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ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

177 /2021

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
ΦΠΑ 24 % :
ΣΥΝΟΛΟ :

60000€
14400€
74400€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Πινακοποίησης, επεξεργασίας και
διαχείρισης δεδομένων αστικών και
περιαστικών υποδομών στο Δήμο
Φυλής

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 177/2021
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε και αφορά στην παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Πινακοποίησης, επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων αστικών και περιαστικών
υποδομών της Δ.Ε. Φυλής του Δήμου Φυλής, η οποία θα συμβάλει στην οργάνωση,
παρακολούθηση και ανάλυση των χωρικών πληροφοριών του ρυμοτομικού σχεδίου της
Δ.Ε. Φυλής, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και την άμεση πρόσβαση στα
δεδομένα αυτά και εν γένει στα δεδομένα υπαίθρου. Τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα
παραδοθούν, θα αποτελέσουν ένα εύχρηστο εργαλείο οργάνωσης και διαχείρισης και
επεξεργασίας της χωρικής πληροφορίας της Δημοτικής Ενότητας Φυλής.
Η δημοτική ενότητα Φυλής απέκτησε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο το έτος 1971 (ΦΕΚ
90/Δ/1971). Η μορφή του ήταν μόνο έντυπη καθώς δεν υπήρχε τότε η δυνατότητα
ψηφιακών μέσων.
Έκτοτε ακολούθησαν τα εξής:
• Θεσμοθέτηση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών που κυρώθηκε με το
διάταγμα 880/Δ/2002.
• Θεσμοθέτηση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών που κυρώθηκε με το
διάταγμα 198/ΑΑΠ/2007 (Λεωφόρος Φυλής).
• Τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο μετά τα ΦΕΚ
880/Δ/2002 & 198/ΑΑΠ/2007 (τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου –
χαρακτηρισμός ΟΤ)
Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στον Δήμο θα είναι σύμφωνες με τα περιλαμβανόμενα
στην παρούσα μελέτη και θα βασίζεται σε παλαιότερα στοιχεία υπαίθρου.
Η προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο κρίνεται αναγκαία καθόσον ο Δήμος δεν διαθέτει την
απαιτούμενη τεχνογνωσία, ούτε τα απαραίτητα εργαλεία πληροφορικής, για τη διαχείριση
των χωρικών δεδομένων που διαθέτει, ούτε όμως είναι σε θέση με το υπάρχον προσωπικό
να τα αναπτύξει εσωτερικά. Για το λόγο αυτό, απαιτείται εξειδικευμένος ανάδοχος, με
κατάλληλη ομάδα έργου και κατάλληλη εμπειρία, που θα διασφαλίζει την ορθή, απρόσκοπτη
και αποτελεσματική δημιουργία των ψηφιακών δεδομένων και την οργάνωση της
πληροφορίας. Με δεδομένο ότι οι παραπάνω εργασίες αποτελούν εξειδικευμένο αντικείμενο
κρίνεται αναγκαία η ανάθεση της υπηρεσίας σε εξωτερικό ανάδοχο που να διαθέτει την
κατάλληλη εμπειρία, εξειδίκευση και τεχνογνωσία για την εκτέλεση των προαναφερθέντων
εργασιών.
Σύμφωνα µε τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κοινού λεξιλογίου για
τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται µε αριθμητικούς κωδικούς
CPV : 72311000-8 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πινακοποίησης δεδομένων.
Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
24%) και θα βαρύνει για το έτος 2021 τον Κ.Α.40/6142.1002
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O χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε 20 ημερολογιακές ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης.
Η ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με την διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών.

28/6/2021
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ
Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΩΝ
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Παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Πινακοποίησης, επεξεργασίας και
διαχείρισης δεδομένων αστικών και
περιαστικών υποδομών στο Δήμο
Φυλής
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 177 /2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το αντικείμενο του ψηφιακού αρχείου που θα παραδώσει ο ανάδοχος θα είναι ένα
ψηφιοποιημένο αρχείο, με την μορφή επεξεργάσιμων πινάκων που θα περιλαμβάνει το
σύνολο των δεδομένων πεδίου/υπαίθρου του εγκεκριμένου σχεδίου της Δημοτικής
Ενότητας Φυλής, του Δήμου Φυλής.
Τα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη για τη δημιουργία του συγκεκριμένου αρχείου θα
είναι :
• Οι εγκεκριμένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές επέκτασης σχεδίου έτους
1971 (ΦΕΚ 90/Δ/1971).
• Οι θεσμοθετημένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές που κυρώθηκαν με το
διάταγμα 880/Δ/2002.
• Οι θεσμοθετημένες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές που κυρώθηκαν με το
διάταγμα 198/ΑΑΠ/2007 (Λεωφόρος Φυλής).
• Οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο μετά τα
ΦΕΚ 880/Δ/2002 & 198/ΑΑΠ/2007.
Η απεικόνιση των ως άνω δεδομένων θα πρέπει να βασιστεί επίσης σε στοιχεία
υπαίθρου παλαιότερων αποτυπώσεων, τα οποία θα πρέπει να συσχετιστούν με το
σύγχρονο σύστημα αναφοράς, μέσω της μεθόδου του Αφινικού μετασχηματισμού, καθότι
το παλιότερο σύστημα αναφοράς είναι αυθαίρετο.
Ειδικότερα απαιτούνται τα εξής:
i.
Σχεδιασμός του αρχείου αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων.
ii.
Συλλογή δεδομένων με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμα και αν αυτά δεν είναι
διαθέσιμα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
iii.
Συσχετισμός δεδομένων
iv.
Επεξεργασία πρωτογενών διανυσματικών δεδομένων για εισαγωγή στο
ηλεκτρονικόπινακοποιημενο αρχείο
v.
Ψηφιοποίηση / πινακοποίηση / μορφοποίηση δεδομένων
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα επίλυσης δεδομένων ταχυμετρίας.
Η ηλεκτρονική πινακοποίηση των δεδομένων, ως περιγράφονται ανωτέρω, θα πρέπει να
γίνει με χρήση εφαρμογής, η οποία θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαλειτουργήσει
το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης σημείων ενδιαφέροντος που διαθέτει ο Δήμος
Φύλης.
Προς τούτο, επί ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχοντες υποβάλλουν με την
προσφορά τους DEMO με καταχωρημένα πειραματικά δεδομένα.
Λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει
ομάδα έργου ως εξής:
1. Υπεύθυνο έργου με πτυχίο θετικών επιστημών και δεκαετή εμπειρία στη διαχείριση έργων
πληροφορικής στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.
2. Μέλος της ομάδας έργου με πτυχίο θετικών επιστημών και πενταετή εμπειρία στην
υλοποίηση συστημάτων αποτύπωσης στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα
3. Μέλος της ομάδας έργου έναν Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό με υπερδεκαετή εμπειρία
στο αντικείμενο του τοπογράφου.
Σχετικά με την χρηματοοικονομική επάρκεια, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει
αθροιστικά κατά την τελευταία τριετία γενικό κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με
180.000€.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Παραδοτέο του αναδόχου στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης είναι το ηλεκτρονικό
αρχείο με το σύνολο των δεδομένων των αστικών και περιαστικών υποδομών της Δ.Ε.
Φυλής του Δ. Φυλής.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Το ως άνω αρχείο θα πρέπει να παραδοθεί εντός 20 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.

28/6/2021

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΕΛΛΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ
Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΩΝ
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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 177/2021
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υπηρεσία
Παροχή
υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής
Πινακοποίησης,
επεξεργασίας και
διαχείρισης
δεδομένων
αστικών και
περιαστικών
υποδομών στο
Δήμο Φυλής

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας

1

Σύνολο

60.000,00€

60.000,0€

ΦΠΑ (24%)
Σύνολο

14.400,00€
74.400,00€

.28/6/2021
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΕΛΛΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ
Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΩΝ
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Παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Πινακοποίησης, επεξεργασίας και
διαχείρισης δεδομένων αστικών και
περιαστικών υποδομών στο Δήμο
Φυλής
ΑΡ. ΜΕΛ. :177/2021
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1O: Αντικείμενο της υπηρεσίας
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε και αφορά στην παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Πινακοποίησης, επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων αστικών και περιαστικών
υποδομών της Δ.Ε. Φυλής του Δήμου Φυλής.
ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
-

του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του
άρθρου 1,

-

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές»,

-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
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-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

-

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ.
11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών [συμπληρώνεται κατά περίπτωση]

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,

-

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

-

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης»

-

του ν. 4555/2018 “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»

- του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ A 52 - 01.04.2019) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης
Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη
απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
- του ν. 4608/2019 “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις” (Α' 66), με το άρθρο 33 του οποίου τροποποιούνται
επιμέρους διατάξεις του Βιβλίου I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ) και ΙΙΙ (Διακυβέρνηση) του ν.
4412/2016, και συγκεκριμένα, τροποποιούνται τα άρθρα 86, 95, 97, 100, 215, 216,
221 και 344 του νόμου αυτού.
- του ν. 4609/2019 “Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας,
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις” (Α' 67), με το άρθρο 56 του οποίου
τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του Βιβλίου I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ) και ΙΙ
(Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην
Οδηγία 2014/25/ΕΕ) του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα, τροποποιούνται τα άρθρα
79Α, 92, 94, 205Α, 221Α, 302 και 327 του νόμου αυτού.
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την
7

ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
- Την υπ. Αριθ. ................. απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίνει την διάθεση και την
δέσμευση της πίστωσης 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του
Κ.Α.40/6142.10002 και
- Την υπ. Αριθ. …...... ..../2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης σύμφωνα με την
υπ΄αριθ. 177/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
- Την υπ. Αριθ. ................ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
συγκροτήθηκε το Γνωμοδοτικό Όργανο σύναψης δημοσίων συμβάσεων αξιολόγησης
προσφορών, κατακύρωσης αποτελεσμάτων και εκτέλεσης των συμβάσεων
προμηθειών - υπηρεσιών με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού, έτους 2021.
- Την υπ' αριθ 177./2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 3O: Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία της παρούσας κατά σειρά ισχύος είναι :
α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.
β) Η Τεχνική Περιγραφή της μελέτης
γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
ε) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης
στ) οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
ΑΡΘΡΟ 4ο : Τρόπος ανάθεσης της Σύμβασης
Η ανάθεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό, με
σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και με τους όρους που θα καθοριστούν από την
Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/ 8-82016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Άρθρο 5ο : Συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει να αφορούν στο σύνολο των αιτούμενων
υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 6O: Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00
€).
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (20) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του υποψηφίου, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα
άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της διακήρυξης, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα
από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύμβασης.
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να
καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν. 4412/16).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

ΑΡΘΡΟ 7O: Σύμβαση
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων
των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της
σύμβασης σύμφωνα με το αρ. 103 του Ν.4412/16. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης (άρθρο 22 παρ.28 Ν.4441/16).
ΑΡΘΡΟ 8O: Έκπτωση του αναδόχου
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την
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περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106. (άρθρο 105 παρ.5 Ν.4412/16,
τροποποίηση με το Ν.4441/16 αρ. 22 παρ.29)
Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμά του, που απορρέει από αυτή, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε
τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με
ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.(άρθρο 203 παρ. 3 Ν. 4412/2016)
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 9O: Επιστροφή εγγυήσεων
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 72
παρ.1β
του
Ν.4412/16).
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων
και του εκπρόθεσμου.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Τόπος, χρόνος και τρόπος παράδοσης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, αρχόμενης
από την υπογραφή της σύμβασης.
Η παραλαβή και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/16.
ΆΡΘΡΟ 11ο : Τρόπος πληρωμής – Φόροι – Τέλη
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την
διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία
αναθεώρηση. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις
που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο.
ΆΡΘΡΟ 12ο : Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο.
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας.
2. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας
Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με
την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
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3. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του,
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει
ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες
υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων
από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο
Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης
εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου,
κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπηρεσίας, δύναται να
γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο
αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την
Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση.
4. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν
ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει
άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και
προσόντων, μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις
ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον
της Αναθέτουσας Αρχής.
6. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο της υπηρεσίας σε οποιονδήποτε τρίτο,
των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα
συναφθεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής, πλην της αμοιβής του την οποία
μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του και υπό τον όρο προηγούμενης
ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.
7. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα
Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και
αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν
προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.
8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο,
ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση
των δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται.
10. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Η Αναθέτουσα
Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
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11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν
την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη
Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε
καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως
λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή
των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.
12. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας,
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
13. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις
βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να
τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της
Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς,
μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον
Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο
πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε
περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία
εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση
λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια
περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχή και οι Εγγυητικές Επιστολές
Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.
14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση
της Σύμβασης στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία, καθώς και
κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας, που θα αποκτηθούν
ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες της Αναθέτουσας Αρχής. Σε
περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και οδηγίες για την
ανάκτηση / διαχείρισή τους.
15. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που
λαμβάνει από την Αναθέτουσα Αρχή, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή
αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό
που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του Αντικειμένου της παρούσας), χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
16. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφεύγει την προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο της
συνεργασίας και της συμβατικής του σχέσης με την Αναθέτουσα Αρχή, με την
εξαίρεση της απλής αναφοράς στο πελατολόγιό του.
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17. Ο Ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία
της Αναθέτουσας Αρχής και άλλον αρμόδιο κρατικό φορέα, με τον τρόπο που θα του
υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής και να παρέχει στην
Αναθέτουσα Αρχή αναφορές, πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το
αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού της αιτήματος.
18. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται, για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν
υπεργολάβων του ή συμβούλων ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού,
συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από
αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση
των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με τη Σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν
παρεπόμενες υποχρεώσεις.
19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος ή
οι τυχόν εγκεκριμένοι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα
Ασφαλιστική Νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 13ο :

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 δεν είναι υπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα,
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α.. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας,
η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, η οποία υποχρεούται μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα
βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
ΆΡΘΡΟ 14ο
Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο ν. 4412/2016.
ΆΡΘΡΟ 15ο
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος
της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.
28/6/2021
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ
Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπηρεσία
Παροχή
υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής
Πινακοποίησης,
επεξεργασίας και
διαχείρισης
δεδομένων
αστικών και
περιαστικών
υποδομών στο
Δήμο Φυλής

Παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Πινακοποίησης, επεξεργασίας και
διαχείρισης δεδομένων αστικών και
περιαστικών υποδομών στο Δήμο
Φυλής

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας

Σύνολο

1

ΦΠΑ (24%)
Σύνολο

…………………………….. …./…./2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή – Σφραγίδα Επιχείρησης)
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