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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ν.Π.Δ.Δ. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ  

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ» 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2020 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 7.000,00€ 

Φ.Π.Α.: 1.680,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.680,00€ 

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 15.6117.01 

CPV: 48000000-8 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 7.000,00€ 

Φ.Π.Α.: 1.680,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.680,00€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ 612/τ.Β/26.02.2019) στην Διεύθυνση Κοινωνικής 

Πολιτικής υπάγονται τα τμήματα: 

 Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας 

 Λεσχών Φιλίας & Αλληλεγγύης 

 Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών 

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική εφαρμογή 

Γενικών Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας για όλους τους κατοίκους του Δήμου καθώς και 

ειδικών Προγραμμάτων για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Συγχρόνως είναι αρμόδιο για την 

αποτελεσματική λειτουργία του Δημοτικού-Κοινωνικού Πολυϊατρείου που λειτουργεί στα πλαίσια 

αυτού καθώς και για την εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και προαγωγής υγείας. 

Επιπλέον είναι αρμόδιο για θέματα ψυχοκοινωνικής στήριξης. Συνολικά το τμήμα εξυπηρετεί πάνω 

από 600 άτομα σε σταθερή βάση, τα οποία αυξάνονται συνεχώς, καθώς απευθύνεται και 

στο σύνολο των κατοίκων σε ορισμένες δράσεις του. Το τμήμα επίσης υλοποιεί προγράμματα 

ΚΔΑΠ/ΜΕA, Κοινωνικής Ιματιοθήκης – Υποδηματοθήκης και Τ.Ε.Β.Α. κ.α. Επίσης στο Δήμο μας 

υπάρχει Κέντρο Κοινότητας & Κοινωνικό Παντοπωλείο τα οποία αν και ανήκουν στις δομές του , 

στεγάζονται σε κτήριο του Ν.Π.Δ.Δ. και υλοποιούνται σε συνεργασία, στα πλαίσια της γενικότερης 

άσκησης της κοινωνικής πολιτικής .  Στα πλαίσια αυτά συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία που 

αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση ατόμων του Δήμου που ανήκουν σε διάφορες κοινωνικές 

ομάδες (νέοι, ηλικιωμένοι, γυναίκες κ.λπ.), τηρεί αρχείο εθελοντών, επιμελείται ενός μόνιμου 

μηχανισμού διασύνδεσης και συνεργασίας των φορέων, κρατικών και μη, επαγγελματικών και 

εθελοντικών, εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες στα 

γεωγραφικά όρια του Δήμου. 

 

Το Τμήμα Λεσχών Φιλίας και Αλληλεγγύης είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική λειτουργία 

των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου καθώς και για την εφαρμογή 

ειδικών προγραμμάτων φροντίδας ατόμων της τρίτης ηλικίας. Το ΚΑΠΗ έχει 900 ενεργά μέλη. 

Το τμήμα μεταξύ άλλων, αξιολογεί, υποδέχεται, καταχωρεί και διαχειρίζεται τις αιτήσεις εγγραφής ή 

διαγραφής μελών στο ΚΑΠΗ, παρακολουθεί την καταβολή της ετήσιας συνδρομής των μελών και 

τηρεί τα σχετικά αρχεία. 

 

Τα Τμήματα Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών είναι αρμόδια για την εποπτεία, τη διοίκηση και την 

αποτελεσματική λειτουργία των σταθμών. Τα ανωτέρω τμήματα εξυπηρετούν έως 78 βρέφη και 
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έως 218 νήπια ετησίως. Το τμήμα, σε συνεργασία με το τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών, μεταξύ άλλων υποδέχεται, καταχωρεί και διαχειρίζεται τις αιτήσεις εγγραφής και 

επανεγγραφής βρεφών και νηπίων, εφαρμόζει τις αποφάσεις κατάταξης των παιδιών στα διάφορα 

τμήματα ή διαγραφής αυτών και τηρεί τα σχετικά αρχεία, προωθεί αιτήματα γονέων για μετακίνηση 

παιδιών από ένα τμήμα σε άλλο, αν υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, παρακολουθεί την 

τακτοποίηση οικονομικών συμμετοχών μηνιαίως και ενημερώνει τους γονείς που καθυστερούν την 

πληρωμή των οικονομικών τους συμμετοχών, δέχεται τις αιτήσεις μείωσης ή απαλλαγής 

οικονομικών συμμετοχών, εισηγείται σχετικά και ενημερώνει τους γονείς για το αποτέλεσμα της 

αίτησής τους, εκδίδει βεβαιώσεις φιλοξενίας παιδιών κ.α. 

 

Προκειμένου να καταστεί εφικτή η διεκπεραίωση των παραπάνω λειτουργιών, το Ν.Π.Δ.Δ. διαθέτει 

σημαντικό όγκο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών (hardware) όπως είναι εξυπηρετητές, 

υπολογιστές, εκτυπωτές, δρομολογητές, τηλεφωνικά κέντρα κλπ., τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, 

φυσικά και νοητά δίκτυα κλπ. καθώς και εφαρμογές λογισμικού (software) για να υποστηρίζει τις 

ανάγκες του. Η υποδομή προκειμένου να είναι λειτουργική είναι αναγκαίο να ανανεώνεται και να 

εξοπλίζεται με το αναγκαίο υλικό (hardware & software). 

 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρούσα μελέτη, η οποία αφορά στην προμήθεια λογισμικού 

οργάνωσης και διαχείρισης Κοινωνικών Δομών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Πολιτικής. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει σαφώς η αναγκαιότητα ανάθεσης της εν λόγω 

προμήθειας. 

 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων», με τα εξής στοιχεία: 
 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:   
Οδός Λ. Πεντέλης 62 

Ταχυδρομικός Κώδικας 15235 

Περιοχή Βριλήσσια, Αττική, Ελλάδα 
Κωδικός NUTS EL301 

Λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  ……………………………. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………. 

Τηλεομοιοτυπία ……………………………. 

Αρμόδιος υπάλληλος: ……………………………. 

 
2. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται υπό τον αριθμητικό κωδικό CPV 

48000000-8 με τίτλο «Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής». 
 
 

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00€. Επιβαρύνεται με ΦΠΑ 
24% ύψους 1.680,00.€, συνεπώς το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε 8.680,00€. Θα βαρύνει 
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δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 

15.6117.01 με τίτλο «Ανάθεση Εγκατάστασης  διαδικτυακής πλατφόρμας  διαχείρισης 
προσωπικών  δεδομένων  Κοινωνικά ευπαθών ομάδων» όπου έχει εγγραφεί επαρκής 

πίστωση. 
 
 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

Η εν λόγω διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (προμήθεια) εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου 
Ι του Ν. 4412/2016 και είναι «κάτω» των ορίων. 
 

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με απ’ ευθείας ανάθεση, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την 
υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (και ιδίως του άρθρου 118), 

του Νόμου 3852/2010 και του Νόμου 3463/2006. 
 
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει της τιμής. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει  έγγραφη 
προσφορά για το σύνολο των ειδών, ως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη.   

 
 

 
Βριλήσσια 23/06/2020 

Ο Συντάξας 

 
 

Προϊστάμενος Τμήματος  
Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας  

 

 
 

Μποζάς Ηλίας  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 7.000,00€ 

Φ.Π.Α.: 1.680,00.€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.680,00€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2020 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

 
Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε 

συνδυασμό με τους λοιπούς όρους των εγγράφων της σύμβασης θα υλοποιηθεί η δημόσια 
σύμβαση (προμήθεια). 
 

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας που θα 

του ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας, βάσει της προσφοράς του. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  
 Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών». 
 Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 
 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α/09-03-1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις». 
 Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 Του Ν.4152/2013 (παρ. Ζ – Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία  2011/7 
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές) 
 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της Υ.Α. 57654/2017 
(Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β/23-05-2017). 

 Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» 

 Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 



6 

 

 Του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 

άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

 
 Το συμφωνητικό 

 Η παρούσα μελέτη  
 Η απόφαση ανάθεσης 

 Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων  

 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

 
4.1  Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη 

αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς, 
όμως η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 
4.2  Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:   

 
4.2.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, 
σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (A' 48), 
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 
ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (A' 166), 
στ)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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (A' 215). 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

 
4.2.2  Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους. Επίσης, κατά παρέκκλιση, από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό 

εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς στην περίπτωση που ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά δεν έχουν καταβληθεί. 

 
4.2.3 Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 18 του Ν.4412/2016, ήτοι: 

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, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η ανωτέρω υποχρέωση αποτελεί ειδικό όρο 

(παράγ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016). 
 

4.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
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4.3.1. να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, τουλάχιστον ολοκλήρωσης πέντε (5) 

αντίστοιχων προμηθειών διαχείρισης Κοινωνικής Υπηρεσίας, αποδεικνυόμενο με 

συμβάσεις προμήθειας του συγκεκριμένου τύπου, που έχουν εκτελεστεί. 

4.3.2. να υποβάλλουν Demo - Δείγμα του προσφερόμενου συστήματος με την υποβολή 

προσφοράς και με την μορφή video, 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. 

 

4.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας: 

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του αναδόχου που θα προσκομίσει τις βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης  
 Πιστοποιητικό ISO 27001 :2013 του αναδόχου που θα προσκομίσει τις βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης  
  

ή ισοδύναμα σχετικά με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, που εμπίπτει στις απαιτήσεις της 
παρούσας σύμβασης. 
 

 
Άρθρο 5ο: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Ο οικονομικός φορέας, μετά την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει να υποβάλλει τα 
αναφερόμενα απαιτούμενα έγγραφα του παρόντος άρθρου (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά 
αποδεικτικά μέσα), μαζί με την οικονομική του προσφορά. 

 
Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 

 
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.  
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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 15/2020 μελέτη της υπηρεσίας και η προσφορά του 
συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής. 

4. Κατάλογο συμβάσεων προμήθειας (τουλάχιστον 5) του συγκεκριμένου τύπου που 
εκτελέσθηκαν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την τελευταία τριετία με αναφορά του 

αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας της σύμβασης και του δημοσίου φορέα, 
συνοδευόμενο από αντίστοιχες βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων (για 
την περίπτωση 4.3.1). 

5. Demo - Δείγμα του προσφερόμενου συστήματος με την μορφή video (για την περίπτωση 
4.3.2), που να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια: 

o Ευχρηστία του συστήματος ως προς τον διαχειριστή. 
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o Ευχρηστία του συστήματος ως προς τον χρήστη (κάτοικο). 

o Καλύπτει πλήρως όλες τις προδιαγραφές της τεχνικής μελέτης. 
6. Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 & ISO 27001 :2013 ή ισοδύναμα (για την περίπτωση 4.4) 

σχετικά με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, που εμπίπτει στις απαιτήσεις της παρούσας 
σύμβασης. 

 

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.  
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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 

 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). 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ο Ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης ανάθεσης της προμήθειας, 

υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων».  
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της παρούσας μελέτης και περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία της προμήθειας.   
 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού έως την 

31.12.2020. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 
 

Οι προσφερόμενες τιμές μονάδος θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρώ.  
 

Η κάθε τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.  
 

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η αξία του προμηθευόμενου είδους, το κόστος μεταφοράς και 
φορτοεκφόρτωσής του στον τόπο παράδοσης, κάθε απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας 

απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών και οι 
νόμιμες κρατήσεις. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται τμηματικά στο 100% της αξίας 
της κάθε τμηματικής παράδοσης, από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν έκδοσης 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» στο όνομα του Αναδόχου, βάσει 
της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων κωδικών αριθμών του 

προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του οικονομικού έτους 2020, μετά την έκδοση των σχετικών 
τιμολογίων και μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή κάθε φάσης, από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής που θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστώθηκε 
καμιά απόκλιση ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των προμηθευομένων ειδών. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

 
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων, φόρους, τέλη 
και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΖΗΜΙΕΣ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια 

του προσωπικού που απασχολεί, για την εκτέλεση της σύμβασης και για την πρόληψη ζημιών – 
ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα 
συμβούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, το Ν.Π.Δ.Δ. δεν έχει καμιά 

ευθύνη και Ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 

 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προκαλέσει ζημιά στον υφιστάμενο εξοπλισμό του Ν.Π.Δ.Δ., θα 
πρέπει να ενημερώσει με ποιον τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην 

επανόρθωσή της ή και πιθανά στην αντικατάσταση της υποδομής με δική του δαπάνη. 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές 

και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του.  
 
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που 

θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Ειδικότερα: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε 
ουδείς τρίτος προς την Αναθέτουσα Αρχή– υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να μπορεί να 
έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα 
στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές 
πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν 

έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών 
πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο 

και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του 
Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα 
συμφέροντα της Αναθέτουσα Αρχή, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, 

έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν την Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια 
πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που θα παρέχονται στο πλαίσιο 
υλοποίησης της προμήθειας. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα 

αρχεία του Αναδόχου. 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε 
προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και 
παραγωγική λειτουργία, ακόμη και μετά τη λήξη της σύμβασης, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα 

Αρχή και στα άτομα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης 
αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα 

υλοποίησης και ολοκλήρωσης της προμήθειας με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι 

υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω 
υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του 
Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα 

καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη 
Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την 

αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται 

στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και 
τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη 

«εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, 
στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς 
παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με τις 

εργασίες, , θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής που μπορούν να τα 
διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη 

προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  
 
Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας 

Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, 
θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 

Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / 
διαχείρισή τους. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 
1. Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200 έως και 215 του 

Ν.4412/2016. 
2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του 
Ν.4412/2016. 

4. Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221 
του Ν. 4412/2016 που έχει ορισθεί, σύμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο που θα ορίζεται 
αναλυτικά στο συμφωνητικό. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής και 
παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, του Ν.Π.Δ.Δ., κάθε  στοιχείο σχετικό 

προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τους όρους της παρούσας. 
6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά είδος που δεν πληροί τις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε περίπτωση ποιοτικής ανεπάρκειάς του, με νέο, εντός πέντε (5) 

ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίησή του. Κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση 
κακοτεχνίας ή κακής ποιότητας προϊόντος βαρύνει τον ανάδοχο. 

7. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για τα υπό προμήθεια 

είδη, ως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι στην 
προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών. 

8. Κατά την παράδοση των ειδών ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία τα 
προβλεπόμενα παραστατικά στα οποία θα αναφέρονται η ημερομηνία παράδοσης, τα είδη, η 
ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας παραδόθηκαν. 

9. Σε κάθε περίπτωση το Ν.Π.Δ.Δ. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 
ποσοτήτων, ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω 

ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει 
οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 
προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας 
10. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής 

νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 
 

 
ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

 Βριλήσσια 23 Απριλίου 2020 

 
 

 
Αικατερίνη Μπλέτσα  

Προϊστάμενη Δ/νσης Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
ΠΕ Νηπιαγωγών  

 
Βριλήσσια 23/06 2020 

Ο Συντάξας 
 

 
Μποζάς Ηλίας  

Προϊστάμενος Τμήματος  

Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας  
 

 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
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ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 7.000,00€ 

Φ.Π.Α.: 1.680,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.680,00.€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
Υπάρχει ανάγκη για την εγκατάσταση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για την οργάνωση και 
διαχείριση των παροχών από τις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. προς τους κατοίκους του Δήμου. Όλα τα 

αιτήματα των πολιτών θα πρέπει να διεκπεραιώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.  
 
Στόχος του Ν.Π.Δ.Δ. είναι η εφαρμογή να αποτελέσει σημαντικό μέσο ενημέρωσης και 

εξυπηρέτησης των εξυπηρετούμενών του, συμβάλλοντας στην ταχύτερη διεκπεραίωση των 
σχετικών αιτημάτων τους, όσο και στην καθιέρωση ως ένα χρηστικό μέσο για τους υπαλλήλους 

του Οργανισμού το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινή λειτουργία τους. 
 
Συνοπτική περιγραφή: 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί: 
 η εγκατάσταση μιας Διαδικτυακής εφαρμογής για τη διαχείριση των κοινωνικών δομών του 

Ν.Π.Δ.Δ., προς τους κατοίκους του Δήμου. 
 η διεκπεραίωση των αιτημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα δίνοντας τη δυνατότητα 

τόσο στο Ν.Π.Δ.Δ. όσο και στον ενδιαφερόμενο εν δυνάμει ωφελούμενο, να μπορεί να 
παρακολουθεί την εξέλιξη του αιτήματος του σε πραγματικό χρόνο. 

Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής θα δίδεται η δυνατότητα καταχώρησης:  
 των αιτημάτων των ενδιαφερόμενων δημοτών καθώς και των αιτημάτων – παραπομπών 

από άλλες τοπικές – δημόσιες υπηρεσίες, φορείς και ιδιώτες (με ευθύνη του υπεύθυνου 
χειριστή της εφαρμογής)  

 των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους εργαζόμενους προς τους κατοίκους και 

 των εσωτερικών παραπομπών από και προς υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. ή και του Δήμου ή από 

προϊσταμένους σε εργαζόμενους) των αιτημάτων σε προγράμματα, δράσεις και υπηρεσίες 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. 

 
Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν την υποβολή αίτησης για ένταξη σε κοινωνική Δομή του Ν.Π.Δ.Δ. και 
τη διεκπεραίωση αυτής με ψηφιοποιημένο τρόπο, από την έγκριση της, μέχρι την ολοκλήρωση ή 

τη λήξη της. Οι θεματικές ενότητες που θα καλύπτονται, θα είναι ικανές να καλύψουν πλήρως τις 
ανάγκες τόσο των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων για παροχές & υπηρεσίες, όσο και άλλων γενικών 
ομάδων πληθυσμού. 

 
Στόχοι: 

Στόχος είναι να αποτελέσει σημαντικό μέσο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών του 
Δήμου, συμβάλλοντας στην ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων τους, να καθιερωθεί 
ως ένα χρηστικό μέσο για τους υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινή 

λειτουργία της υπηρεσίας και να αποτελέσει ένα εργαλείο συστηματικής συνολικής καταχώρησης 
και παρακολούθησης των παρεχόμενων κοινωνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους 

ωφελούμενους δημότες και κατοίκους. 
 
Η προμήθεια της εφαρμογής στοχεύει από μεριά του Ν.Π.Δ.Δ. στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών 

προς τους πολίτες όπως: 
 Δυνατότητα εγγραφής Χρηστών, ώστε να τους αποδοθούν ορισμένα δικαιώματα 

πρόσβασης 
 Ενημέρωση όρων συμμετοχής και απαραίτητων δικαιολογητικών 
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 Υποβολή αίτησης για ένταξη σε κοινωνική δομή 

 Διαχείριση της αίτησης από τα στελέχη του Ν.Π.Δ.Δ., ως προς την έγκριση ή την απόρριψη 

αυτής 
 Συλλογή δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έγκριση μιας αίτησης 

 Έλεγχος ισχύος δικαιολογητικών 

 Διαχείριση του φακέλου του ενδιαφερόμενου 
 Δυνατότητα μοριοδότησης μίας αίτησης εγγραφής σε Κοινωνική Δομή 

 Δυνατότητα υπολογισμού οικονομικής εισφοράς 
 Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού εργασιών 

 Δυνατότητα επιβεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών 

 Δυνατότητα καταγραφής και παρακολούθησης της συχνότητας, του είδους και της 
αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

 Προστασία προσωπικών κι ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με 
το GDPR 

 Σύνδεση του συστήματος με το σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου  

 

Αναλυτικότερα τα υποσυστήματα που επιθυμεί το Ν.Π.Δ.Δ. να καλύψει είναι: 

1. Υποσύστημα Αιτήσεων 

2. Υποσύστημα Μητρώων 

3. Υποσύστημα Παροχών 

4. Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών Εφαρμογής 

5. Υποσύστημα Αποθήκης Αναλωσίμων για όλες τις παραπάνω δραστηριότητές 

6. Υποσύστημα Διαχείρισης Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) 

7. Σύστημα Αναφορών Διοίκησης (MIS Reporting) – Ειδικές Εκτυπώσεις με σενάρια που 

μπορούν να φτιάξουν οι χρήστες και να αποθηκευτούν στην βάση δεδομένων για 

μελλοντική χρήση, από σύνθετη αναζήτηση δεδομένων, που δίνεται ανά υπηρεσία 

 

Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη: 

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικτυακής εφαρμογής οι χρήστες του συστήματος, οι οποίοι θα είναι 

κάτοικοι και υπάλληλοι του Ν.Π.Δ.Δ., θα μπορούν μέσω ενός φιλικού περιβάλλοντος να 

διευκολυνθούν σε ένα πλήθος ενεργειών. 

 

Τα οφέλη από την υλοποίηση της προμήθειας θα είναι τα εξής: 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα είναι σε θέση να:  

o Εγγραφούν ως μέλη για πρόσβαση στις υπηρεσίες 

o Υποβάλλουν αίτηση ανά κατηγορία για ένταξη σε κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές του 

Ν.Π.Δ.Δ.  

o Ενημερωθούν για τους όρους συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  

o Ενημερώνονται για την πορεία του αιτήματός τους (έγκριση ή απόρριψη αίτησης με 

διατήρηση εκκρεμότητας στα δικαιολογητικά) 

 

 Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής θα είναι σε θέση αντίστοιχα να: 

o Εγκρίνουν, να παραπέμψουν σε εσωτερικές υπηρεσίες / προγράμματα / δράσεις ή να 

απορρίψουν μια αίτηση  

o Ορίσουν την οικονομική εισφορά μίας παροχής, εφόσον αυτή προβλέπεται, 

εφαρμόζοντας τις σχετικές αποφάσεις 

o Παρακολουθούν την τακτοποίηση οικονομικών συμμετοχών μηνιαίως 

o Ζητήσουν την προσκόμιση των δικαιολογητικών και να διατηρήσουν τυχόν εκκρεμότητα  

o Θέσουν ημερολογιακή ισχύ, στην παροχή που προσφέρεται  
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o Δημιουργήσουν μια «σχέση» ενδιαφερόμενου, με διάφορες χρονοπρογραμματιζόμενες 

ενέργειες ευρύτερης κοινωνικής στήριξης και βοήθειας  

o Ελέγχουν το καθημερινό πρόγραμμα ενεργειών μέσα από την ψηφιακή παρακολούθηση 

παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στους ενδιαφερόμενους 

o Επιβεβαιώσουν την εκτέλεση μιας παροχής  

o Προστατεύσουν τα προσωπικά κι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των κατοίκων  

o Καταχωρήσουν και να παρακολουθήσουν το είδος, τη συχνότητα και την 

αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους και να 

έχουν τη δυνατότητα μέτρησης των αποτελεσμάτων  

o Να υλοποιούν ταχύτερα τις απαιτούμενες ενέργειες, να έχουν αποδοτικότερο 

προγραμματισμό ενεργειών, να διαχειρίζονται οργανωμένα και χωρίς λάθη τα αιτήματα 

και να βελτιώσουν την Επικοινωνία με τους κατοίκους. 

 

Χαρακτηριστικά εφαρμογής: 

Η εφαρμογή που θα κατασκευασθεί θα είναι 100% web και ο χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση 

από κάθε φυλλομετρητή ιστοσελίδων (ΙΕ, Firefox, Chrome, Safari κ.α.) ή φορητή συσκευή 

(Windows / Android / IOS mobile phone, tablet κλπ). 

 

Πέρα από τις λειτουργίες των εφαρμογών, θα πρέπει να δοθεί βάρος στην Επικοινωνία - 

Διαλειτουργικότητα με το χρήστη. Το χαρακτηριστικό αυτό αφορά την αλληλεπίδραση χρήστη - 

συστήματος και πιο συγκεκριμένα τις δράσεις που δίνονται σαν δυνατότητα στον χρήστη. 

 

Το στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η σαφήνεια: να βοηθηθεί δηλαδή ο 

χρήστης να καταλάβει τι ακριβώς πρέπει να κάνει όταν εμφανίζονται δεδομένα. 

 

Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί και στην λειτουργικότητα της εφαρμογής. Το στοιχείο αυτό αφορά 

την παρουσίαση των πληροφοριών-δεδομένων, την ποιότητα των γραφικών, την αρμονική 

παρουσία των συμβόλων, τη χρήση των κατάλληλων λέξεων και γενικότερα το αρμονικό δέσιμο 

όλων των στοιχείων, ώστε το δημιουργούμενο αποτέλεσμα να είναι ομοιογενές και εύχρηστο. 

 

Όλες οι Υπηρεσίες - Παροχές του Ν.Π.Δ.Δ. που καλύπτονται από την εφαρμογή πρέπει να 

εμφανίζονται σε μία οθόνη, μετά την είσοδο του ο χρήστης ανάλογα με τα δικαιώματα του θα έχει 

πρόσβαση και στην αντίστοιχη υπηρεσία - παροχή. 

 

Application: 

Το σύστημα θα μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε φυσικούς είτε σε εικονικούς εξυπηρετητές, με 

σύγχρονο λειτουργικό σύστημα ( πχ Windows). 

 

Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν στο Ν.Π.Δ.Δ. την μελλοντική επέκταση / 

παραμετροποίηση / τροποποίηση των προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο εφαρμογών καθώς και 

την ανάπτυξη νέων. 

 

Φιλοξενία: 

Η εφαρμογή θα φιλοξενηθεί στις υποδομές του Δήμου/ΝΠΔΔ ή σε Έλληνα Provider που έχει τις 

προϋποθέσεις ασφαλείας κατόπιν συμφωνίας. 

 

Microsoft SQL 201x (Database Layer): 
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Σε επίπεδο Database Layer, το RDBMS του Συστήματος, θα αναπτυχθεί σε περιβάλλον Microsoft 

SQL 2016 ή νεότερο και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει το 

προσφερόμενο RDBMS, σε instance της βάσης δεδομένων του Δήμου ή σε Provider.  

 

Η βάση δεδομένων πρέπει να είναι μία, ενοποιημένη για όλες τις υπηρεσίες και πρέπει να παρέχει 

κατ’ ελάχιστο τις προδιαγραφές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (logfile αλλαγών δεδομένων, 

αλλαγές password Policies Κλπ). To logfile επιτρέπεται να είναι σε διαφορετική βάση δεδομένων για 

λόγους performance 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Προδιαγραφές Υποσυστήματος Κοινωνικών Καταστημάτων 

Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των Κοινωνικών Καταστημάτων του Δήμου θα πρέπει να 

έχει ως βασικό της μέλημα, την οργάνωση, διαχείριση και επεξεργασία των παρακάτω: 

 

Αναλυτικότερα τα υποσυστήματα: 

 Υποσύστημα Αιτήσεων 

o Υποβολή Αίτησης 

o Αξιολόγηση Έγκριση – Απόρριψη Αίτησης 

o Κατηγοριοποίησης Αίτησης 

o Δυνατότητα Καταχώρησης Ειδικών Παροχών ανά Υπηρεσία 

o Δυνατότητα Σύνδεσης των Αιτήσεων με το Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. 

o Ειδική Εκτύπωση Αίτησης ανά Υπηρεσία 

 Υποσύστημα Μητρώων 

o Μητρώο Ληπτών 

o Μητρώο Στελεχών  
o Μητρώο Δομών 

o Δυνατότητα Αποτύπωσης Ιστορικού Δημότη, Λήπτη 

o Δυνατότητα Αποτύπωσης Ιστορικού παραδόσεων 

o Δυνατότητα καταχώρησης Ειδικών Ομάδων για Κοινωνική Απογραφή 

 Υποσύστημα Παροχών 

o Φάκελος Ένταξης σε Δομές / Υπηρεσίες 

o Φάκελος Κοινωνικής Παροχής 

o Προγραμματισμός Υπηρεσιών (συχνότητα, ραντεβού) 

o Αποτελέσματα Παροχών 

 Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών Εφαρμογής 

o Δυνατότητα Ορισμού Ρόλων Χρηστών και δικαιωμάτων 

 Υποσύστημα Αποθήκης Αναλωσίμων για όλες τις παραπάνω δραστηριότητές 

o Μητρώο Ειδών 

o Πολλαπλοί Αποθηκευτικοί ανά Υπηρεσία, με δυνατότητα ενοποίησης σε επίπεδο 

εκτυπώσεων 

o Καταχώρηση Προμηθευτών / Χορηγών 

o Δυνατότητα Καθορισμού Πακέτων παράδοσης με αυτόματη πρόταση ειδών 

o Ποσοστά πληρότητας της αποθήκης σε πραγματικούς χρόνους 

o Ειδικές Εκτυπώσεις (Καρτέλες, Ισοζύγια, Απογραφές, Συγκρίσεις ετών κλπ). 

 Υποσύστημα Διαχείρισης Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) 
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o Διαχείριση Οικονομικής εισφοράς βάσει των σχετικών αποφάσεων (ετήσια συνδρομή μελών 

ΚΑΠΗ), έκδοση αποδείξεων είσπραξης 

 Σύστημα Αναφορών Διοίκησης (MIS Reporting) – Ειδικές Εκτυπώσεις με σενάρια που μπορούν 

να φτιάξουν οι χρήστες και να αποθηκευτούν στην βάση δεδομένων για μελλοντική χρήση, από 

σύνθετη αναζήτηση δεδομένων, που δίνεται ανά υπηρεσία 

 

Οι Υπηρεσίες - Παροχές του Ν.Π.Δ.Δ. που πρέπει καλύπτονται από την εφαρμογή είναι : 

 Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

 Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη 

 Τράπεζα Αίματος 

 Υπηρεσίες Εργοθεραπείας που παρέχονται στις δομές 

 Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας που παρέχονται στις δομές  

 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που παρέχεται στις δομές 

 Ψυχολογική Υποστήριξη 

 Καταγραφή Εθελοντών 

 ΤΕΒΑ 

 ΚΕΑ 

 Κέντρα Κοινότητας 

 

Διαλειτουργικότητα: 

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αρχές και οι κατευθύνσεις που ορίζονται από το Ελληνικό Πλαίσιο 

Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα διαλειτουργικότητας (ή Πλαίσιο 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – ΠΗΔ) το οποίο εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της Ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε φορείς, 

επιχειρήσεις και πολίτες. 

 

Υπηρεσίες παραμετροποίησης: 

Ο Ανάδοχος θα εισάγει στη βάση δεδομένων, όλα τα παραμετρικά δεδομένα που είναι απαραίτητα 

για τη λειτουργία του συστήματος. Όλες οι απαιτήσεις παραμετρικών δεδομένων θα δοθούν από 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την υποχρέωση να παραδώσει σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή, όσα 

παραμετρικά δεδομένα θεωρηθούν απαραίτητα για την λειτουργία της εφαρμογής. 

 

Εκπαίδευση χρηστών 

Διάρκεια και Χώρος Εκπαίδευσης 

Η διάρκεια της εκπαίδευσης στη Λειτουργία του Συστήματος θα είναι 4 ώρες για πέντε (5) ημέρες 

(σύνολο 20 ώρες), για τους διαχειριστές και χρήστες και για μέγιστο αριθμό είκοσι (20) ατόμων. Οι 

εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρο της Αναθέτουσας Αρχής, με φυσική παρουσία του 

εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων.  

 

Πριν την οριστικοποίηση της εφαρμογής θα δοθεί δυνατότητα πιλοτικής χρήσης αυτής από τους 

χρήστες και διαχειριστές, προκειμένου να διαπιστωθούν πιθανές δυσλειτουργίες για τις οποίες 

μπορεί να χρειαστεί να γίνουν τροποποιήσεις. 
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Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης Εφαρμογών 

Εγγύηση Εφαρμογών 

Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης και καλής λειτουργίας, παρέχονται σε περιβάλλον 

Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών και θα έχουν διάρκεια μέχρι 31/12/2020. 

 

Συντήρηση εφαρμογών 

Η συντήρηση θα εκτελείται κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία και θα περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

 Διασφάλιση καλής λειτουργίας του συνολικού συστήματος 

 Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών του λογισμικού και αποκατάστασή τους 

 Κατόπιν τεκμηριωμένης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, η επίλυση των προβλημάτων 

θα πραγματοποιείται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την αναγγελία της βλάβης. 

Η επίλυση των προβλημάτων γίνεται υπό συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών. 

 Υπηρεσίες απομακρυσμένης Τεχνικής Υποστήριξης για την λειτουργία του Λογισμικού από 

εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου και εντός ωραρίου λειτουργίας γραφείου. 

 

Σε ότι αφορά το είδος και το αναμενόμενο επίπεδο παροχής υπηρεσιών κατά το διάστημα της 

συντήρησης, θα ισχύουν τα εξής: 

 Διασφάλιση καλής λειτουργίας των εφαρμογών. 

 Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs). Κατόπιν 

έγγραφης ειδοποίησης του Φορέα, τα προβλήματα θα επιλύονται εντός τριών (3) ημερών από 

την αναγγελία, εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις 

τρίτων. 

 Θα διενεργείται προληπτική συντήρηση των εφαρμογών, η οποία θα είναι πέραν του ωραρίου 

κανονικής λειτουργίας του Φορέα. 

 Έλεγχος και tuning Βάσης Δεδομένων. 

 Αναβάθμιση του συστήματος σε νέες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος ή του συστήματος 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων στα οποία βασίζεται το σύστημα, εφ’ όσον είναι απαραίτητο για 

την ορθή λειτουργία της εφαρμογής. 

 Ενημέρωση των χειριστών του για τυχόν αλλαγές στη λειτουργικότητα του συστήματος. 

 Επαναφορά της κανονικής λειτουργίας κάθε συστήματος και την αποκατάσταση των 

δεδομένων, εφ’ όσον έχουν τηρηθεί όλες οι εργασίες διατήρησης αρχείων εξασφάλισης. 

 
 

 
ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

 Βριλήσσια 23 Απριλίου 2020 

 
 

 
Αικατερίνη Μπλέτσα  

Προϊστάμενη Δ/νσης Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
ΠΕ Νηπιαγωγών  

 
Βριλήσσια 23/06/2020 

Ο Συντάξας 
 

 
Μποζάς Ηλίας  

Προϊστάμενος Τμήματος  

Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 7.000,00 

Φ.Π.Α.: 1.680,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.680,00€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2020 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
 Βριλήσσια 23 Απριλίου 2020 

 

 
 

Αικατερίνη Μπλέτσα  
Προϊστάμενη Δ/νσης Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΠΕ Νηπιαγωγών  

 
Βριλήσσια 23/06 2020 

Ο Συντάξας 

 
 

Μποζάς Ηλίας  
Προϊστάμενος Τμήματος  

Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας  

 
 
 

 
 

 

Άρθρο Περιγραφή είδους 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή  Σύνολο  

1 
Λογισμικό Οργάνωσης & 
Διαχείρισης Κοινωνικών Δομών 
(ως περιγράφεται ανωτέρω) 

Τεμάχιο 1 7.000,00 € 7.000,00 € 

2 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες 
παραμετροποίησης & εκπαίδευσης  

Ώρα 20 ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

3 
Φιλοξενία & Συντήρηση 
Εφαρμογών μέχρι 31/12/2020  

Υπηρεσία 1 ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 7.000,00 € 

ΦΠΑ (24%) 1.680,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 8.680,00 € 


