Το όνομα του καλούντος. 
2. Την ώρα και ημερομηνία: α) του αιτήματος τεχνικής υποστήριξης β) της επέμβασης γ) του τέλους της 

παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 
3. Το είδος και σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας που δόθηκε. 

Οι υπηρεσίες υποστήριξης θα παρέχονται από ειδικευμένους τεχνικούς από  Δευτέρα έως 
Παρασκευή 8πμ έως 4μμ. Μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου, μπορούν να προσφερθούν 
υπηρεσίες υποστήριξης σε ημέρες αργίας ή εκτός εργάσιμων ωρών με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας που θα συμφωνείται κάθε φορά μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Αν κριθεί απαραίτητη η επί τόπου επέμβαση του Τεχνικού Υποστήριξης, αυτή πρέπει να γίνει σε 8 
εργάσιμες ώρες εντός Ληξουρίου. 

 

Ληξούρι  20.01.2023 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                            
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                                       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                       ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 

 
 
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ  ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη 
υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος 
SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 

 

 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 Παραχώρηση, εγκατάσταση και εργασίες 

συντήρησης του υπάρχοντος και του νέου 

λογισμικού, καθώς και των νέων εκδόσεών 

του και εκδόσεων συντήρησης (υπηρεσίες 

για την εύρυθμη λειτουργία του λογισμικού, 

αποκατάσταση βλαβών και προβλημάτων 

του λογισμικού).  

 

    1 Ετήσια 
realease 
προγραμμάτων 

6.750,00 

2 Yποστήριξη 330 ωρών από εξειδικευμένους 

τεχνικούς, των εφαρμογών όπως 

εκπαίδευση χρηστών, παραμετροποίηση και 

εξειδικευμένη προσαρμογή των εφαρμογών, 

αποκατάσταση βλαβών και προβλημάτων 

των δεδομένων, υπηρεσίες υποστήριξης και 

συμβουλών επί τόπου (on site) ή με 

απομακρυσμένη σύνδεση μέσω modem. 

 

 
 
 
330 ώρες  

Ποσό ανά  
Ώρα 
υποστήριξης  
49,00 
 

 
 
 

16.170,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 22.920,00 
 

  Φ.Π.Α. 24% 5.500,80 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 28.420,80 

 

Ληξούρι  20.01.2023 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                            
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                                       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                       ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
 
 
 
 



 
 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 
 

 
 
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ  ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο  : Αντικείμενο της σύμβασης 

Η παρούσα Γ.Σ.Υ. περιλαμβάνει τους όρους με τους οποίους θα εκτελεσθούν  από τον ανάδοχο οι 
υπηρεσίες  που αναφέρονται  στην επικεφαλίδα.  

Άρθρο 2ο  : Διατάξεις που ισχύουν 
Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118  με την διαδικασία 

την απευθείας ανάθεσης όπως ισχύουν : 

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

5. Του Ν.3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη 
συνομολογημένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες 
συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002).  

6. Του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-
06-2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/2012)  άρθρο 6 παρ. 14) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση» 

10. Του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-
2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

13. Της υπ’ αρ. 35130/739/9-8-2010/ΦΕΚ 1291/11-8-2010/Β’/Απόφαση του Υπουργείου 
Οικονομικών (Αύξηση χρηματικών ορίων). 



14. Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015).  

15. Του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α/5-8-2016). 

16.Του Ν. 4782 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς 
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

17. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
18. Τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Ληξουρίου οικονομικού έτους 2023 

στον ΚΑ 10.6266.03  με τίτλο «Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού 
συστήματος SingularLogic Genesis»  

Άρθρο 3ο : Εγκύκλιοι – Προδιαγραφές -Όροι 
 Κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών ακολουθούνται πιστά οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, 
του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και 
οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.  

   1. Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις 
τους 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'. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητας τους.  

  2. Οι ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα 
επιθεωρήσεων και ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το π.δ. 
113/2014 (Α' 180) και του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και 
Μεταλλείων, σύμφωνα με το π.δ. 100/2014 (Α' 167), εφόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που 
ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.  

Άρθρο 4ο : Συμβατικά τεύχη – Σειρά ισχύος 
Τα συμβατικά τεύχη με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της υπηρεσίας είναι τα 

επόμενα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχονται σ’ αυτά, η σειρά ισχύος τους 
καθορίζεται παρακάτω :  

1. Η τεχνική περιγραφή με τον προϋπολογισμό της εργασίας  
2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)  
3. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)  

Άρθρο 5ο  : Εγγυήσεις – Προθεσμία εκτέλεσης 
Ορίζονται από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

Άρθρο 6ο  : Περιεχόμενα των τιμών τιμολογίου 
Οι τιμές του τιμολογίου της μελέτης αναφέρονται στις μονάδες ολοκληρωμένων υπηρεσιών, 

χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμιά άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεσή τους.  

Αναλυτικά στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες 
για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, όπως είναι οι δαπάνες μισθών και ημερομισθίων του 
προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνησης του 
προσωπικού του αναδόχου, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς 
τους κλπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, 
οι φόροι, τα τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες αποζημιώσεων και 



ζημιών στο προσωπικό του αναδόχου, και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

Άρθρο 7ο  : Γενικά έξοδα 
Στην κατακυρωθείσα τιμή των υπηρεσιών θα έχουν ληφθεί υπόψη και θα περιλαμβάνονται:  
1. Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του προσωπικού του 

αναδόχου,  
2. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι αναγκαία για τη σωστή, έντεχνη και 

σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών  
Άρθρο 8ο  : Ευθύνη αναδόχου 

Η εργασία διευθύνεται συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια του, αυτοπρόσωπα από τον ανάδοχο ή από 
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο αυτού, αποδεκτό από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και ο οποίος είναι ο 
μόνος υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης όσο και για την ποιότητα των 
εργασιών.  

Άρθρο 9ο  : Ατυχήματα – Ζημιές 
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει όλο το προσωπικό του που 

ασχολείται στην εργασία.  
Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα (που πρέπει να καταβάλλονται από τον ανάδοχο συνολικά δαπάνη 

εργοδοτική, εισφορά ασφαλισμένου) βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να 
επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και των 
μεταφορικών του μέσων, ζημιών σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και 
Κοινοτήτων και γενικά κάθε φύσης κοινωφελή έργα.  

Άρθρο 10ο  : Φόροι – Τέλη και κρατήσεις 
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα καταβάλει τους προβλεπόμενους από τους νόμους 

φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα την διάρκεια της ανάθεσης των υπηρεσιών.  
Επίσης είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το προσωπικό του σύμφωνα με όσα καθορίζονται. 

Άρθρο 11ο  : Μελέτη συνθηκών της εργασίας 
Η υποβολή προσφοράς ως εκδήλωση ενδιαφέροντος στην διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών 

της επικεφαλίδας, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει 
πλήρως την φύση και την τοποθεσία της εργασίας και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών 
συνθηκών εκτέλεσης τούτου, κυρίως σε ότι αφορά τις θέσεις καθηκόντων, τις μεταφορές, διάθεση 
διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εν γένει προσωπικού, και οδών 
προσπέλασης, τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, τις φυσικές συνθήκες στον τόπο των 
εργασιών, την διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά 
και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και 
οιαδήποτε άλλα θέματα που με οιαδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις υπηρεσίες, την 
πρόοδο ή το κόστος της εργασίας σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. Επίσης ο ανάδοχος 
αποδέχεται ότι έχει μελετήσει την μελέτη, ως και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της που αποτελεί 
μαζί, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να 
εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους.  

Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί στους όρους της Σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από 
την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  

ΆΡΘΡΟ 12ο  : Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη. 
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Τεχνικής Έκθεσης Συγγραφής Υποχρεώσεων και 

της προσφοράς του μειοδότη μετά την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού που έγινε αποδεκτή.  
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα εξής: 
• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 
• Τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 



• Το CPV της προμήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 
• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 
• Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.  
• Tις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 
• Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   
• Tις προς ανάθεση υπηρεσίες  και την ποσότητα αυτών.  
• Tην συμφωνηθείσα τιμή.  
• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια υπηρεσιών.  
• Tις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης κρίθηκε ότι 

πληροί τις προϋποθέσεις  
• Tον τρόπο παραλαβής.  
• Tον τρόπο πληρωμής.  
• Tις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 
• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και εμπεριέχεται στην 

παρούσα ΓΣΥ.  
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο Ληξουρίου από τον Δήμαρχο.  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 

του Ν. 4412/2016 και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε 
περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα φαινόμενα που δεν μπορούν να 
προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα καιρικά φαινόμενα, 
φυσικές καταστροφές, κλπ) μπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύμβασης ως προς το 
χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν από τον ανάδοχο την 
ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης. Οι προθεσμίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας 
ορίζονται στο άρθρο 204. 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ από τη διαδικασία 
σύμβασης  (άρθρα 335, 338 του Ν. 4412/2016) 

1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
β) οι όροι της σύμβασης και  
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
2.Σύμφωνα με το άρθρο 335 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή ρητώς επισημαίνεται τόσο στην παρούσα 
Τεχνική Έκθεση και στη Σύμβαση ως όρος σύμφωνα με τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόμου.  

3.Πέραν των ανωτέρω, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας Γενικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων, υφίστανται και πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύμβασης υπό την έννοια του άρθρου 
345 του ν. 4412/2016. 

4.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίζει να μην αναθέσει τη σύμβαση στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εάν διαπιστώσει ότι η 
προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 
4412/2016 καθώς και των ειδικότερων προϋποθέσεων που καταγράφονται στο άρθρο 2 της ΓΣΥ (Ν. 
3863/2010). 

5. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης αποτελούν όλες 
οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε οριζόμενες επιφυλάξεις και 
επανορθώσεις. 

6. Η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση υπηρεσιών κατά τη 



διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα 
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 337, β) εάν ο ανάδοχος, κατά το 
χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 και ως τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 
τη διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 
305, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί 
με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 
258 ΣΛΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 14ο - ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.Για τη σύναψη της σύμβασης από το Δήμαρχο απαιτούνται: 
• O φάκελος  της συμμετοχής του αναδόχου με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 

Τεχνική Έκθεση και ορίζονται από τη νομοθεσία περί απευθείας αναθέσεως 
• Το σχέδιο της σύμβασης όπως ορίζουν οι όροι της Τεχνικής Έκθεσης που συντάσσεται από 

την αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών). 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο  : Αντικείμενο της σύμβασης 
Η παρούσα Ε.Σ.Υ. περιλαμβάνει τους όρους με τους οποίους θα εκτελεσθούν  από τον ανάδοχο οι 

υπηρεσίες   που αναφέρονται  στην επικεφαλίδα.  
Άρθρο 2ο  : Διατάξεις που ισχύουν 

Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας αναθέσεως και 
αναλυτικά όπως ισχύουν : 

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

5. Του Ν.3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη 
συνομολογημένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες 
συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002).  

6. Του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-
06-2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/2012)  άρθρο 6 παρ. 14) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση» 

10. Του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-
2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  



12. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

13. Της υπ’ αρ. 35130/739/9-8-2010/ΦΕΚ 1291/11-8-2010/Β’/Απόφαση του Υπουργείου 
Οικονομικών (Αύξηση χρηματικών ορίων). 

14. Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015).  

15. Του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α/5-8-2016). 
16. Του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη,τις υποδομές και την υγεία»(ΦΕΚ36/Α/09-03-20210 

17. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
Άρθρο 3ο  : Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν 

Η τεχνική μελέτη της υπηρεσίας, που αποτελείται από την Τεχνική Περιγραφή, συμπληρώνεται με 
τις τεχνικές προδιαγραφές, που πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί ο ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών .  

Άρθρο 4ο  : Προϋπολογισμός της εργασίας 
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας  με ΦΠΑ είναι €28.420,80 (με τη δαπάνη Φ.Π.Α)    και 

προβλέπεται στις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Ληξουρίου οικονομικού έτους 
2023 στον ΚΑ 10.6266.03  με τίτλο «Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη 
μηχανογραφικού συστήματος SingularLogic Genesis» και το υπολοιπόμενο ποσό από πιστώσεις 
οικονομικού έτους 2022 .  

Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και οι πληρωμές του αναδόχου θα 
υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο  Ν. 4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, 
συμπληρωθεί και ισχύει,του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και τις ισχύουσες εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών, και όσα ισχύουν από τις διατάξεις "Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των 
Δήμων και Κοινοτήτων" κατά τον χρόνο δημοπράτησης των υπηρεσιών. 

Άρθρο 5ο  : Εγγυήσεις 
 Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης . 

Άρθρο 6ο : Προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας – Ποινικές ρήτρες 
Η υπηρεσία αυτή θα εκτελεστεί σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα:  
Η προθεσμία αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης έως και  31-12-2023 
Η ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου είναι η 31η Δεκεμβρίου 2023  
Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε υπαίτια από μέρους του κακή εκτέλεση 

της υπηρεσίας ορίζεται σε 30% της μέσης ημερήσιας αξίας της εργασίας και επιβάλλεται για αριθμό 
ημερών ίσο με το 60% της προβλεπομένης από τη σύμβαση συνολικής προθεσμίας. Για την 
εφαρμογή των ποινικών ρητρών  η μέση ημερήσια αξία της εργασίας προκύπτει αφού διαιρεθεί το 
συνολικό χρηματικό ποσό της σύμβασης με τον αριθμό ημερών της συνολικής προθεσμίας. Οι χρόνοι 
υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και τα ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην 
αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις ή αναθεώρηση.  

Εάν ο ανάδοχος δεν εκτελέσει την εργασία μέσα στη συμβατική προθεσμία που αναφέρεται 
παραπάνω, ούτε μέσα στην προθεσμία που θα του έχει δοθεί με Ειδική Πρόσκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16. 

Άρθρο 7ο : Τήρηση στοιχείων μελέτης 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία 

για την  κάλυψη των αναγκών λειτουργίας Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη 
μηχανογραφικού συστήματος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 



Όλες οι μεταξύ της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή του επιβλέποντα αφ' ενός και του αναδόχου αφ' 
ετέρου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών, είτε κάθε 
άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο.  

Άρθρο 8ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρο 200 του Ν. 
4412/2016) 

1.Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της 
υπηρεσίας και με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης  και την προσκόμιση των 
τιμολογίων. Ειδικότερα ο ανάδοχος μπορεί να εκδίδει το Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών εντός 5 
ημερολογιακών ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα παροχής της υπηρεσίας και κατόπιν 
των απαιτούμενων διαδικασιών. Η οικονομική υπηρεσία υποχρεούται να εξοφλήσει το σχετικό 
παραστατικό εντός 10 ημερών από την έκδοσή του καθώς πρόκειται για παροχή υπηρεσιών ώστε να 
μην υπάρχει καθυστέρηση από πλευράς αναδόχου της καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων 
του στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας.  

Αν για οποιοδήποτε λόγο -είτε είναι υπαιτιότητα του αναδόχου είτε είναι υπαιτιότητα του Δήμου- 
δεν παρασχεθούν οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση, τότε θα υπάρξει αντίστοιχη 
μείωση στο καταβαλλόμενο τίμημα. 

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δημόσια σύμβαση 
είναι τα εξής: 

 α) Πρωτόκολλο τμηματική ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
όργανο. Όταν προβλέπεται η τήρηση ημερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για 
την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή  που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής , Ασφαλιστικής και Δημοτικής Ενημερότητας  

Άρθρο 9ο :  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του Προμηθευτή είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αμετάβλητες σ’ 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
Άρθρο 10ο :  ΦΟΡΟΙ/ΤΕΛΗ/ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις 
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. 

Άρθρο 11ο : Αλλαγή συμβατικού αντικειμένου 
Απαγορεύεται οποιαδήποτε υπέρβαση του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου χωρίς 

προηγούμενη έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που προϋποθέτει την έγκριση διάθεσης της 
σχετικής πίστωσης 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
1 Παραχώρηση, εγκατάσταση και εργασίες 

συντήρησης του υπάρχοντος και του νέου 

λογισμικού, καθώς και των νέων εκδόσεών 

του και εκδόσεων συντήρησης (υπηρεσίες 

για την εύρυθμη λειτουργία του λογισμικού, 

αποκατάσταση βλαβών και προβλημάτων 

του λογισμικού).  

 

 
 
 
 
    1 

Ετήσια 
realease 
προγραμμάτων 

6.750,00 

2 Yποστήριξη 330  ωρών από εξειδικευμένους 

τεχνικούς, των εφαρμογών όπως 

εκπαίδευση χρηστών, παραμετροποίηση και 

εξειδικευμένη προσαρμογή των εφαρμογών, 

αποκατάσταση βλαβών και προβλημάτων 

των δεδομένων, υπηρεσίες υποστήριξης και 

συμβουλών επί τόπου (on site) ή με 

απομακρυσμένη σύνδεση μέσω modem. 

 

 
 
 
330 ώρες  

Ποσό ανά  
Ώρα 
υποστήριξης  
49,00 
 

 
 
 

16.170,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 22.920,00 
 

  Φ.Π.Α. 24% 5.500,80 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 28.420,80 
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 ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                       ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
 
 
 



 

 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 

 
 
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ  ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη 
υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος 
SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Παραχώρηση, εγκατάσταση και εργασίες 

συντήρησης του υπάρχοντος και του νέου 

λογισμικού, καθώς και των νέων εκδόσεών 

του και εκδόσεων συντήρησης (υπηρεσίες 

για την εύρυθμη λειτουργία του λογισμικού, 

αποκατάσταση βλαβών και προβλημάτων 

του λογισμικού).  

 

 
 
 
 
    1 

Ετήσια realease 
προγραμμάτων 

 

2 Yποστήριξη 330  ωρών από εξειδικευμένους 

τεχνικούς, των εφαρμογών όπως 

εκπαίδευση χρηστών, παραμετροποίηση και 

εξειδικευμένη προσαρμογή των εφαρμογών, 

αποκατάσταση βλαβών και προβλημάτων 

των δεδομένων, υπηρεσίες υποστήριξης και 

συμβουλών επί τόπου (on site) ή με 

απομακρυσμένη σύνδεση μέσω modem. 

 

 
 
 
330 ώρες  

Ποσό ανά  
Ώρα 
υποστήριξης  
 
____________€ 

 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
  Φ.Π.Α. 24%  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
Ο Προσφέρων 
Ληξούρι ______/______/2023 
 
 
 
_______________________ 
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