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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
«για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοτικών αναψυκτήριων του
Πολυχώρου Λιπασμάτων Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας»

Στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας των δημοτικών αναψυκτήριων του ΠολυχώρουΛιπασμάτων Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για το έτος 2023 και δεδομένου ότι ο ΔήμοςΚερατσινίου-Δραπετσώνας με απόφαση του έχει ορίσει τη Δημοτική Επιχείρηση «ΚΔΒΜ IIΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΑΕ – ΟΤΑ» υπεύθυνη για τη λειτουργία και τηδιαχείριση των δημοτικών αναψυκτήριων, προσκαλούμε εταιρείες που διαχειρίζονταιπρογράμματα και λογισμικά λιανικού εμπορίου και εστίασης, να καταθέσουν προσφορές,σύμφωνα με την μελέτη και τις απαιτήσεις λειτουργίας , όπως περιγράφονται παρακάτω:
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΥΠΟΔΟΜΗ

Το υπάρχον σύστημα λειτουργίας στα δημοτικά αναψυκτήρια του Πολυχώρου Λιπασμάτων
αφορά οκτώ (8) κεντρικά σημεία πώλησης εντατικής λιανικής / καντίνα τα οποία βρίσκονται σε
ενιαίο χώρο (Πολυχώρος Λιπασμάτων) και προοπτική σχεδιασμού περισσοτέρων. Kατά τη
χειμερινή περίοδο λειτουργούν τρία (3) σημεία πώλησης.
Κάθε σημείο πώλησης / καντίνα διαθέτει δίπλα του μικρό αποθηκευτικό χώρο με τα είδη του
οποίου καλύπτονται άμεσα οι ανάγκες τροφοδοσίας / γεμισμάτων ραφιών ψυγείων /
αναλωσίμων / υλικών συσκευασίας κλπ.
Μεταξύ των Σημείων Πώλησης / Καντινών η διασύνδεση γίνεται κυρίως με ασύρματο
εσωτερικό αυτόνομο δίκτυο που έχει αναπτυχθεί με σύστημα κεραιών ανά σημείο.
Όλα τα σημεία πώλησης / καντίνες διαθέτουν συστήματος POS Touch Screen για την
εξυπηρέτηση του προγράμματος της εμπορικής εφαρμογής και ειδικότερα του Retail.
Η βάση δεδομένων είναι εγκατεστημένη σε Κεντρικό αυτόνομο Server.
Υπάρχει ήδη εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία η εφαρμογή Pegasus μElite Retail τηςTESAE.



Ο εξοπλισμός που είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις είναι ο εξής:
Περιγραφή Ποσότητα
ADAPTER DISPLAYPORT / VGA-F 1APC UPS BACK-UPS BR 900VA BR900MI 1APC UPS EASY 700VA BVX700LI-GR SCHUKO 1APC ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 Θ 6BARCODE SCANNER ALFA BC-01 USB 6BARCODE SCANNER DP8501 2D HIGH SPEED 7BARCODE SCANNER WIRELESS 301WWITH DONGLE 1HOCO C42A QUICK CHARGE 3.0 1HOCO N6 CHARGE 2 ΘΥΡΕΣ QC 3.0 18W 2HUB 4PORT NGS USB 2.0 10HUB 7PORT NGS USB 2.0 with POWER ADAPTER 7KEYBOARD/MOUSE OMEGA WIRED GR OK-05 1NOD ValuePro WIRED SET KEYBOARD+MOUSE 1KINGSTON DATA TRAVELER 100 G3 32GB 3.0 2KVM 2PORT USB ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 1LC-POWER 2.5 CASE USB2.0 1MOUSE NGS OPTICAL RED 1MOUSEPAD NGS BLACK 1MW3K10UGS ΠΑΚ 3-12VDC 1000MA 1NG CHARGER WT22 3.0 18W ,2PORT 1PATRIOT DDR3-SOD 8192MB 1600MHZ PC3-12800LOW 2PLATINET LCD CLEAN GEL 250ml+pad 1POS ALL IN ONE 915D i3 | 4GB | 128SSD | WINDOWS 10 | 15,6 1POS SYSTEM 15' ALFA 100 BLACK AL101012 1POS280-i5 15'' CAPACITIVE 1024X768 VFD i5 1POS280-i5 15'' CAPACITIVE 1024X768 VFD i5 1POS280-i5 15'' CAPACITIVE 1024X768 VFD i5 1PROLINE TOUCH POS -USED/WIN7/4/64GB SSD 1REF DELL OPTIPLEX 9020 SFF.i5/8/128GB SSD GRADE A+ 1SCANNER ARINGA PLUS USB BLACK 1SCANNER ARINGA PLUS USB BLACK 1SWITCH TP-LINK 5PORT 10/100 TL-SF1005D 1TOUCH ALFA TM1900 19' RES' 1TOUCH POS MACHINE 0092S PROFESSIONAL 2TP LINK TL-WN725N 150MBPS WIRELESS NANO USB 1UPS NGS LINE INTER. FORTRESS900 LED 600VA 1UOS NGS LINE INTER FORTRESS900 LED 600VA 1WESTERN DIGITAL SSD 2.5' SATA III GREEN 240GB 1WORKSTATION DELL 5810 / 32GB RAM/2X480GB SSD-WINDOWS 1



ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ SAM 4S 11ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ RBS 4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

1. Λιανικές πωλήσεις με Touch τεχνολογία
· Σχεδιαζόμενο μενού επιλογών - Παραμετρική οθόνη λιανικής
· Online & Offline λειτουργία
· Υποστήριξη λειτουργίας πολλαπλών χρηστών– Ταμιών σε διαφορετικά χωροταξικά

πόστα. Ενιαία φόρμα διαχείρισης κινήσεων λιανικής και χονδρικής πώλησης με χρήση
ταμείου με οθόνη αφής και σκανάρισμα προϊόντων (Barcode)

· Απεριόριστοι κωδικοί ειδών
· Αποδείξεις λιανικής πώλησης και τιμολόγια σε θερμικό εκτυπωτή
· Εύχρηστες αναζητήσεις ειδών με Πλήκτρο, Κωδικό, Barcode
· Αναζήτηση προϊόντων με Κατηγορία, Ομάδα
· Ακύρωση προϊόντος κατά την πώληση
· Ακύρωση ολόκληρης της συναλλαγής κατόπιν έγκρισης με κωδικό πρόσβασης
· Εμφάνιση του μερικού συνόλου κατά την πώληση
· Αυτόματος υπολογισμός στα ρέστα του πελάτη
· Τρόποι Πληρωμής
· Καταμέτρηση Ταμείου
· Αυτόματες εκπτώσεις σε είδος ή στο μερικό σύνολο
· Αναμονές εξυπηρέτησης και ταυτόχρονη εισαγωγή νέας
· Ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πελατών κατά την πώληση
· Ευδιάκριτη εμφάνιση των λειτουργιών και ευκολία στη χρήση
· Καταχώρηση καταστροφών
· Καταχώρηση ιδιο-καταναλώσεων / αυτοπαραδόσεις
· Ενημέρωση Τελευταίων Αποθεμάτων Είδους
· Γρήγορη αλλαγή και διαγραφή ποσότητας και αξίας προϊόντος.
· Αναλυτική ή συγκεντρωτική αναφορά σημείων πώλησης.



2. Αποθήκη – παρακολούθηση, απογραφή και διαχείριση
· Έλεγχος τιμών ειδών
· Διαχείριση Παραλαβών
· Διαχείριση αποθεμάτων - Υπόλοιπα ανά κατάστημα – Φυσική Απογραφή (πολλαπλοί

αποθηκευτικοί χώροι)
· Καταχώρηση προϊόντων με χρήση φορητών mobile τερματικών για την εισαγωγή και

εξαγωγή προϊόντων από την αποθήκη και στην πώληση
· Τιμοκατάλογοι
· Ειδικές αναζητήσεις
· Πολλαπλές μονάδες μέτρησης με πλήρως καθοριζόμενες σχέσεις μεταξύ τους.
· Οικογένειες ειδών και πρότυπα είδη για γρήγορη καταχώρηση αλλά και αποφυγή

λαθών.
· Δυνατότητα κοστολόγησης ανά υποκατάστημα / αποθηκευτικό χώρο.
· Άμεση ενημέρωση για δείκτες απόδοσης
· Αναλυτική παρουσίαση εσόδων
· Στατιστικά κίνησης πωλήσεων προϊόντων
· Απεριόριστο όγκο δεδομένων
· Έκδοση παραστατικού της αρεσκείας μας μέσα από μία μόνο οθόνη (all in one) και σε

πραγματικό χρόνο.
· Έλεγχος αποθέματος ειδών, θέσπιση ορίων ελάχιστου αποθέματος ανά είδος
· Ψηφιακή παραγγελία / έλεγχος παραλαβής-τιμολογίου
· Καταχώρηση προϊόντων μέσω τιμολογίου
· Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του χρήστη, κατά την καταχώριση του παραστατικού,

για οικονομικά στοιχεία ειδών και συναλλασσόμενων, τελευταίες τιμές πώλησης και
αγοράς, κόστη πωλήσεων

· Διαχείριση προμηθευτών / Στατιστικά κίνησης πωλήσεων/αγορών προϊόντων
· Ιστορικό κίνησης ειδών κατά Πελάτη/Προμηθευτή
· Αναλυτικές καρτέλες Πελάτη/Προμηθευτή (με δυνατότητα αποστολής e-mail)
· Συνθέσεις ειδών / Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι ανά Είδος, Πελάτη, Προμηθευτή
· Κύκλωμα παραγγελιών Πελάτη/Προμηθευτή με δυνατότητα άμεσης τιμολόγησης
· Σειριακοί αριθμοί ειδών / Κοστολόγηση αποθήκης/ειδών
· Αναγνώριση του είδους προϊόντος από τον κωδικό του, το barcode του, την παρτίδα,

το serial number αλλά και τον εναλλακτικό κωδικό του
· Έλεγχος των τιμών και κοστολόγηση προϊόντων
· Διαχείριση προωθητικών ενεργειών και προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών
· Διαχείριση κεντρικής αποθήκης και εσωτερικής διανομής
· Άμεση απεικόνιση Οικονομικών πληροφοριών (Υπόλοιπα, Τιμές, Πωλήσεις Αγορές,

Απογραφές)
· Καταγραφή όλων των ενεργειών ανά χρήστη και δυνατότητα bypass απαγόρευσης

εισόδου είτε με εισαγωγή του Pass Key είτε των κωδικών πρόσβασης.
· Παρακολούθηση της Εισφοράς Ανακύκλωσης.



· Ημερολόγιο αλλαγών τιμών, για προκαθορισμό μελλοντικών αλλαγών τιμών.
· Εκτύπωση Ετικετών με barcodes.
· Αποτίμηση κόστους αποθήκης
· Απογραφή με αυτόματο τρόπο και δυνατότητα ενημέρωσης από συσκευές απογραφής.
· Παρακολούθηση των παραγγελιών ανά κατάσταση (εκκρεμείς, προς έλεγχο, προς

τιμολόγηση κ.ο.κ.).
· Παρακολούθηση αναγκών αποθήκης βάση των παραγγελιών και εισαγωγών
· Θεωρημένο Βιβλίο Αποθήκης

3. Συνδεσιμότητα
· Διασύνδεση με εκτυπωτή
· Διασύνδεση με Φορολογικό μηχανισμό
· Αναλυτικό reporting
· Διασύνδεση με ERP
· Διαβίβαση παραστατικών στην ΑΑΔΕ myData
· Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και σύνδεσης με λογιστικό πρόγραμμα δημοτικής

επιχείρησης (Epsilon-net)

4. Αναφορές - Στατιστικά - Επεξεργασία Δεδομένων
· Δυνατότητα δημιουργίας αναφορών με εύκολη επιλογή πινάκων και ερωτημάτων.
· Εξαγωγή των αναφορών σε εκτυπώσεις, γραφήματα, Excel.
· Δημιουργία έτοιμων αναφορών, εκτυπώσεων και στατιστικών που μπορεί να εκτελεί ο

τελικός χρήστης.
· Εκτύπωση ετικετών.
· Εύρεση στοιχείων από όλους τους πίνακες της εφαρμογής. Δυνατότητα μαζικών

αλλαγών στα αποτελέσματα των αναζητήσεων.
· Εισαγωγή Δεδομένων
· Εισαγωγή δεδομένων από Excel, στους βασικούς πίνακες της εφαρμογής.

5. Παρεχόμενες υπηρεσίες
· Ομάδα Υποστήριξης και υπηρεσιών όλο το 24ωρο για όλο το χρόνο
· Δυνατότητα διάθεσης εξειδικευμένου προσωπικού (εκτός κόστους της προμήθειας του

λογισμικού ) που θα απασχολείται σε ώρες αιχμής και ώρες που θα υποδειχθούν από
την δημοτική επιχείρηση, στα σημεία πώλησης, ελέγχοντας την καλή λειτουργία του
προγράμματος, αντιμετωπίζοντας τυχόν προβλήματα την ώρα λειτουργίας. Παράλληλα
θα είναι υπεύθυνος για την παραμετροποίηση του συστήματος, την κωδικοποίηση των



προϊόντων, την αναβάθμιση του λογισμικού, την εκπαίδευση των υπαλλήλων ταμείων,
την καταχώρηση των εισαγωγών-προϊόντων και των τιμολογίων , την έκδοση
στατιστικών στοιχείων, σε συνεχή συνεργασία με τον υπεύθυνο αποθήκης και
υπεύθυνους αναψυκτηρίων και ταμείων.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1: Αντικείμενο Σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια λογισμικού τύπου ERP ως ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων. Εκτός από τις βασικές Λειτουργίες
Προγράμματος Λιανικής είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει και λειτουργίες για την
παρακολούθηση και τη διαχείριση της αποθήκης (εφαρμογές WMS).
Σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνει αυτές τις λειτουργίες σε ένα ενιαίο λογισμικό,
είναι αναγκαίο στην προσφορά που θα υποβληθεί να διευκρινίζεται ο διαχωρισμός των
λογισμικών και το κόστος ξεχωριστά για το λογισμικό λιανικού εμπορίου-εστίασης (ERP)
και ξεχωριστά για το αυτόνομο λογισμικό παρακολούθησης και διαχείρισης της
αποθήκης (εφαρμογές WMS).
Τα λογισμικά που θα προταθούν από τους ενδιαφερόμενους, να εναρμονίζονται πλήρως
με τον υπάρχον τεχνολογικό εξοπλισμό και συσκευές που λειτουργούν αυτή την στιγμή
στις υποδομές του Πολυχώρου (όπως αναγράφονται σε πίνακα στην παρούσα μελέτη).
Σε περίπτωση που τα λογισμικά που θα επιλέγουν δεν εναρμονίζονται με τον υπάρχον
εξοπλισμό, την ευθύνη την φέρει αποκλειστικά ο «Ανάδοχος» ο οποίος είναι ενήμερος
και έχει ελέγξει τον υπάρχον εξοπλισμό. Ο «Ανάδοχος» οφείλει να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή προσαρμογή και εναρμόνιση του λογισμικού με
τον υπάρχον εξοπλισμό.
Η υλοποίηση του έργου θα περιλαμβάνει:

1. Την προμήθεια του λογισμικού2. Την παραμετροποίηση του λογισμικού και την δοκιμαστική λειτουργία3. Την παραμετροποίηση του λογισμικού για την διασύνδεση του με τους φορολογικούςμηχανισμούς (θα αγοραστούν) – εκτυπωτές – POS και τα φορητά συστήματα PDA γιατην εκτέλεση των εργασιών Απογραφής – Εσωτερικής Διακίνησης - Παραλαβή καιέλεγχος παραγγελιών4. Προτεινόμενες προδιαγραφές για Hardware Client και Server για την ορθή καιαπρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλουν την προσφορά τους είτε στο σύνολο τωνυπηρεσιών που απαιτούνται στην παρούσα μελέτη, είτε ανά λογισμικό διαχείρισης(ERP-WMS)



Άρθρο 2 : Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση
σύμφωνα με τις διατάξεις:
Τον ισχύον εσωτερικό αναλυτικό «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» , του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΙΙ Κερατσινίου
–Δραπετσώνας.
Το κριτήριο της επιλογής του αναδόχου είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψηςπροσφορά βάσει τιμής και παρεχόμενων υπηρεσιών στο σύνολο ή ανά κατηγορίατων ειδών και των υπηρεσιών που περιγράφονται στη μελέτη.

Αρθρο 3: Σειρά ισχύος τευχών
Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση δε ασυμφωνίας μεταξύ
των περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:
α. Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή
β. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο 4: Τρόπος εκτέλεσης σύμβασης
Η εκτέλεση της σύμβασης αυτής, θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση
τιμής για το σύνολο των αντικειμένων ή το είδος του λογισμικού σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Ο φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι το
Κέντρο Δια βίου Μάθησης ΙΙ Κερατσινίου- Δραπετσώνας.

Άρθρο 5: Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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 I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και



δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Άρθρο 6: Σύνταξη και υποβολή προσφορών
Οι προσφορές θα είναι ενυπόγραφες από τους διαγωνιζόμενους και υποβάλλονται από
29/11/2022 έως και 02/12/2022 στα γραφεία της δημοτικής επιχείρησης, με
αλληλογραφία μέσα σε σφραγισμένο ενιαίο φάκελο, στην εξωτερική πλευρά του οποίου
θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία της εταιρείας και ο τίτλος του έργου προμήθειας.

Άρθρο 7: Δικαιολογητικά
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει :

· Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο
κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η
εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, χρόνου έκδοσης έως 30 εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή του.

· Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας: Έλαβε γνώση
των τεχνικών προδιαγραφών και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

· Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού, για τις οποίες
οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, σύνταξης μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή δικαιολογητικών. Η υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου

· Οικονομική Προσφορά με αναλυτική αναφορά των υπηρεσιών και δυνατοτήτων του
λογισμικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.



Άρθρο 8: Διάρκεια σύμβασης
1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως την παράδοση και

εγκατάσταση των λογισμικών, την παραμετροποίηση και την σωστή λειτουργία με τον
υπάρχον εξοπλισμό ήτοι έως και 30-12-2022

2. Σε περίπτωση μη προσαρμογής και εναρμόνισης του λογισμικού με τον υπάρχον
εξοπλισμό, αυτό θα πρέπει με αποκλειστική ευθύνη του «Αναδόχου» να αντικατασταθεί
άμεσα από άλλο αντίστοιχο, που θα καλύπτει τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

3. Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
υπηρεσία μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
και έκπτωση του αναδειχθέντος αναδόχου.

Άρθρο 9: Παραλαβή
Η παραλαβή , επίβλεψη της εγκατάστασης, καλής λειτουργίας των λογισμικών θα γίνει
από τον κατά περίπτωση οριζόμενο υπάλληλο της δημοτικής επιχείρησης.

Άρθρο 10: Πληρωμή, φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση των
λογισμικών. Δύναται κατόπιν συνεννόησης επιχείρησης και αναδόχου, να δοθεί
χρηματικό ποσό ως έναντι, που δεν θα υπερβαίνει το 40% της συνολικής προμήθειας,
προκειμένου αγορασθούν οι αναγκαίοι κωδικοί πρόσβασης και ενεργοποίησης των
λογισμικών συστημάτων.
Η πληρωμή-εξόφληση του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των
νόμιμων παραστατικών καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από την επιχείρηση.
Tον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Άρθρο 11: Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου -Κυρώσεις
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν υπερέβη υπαίτια την συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.



Άρθρο 12: Τελικές διατάξεις
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ'
αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για
τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με
τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Πειραιά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΥΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ


