
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 

Προμηθειών.           
Δ/νση : Πλατεία Σολωμού 

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 
Τηλ. : 2695361330-331 
e-mail:  tm.prm@1253.syzefxis.gov.gr 

                                       

 

Ζάκυνθος:    19-10-2022    
Αρ. Πρωτ.        21531 
 

   ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Ο δήμος μας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» και κωδικό «08_ΕΠΑΝΕΚ», του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον Άξονα 
Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» 

που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, σκοπεύει να προμηθευτεί νέες εφαρμογές 
και τεχνολογικά μέσα που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του 

αστικού περιβάλλοντος. 
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος προβλέπεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο 
«Υπηρεσίες συμβούλου για την δημιουργία και υποβολή φακέλου 

πρότασης» (Υποέργο 1) της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρμογών 
Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων 

(ΙΟΤ)  του Δήμου Ζακύνθου» σε κατάλληλο Σύμβουλο, προκειμένου να 
υποστηρίξει το Δήμο στην προετοιμασία της πρότασης και να εκπονήσει την 
απαιτούμενη μελέτη δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ. Μέσω της 

σχετικής παροχής υπηρεσιών, ο Δήμος θα λάβει υπηρεσίες Συμβούλου που 
αφορούν στην σύνταξη μελέτης και στην ωρίμανση δράσεων ψηφιακού 

μετασχηματισμού του δήμου στο πλαίσιο πρότασης που θα υποβληθεί για 
χρηματοδότηση στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία». 

Η τεχνική έκθεση και η Συμβατικοί όροι, περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 7/2022 
μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.  
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της μελέτης είναι : Δεκαπέντε (12.400,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

Ο Δήμος Ζακύνθου προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να  υποβάλλουν την 
προσφορά τους έως και  την Δευτέρα  24/10/2022, στο Δημοτικό 

Κατάστημα, Πλατεία Σολωμού 1 , 1ος  όροφος, Δ/νση Οικονομικών, γραφείο 
Προμηθειών.  
  

 
 

 
 





 
      Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε 
σφραγισμένο φάκελο:  

  
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), από φυσικό πρόσωπο ή 

εκπρόσωπο της εταιρείας στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
 ότι αντικείμενο είναι οι ζητούμενες υπηρεσίες. 
 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του 

Ν.4412/2016. 
 έλαβαν πλήρη γνώση του περιεχομένου της Μελέτης της αρμόδιας 

υπηρεσίας και το αποδέχονται αυτό πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
2. Έγγραφο απ’ το οποίο να αποδεικνύεται η εμπειρία τουλάχιστον δύο 
(2) ετών στη διοίκηση και διαχείριση έργων που αφορούν στην ωρίμανση 

/παρακολούθηση/ υποστήριξη έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή 
ευρωπαϊκούς πόρους σε φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή 

ΝΠΙΔ.   
 3. Οικονομική προσφορά . 
 

 Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 
του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η 
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου 

εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η 
υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και 
εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 
εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του 

Ν.4412/2016) 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της 

κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
23 του Ν.4782/2021) 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-73-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-73-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/




Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 
χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με 
την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή.   
  

       Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την μελέτη και τις τεχνικές 
προδιαγραφές δίνονται στο τηλ. 2695361312 (κ. Α. Φαραού). 

 
 
                                                    

                                 
  

                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                    ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ 

                                                      Α.Α Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 
 

                                                   ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΠΙΝΟΣ 
 
 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/




ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 327 / 2022

ΘΕΜΑ : Έγκριση των τευχών της μελέτης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ««Μελέτη για
δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δ. Ζακύνθου» Στα πλαίσια υποβολής
πρότασης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον
Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας»
που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Έχοντας υπ’ όψιν :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
4. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 7 του Ν. 4412/2016
Την υπ’ αριθμό -7- /2022 μελέτη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ««Μελέτη για δράσεις
Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δ. Ζακύνθου» Στα πλαίσια υποβολής πρότασης στο
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον Άξονα
Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» που
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.»

5. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της υπηρεσίας αυτής
6. Την με αριθ. Πρωτ: 1084/29.06.2022 Πρόσκληση με Κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:

6039) και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμό -7- /2022 μελέτη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ««Μελέτη
για δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δ. Ζακύνθου» Στα πλαίσια υποβολής
πρότασης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον
Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας»
που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.», όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Νικήτας Αρετάκης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ζάκυνθος: 21/09/2022

Αριθ. Πρωτ. : 19294

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ





ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

MEΛΕΤΗ
« «Μελέτη για δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δ.

Ζακύνθου»
Στα πλαίσια υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον Άξονα Προτεραιότητας 03
«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» που

συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%)

CPV : 79411000 -8 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΥΤΟΤ. ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού -1-,

Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος

Πληροφορίες : Α ΦΑΡΑΟΥ

Τηλ. : 2695361312

Ζάκυνθος 20/09/2022

ΤΙΤΛΟΣ: « «Μελέτη για δράσεις Ψηφιακού
Μετασχηματισμού του Δ. Ζακύνθου» Στα πλαίσια
υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον Άξονα
Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών
στήριξης της επιχειρηματικότητας» που
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.400,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ/ΕΤΠΑ

Κ.Α.: 30.7412.009

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: - 7- /2022





ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Τίτλος: ««Μελέτη για δράσεις
Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δ.
Ζακύνθου» Στα πλαίσια υποβολής
πρότασης στο Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,
στον Άξονα Προτεραιότητας 03
«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
επιχειρηματικότητας» που
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.400,00 € συμπ.
Φ.Π.Α.24%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Γενικά χαρακτηριστικά

Ο Δήμος μας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ

ΟΤΑ» και κωδικό «08_ΕΠΑΝΕΚ», του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την

υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,

στον Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας»

που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, σκοπεύει να προμηθευτεί νέες εφαρμογές και

τεχνολογικά μέσα που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού

περιβάλλοντος. Η υλοποίηση ψηφιακών λύσεων που υποστηρίζονται από τοπικά

παραγόμενα δεδομένα στοχεύει σε πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας

υπηρεσίες, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων, ενώ η

αξιοποίηση τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) στοχεύει στην ενίσχυση

της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν βασίζονται σε 7 άξονες, ακολουθώντας τη φιλοσοφία

του marketplace, η οποία αποτελεί καλή πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τη

μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο ευρωπαϊκό marketplace, το “Integrated Explore-Shape-

Deal Matchmaking Process”, προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα. Η επιλογή από το

marketplace των δράσεων που εξυπηρετούν τις τοπικές ανάγκες και πολιτικές του δήμου

θα συνοδεύεται από τη σύνταξη μελέτης, όπου θα αποτυπώνονται η ψηφιακή στρατηγική

του, σύμφωνα με το πρότυπο μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ του
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Παραρτήματος Γ της πρόσκλησης. Το σύνολο των ως άνω επιλεγμένων δράσεων θα

υλοποιείται σε ένα (κύριο) υποέργο, με ενιαία διαγωνιστική διαδικασία.

Στις απαιτήσεις της πρόσκλησης περιλαμβάνεται ότι “….Κάθε προτεινόμενη πράξη θα

συνοδεύεται από μελέτη, η οποία θα εκπονηθεί από ανεξάρτητο σύμβουλο, μετά από

ανάθεση από τον δικαιούχο δήμο..” και “…δαπάνες του ανεξάρτητου συμβούλου για τη

σύνταξη της παραπάνω μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ είναι

επιλέξιμες με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.”

Προκειμένου ο δήμος να υλοποιήσει τα έργα/δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, πρέπει

να διεκδικήσει τη χρηματοδότηση τους από το ΕΣΠΑ, με την κατάθεση τεκμηριωμένης

πρότασης/πράξης για την ανάπτυξη εφαρμογών ψηφιακού μετασχηματισμού και

τεχνολογιών έξυπνων πόλεων. Για την ένταξη στο Πρόγραμμα "ΨΗΦΙΑΚΟΣ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ" του ΕΣΠΑ, απαιτείται η διασφάλιση της συμβατότητας των έργων

που θα υλοποιηθούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης, και

ιδίως ως προς την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων και των οροσήμων της.

Επομένως ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και προετοιμασία τεκμηριωμένης πρότασης

απαιτούν προσαρμογή στις απαιτήσεις της πρόσκλησης, για τη μεγαλύτερη δυνατή θετική

επίπτωση στην αξιολόγηση και στην έγκριση χρηματοδότησης των παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος προβλέπεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο ««Μελέτη για
δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δ. Ζακύνθου» Στα πλαίσια υποβολής πρότασης
στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον Άξονα
Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» που
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.» σε κατάλληλο Σύμβουλο, προκειμένου να υποστηρίξει
το Δήμο στην προετοιμασία της πρότασης και να εκπονήσει την απαιτούμενη μελέτη
δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ. Μέσω της σχετικής παροχής υπηρεσιών, ο
Δήμος θα λάβει υπηρεσίες Συμβούλου που αφορούν στην σύνταξη μελέτης και στην
ωρίμανση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου στο πλαίσιο πρότασης που θα
υποβληθεί για χρηματοδότηση στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία», στον Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
επιχειρηματικότητας» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Η δαπάνη της υπηρεσίας έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του δήμου και για το έτος

2022, ανέρχεται στο ποσό των 6.200,00 € (50%) με Φ.Π.Α.(24%) και θα βαρύνει τον

Κ.Α:30.7412.009 και για το έτος 2023, ανέρχεται στο ποσό των 6.200,00 € (50%) με

Φ.Π.Α.(24%)
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ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. ΠΟΣΟ

2022 30.7412.009 6.200,00 €

2023 30.7412.009 6.200,00 €

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου

για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω υπηρεσία κατατάσσεται στους ακόλουθους

κωδικούς:

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

79411000 - 8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2. Πλαίσιο της παροχής υπηρεσίας

Η υπηρεσία, εμπίπτει στις διατάξεις της ενότητας 9, της παραγράφου 1, του άρθρου 2 του

Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και θα διενεργηθεί

σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16 και του άρθρου 20, παρ. 13 του Ν. 3731/2008,

όπως ισχύουν σήμερα .

3. Σκοπός της παροχής υπηρεσίας

Η παρεχόμενη υπηρεσία θα περιλαμβάνει και την εκπόνηση στρατηγικής ψηφιακού

μετασχηματισμού και θα οδηγεί σε αιτιολογημένη επιλογή δράσεων ψηφιακών

τεχνολογιών και τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών που ενδιαφέρουν τον δήμο στα πλαίσια του

διαμορφωθέντος marketplace. Μέσω αυτής ο δήμος θα ωριμάσει έγκαιρα και

αποτελεσματικά τον σχεδιασμό των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού με τα

απαιτούμενα στοιχεία όπως αυτά προσδιορίστηκαν μέσω της δημόσιας διαβούλευσης της

δράσης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στοχεύοντας στη χρηματοδότηση και

την υλοποίηση των έργων/δράσεων του ∆ήμου.

4. Αντικείμενο/μεθοδολογία της παροχής υπηρεσίας

Αντικείμενο είναι οι ««Μελέτη για δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δ.

Ζακύνθου». Στα πλαίσια υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη

μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.»,

στο προγενέστερο στάδιο της υποβολής της πρότασης, κατά την ωρίμανση, και κατά την
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διαδικασία του διαγωνισμού του κύριου υποέργου, σε συμφωνία με τον υποβληθείσα

πρόταση.

Οι υπηρεσίες αυτές απαιτούν την τήρηση συγκεκριμένων τυπικών διαδικασιών και κανόνων,

ενώ απαιτούν ενέργειες λεπτομερούς σχεδιασμού πριν την σύνταξη της σχετικής πρότασης,

καθώς και προγραμματισμού κατά την σύνταξη του φακέλου, ώστε να τηρούνται οι

απαραίτητες προϋποθέσεις και τα χρονοδιαγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται

συνεχείς ανάγκες, ειδικά τεχνικής και οικονομοτεχνικής υποστήριξης, στην επίλυση και

ερμηνεία σχετικών ζητημάτων, που απαιτούν ανάλογη εμπειρία.

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου θα αφορούν στα εξής αντικείμενα:

1. στην εκτέλεση ενεργειών ωρίμανσης της πράξης (αποτύπωση των στρατηγικών επιλογών

των δράσεων του δήμου, σχετιζόμενες πράξεις του δήμου που έχουν υποβληθεί ή/και

εγκριθεί σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, κλπ), σύμφωνα με τον σχεδιασμό της δράσης

που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά το

στάδιο πριν την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης.

2. στην εκτέλεση ενεργειών τεχνικής και οικονομοτεχνικής υποστήριξης (τεχνικές

προδιαγραφές και απαιτήσεις, έρευνα αγοράς και κοστολόγηση των δράσεων,

υπολογισμός καθαρών εσόδων πράξης, κλπ) που τυχόν απαιτούνται για την πληρότητα του

φακέλου της πράξης που θα υποβληθεί.

3. στις διαδικασίες που αφορούν ενέργειες παρακολούθησης και εκτίμησης κινδύνων κατά

τα στάδια του διαγωνισμού πριν την Υπογραφή Σύμβασης του κυρίως υποέργου.

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου θα περιλαμβάνουν, ανάλογα με τις απαιτήσεις της

προτεινόμενης πράξης, την ανάδειξη των προβλημάτων ωρίμανσης και τις προτεινόμενες

λύσεις, τις προδιαγραφές/απαιτήσεις της προτεινόμενης λύσης και τον προγραμματισμό

των σχετικών δράσεων όπου απαιτείται κ.λ.π.

Οι υπηρεσίες συμβούλου αφορούν στα ακόλουθα:

 Αναλυτικό προσδιορισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση της

πράξης που θα υποβληθεί (όπου θα περιλαμβάνονται η τεκμηρίωση της επιλογής

δράσεων με βάση τη στρατηγική του δήμου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την

τεκμηρίωση/επιλογή των τεχνικών προδιαγραφών των δράσεων, την αναφορά των

έργων ΤΠΕ που χρηματοδοτήθηκαν/χρηματοδούνται από τον Δήμο μέσω άλλων

προγραμμάτων/χρηματοδοτικών εργαλείων, την κοστολόγηση των δράσεων με

βάση το Πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών του Δήμου)
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 Επικοινωνία και συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του δήμου για την

επιτυχή υποβολή και έγκριση της πράξης. Εντοπισμό κινδύνων ή αποκλίσεων και

λήψη διορθωτικών μέτρων για τον έλεγχο των οροσήμων (milestones).

 Υπηρεσίες τεχνικής και οικονομοτεχνικής υποστήριξης κατά την προετοιμασία από

τον δήμο των διαγωνιστικών διαδικασιών του κυρίως υποέργου για την έγκυρη και

έγκαιρη ολοκλήρωσή του.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως αναλύθηκαν παραπάνω, για τις

ανάγκες υλοποίησης των υπηρεσιών αυτών απαιτείται η απασχόληση τουλάχιστον δύο (2)

στελεχών με της εξής ιδιότητες :

 Ένα (1) Στέλεχος, με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη διοίκηση και διαχείριση

έργων που αφορούν στην ωρίμανση/παρακολούθηση/υποστήριξη έργων

χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους σε φορείς του δημόσιου

ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ΝΠΙΔ.

 Ένα (1) Στέλεχος, με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο σχεδιασμό και στην

ανάλυση έργων πληροφορικής σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου

τομέα ή ΝΠΙΔ.

5. Παραδοτέα

Τα παραδοτέα της υπηρεσίας είναι :

Α ΦΑΣΗ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 Παραδοτέο Α.1: Μελέτη δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου που θα

αποτυπώνονται, σύμφωνα με το πρότυπο μελέτης δράσεων ψηφιακού

μετασχηματισμού των ΟΤΑ: η ψηφιακή στρατηγική/στρατηγικές επιλογές των δράσεων

από το marketplace που προτείνονται από τον δήμο, οι σχετιζόμενες πράξεις του δήμου

που έχουν υποβληθεί ή/και εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο άλλων

Προγραμμάτων ανεξαρτήτων χρηματοδοτικών μέσων, οι τεχνικές προδιαγραφές ανά

δράση που προτείνεται από τον δήμο και η προκοστολόγηση των παραπάνω δράσεων

σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών.

 Παραδοτέο Α.2: Αναλυτική Έκθεση όπου θα περιγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες

υποστήριξης για την ωρίμανση της πρότασης και για την πληρότητα του φακέλου της

πράξης που θα υποβληθεί.

Χρόνος Παράδοσης: Τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική

ημερομηνία υποβολής των προτάσεων όπως καθορίζεται στην αρ. πρωτ. 1084/29-

06-2022 πρόσκληση και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
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Β ΦΑΣΗ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΩΣ

ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 Παραδοτέο Β: Αναλυτική Έκθεση όπου θα περιγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες

υποστήριξης μετά την υποβολή της πρότασης και θα αφορούν:

Α) Υποστήριξη για τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που θα απαιτηθούν κατά την

αξιολόγηση της πράξης αναφορικά με την συμβατότητας της πράξης με τον σχεδιασμό

που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και

την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού

Β) Πλήρη περιγραφή των διαδικασιών και των ενεργειών που πρέπει να τηρήσει ο Δήμος

μετά την ένταξη της πράξης, με τον εντοπισμό κινδύνων ή αποκλίσεων και λήψη

διορθωτικών μέτρων για τον έλεγχο των οροσήμων (milestones).

Χρόνος Παράδοσης: Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ένταξη της πρότασης.

Γ ΦΑΣΗ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΩΣ

ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

 Παραδοτέο Γ: Αναλυτική Έκθεση όπου θα περιγράφονται οι παρεχόμενες

υποστηρικτικές ενέργειες για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής

διαδικασίας του κυρίως υποέργου της πράξης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού

του δήμου.

Χρόνος Παράδοσης: Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης του

κυρίως υποέργου.

6. Διάρκεια του Έργου

Οι υπηρεσίες του συμβούλου θα παρέχονται για δώδεκα (12) μήνες και σε κάθε περίπτωση

ως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του κύριου υποέργου.

Ζάκυνθος, 20/09/2022

Θεωρήθηκε

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου

ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Συντάθηκε

Αν. πρ. Τμήματος Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής

ΑΘΗΝΑ ΦΑΡΑΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Τίτλος: ««Μελέτη για δράσεις
Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δ.
Ζακύνθου». Στα πλαίσια υποβολής
πρότασης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,
στον Άξονα Προτεραιότητας 03
«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
επιχειρηματικότητας» που
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.400,00 € συμπ.
Φ.Π.Α.24%

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Φάσεις έργου Παραδοτέα έργου

Μονάδα
Μέτρησης
(Ανθρωπο-
ημέρες)

Κόστος
Μονάδας
Μέτρησης
(Ανθρωπο-
ημέρας)

Συνολικό
Κόστος

1

Α ΦΑΣΗ: ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Παραδοτέο Α.1: Μελέτη δράσεων
ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου 20 125,00 2.500,00

Παραδοτέο Α.2: Αναλυτική Έκθεση όπου
θα περιγράφονται οι παρεχόμενες
υπηρεσίες υποστήριξης για την ωρίμανση
της πρότασης και για την πληρότητα του
φακέλου της πράξης που θα υποβληθεί.

20 125,00 2.500,00

2

Β ΦΑΣΗ: ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ
ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Παραδοτέο Β: Αναλυτική Έκθεση όπου θα
περιγράφονται οι παρεχόμενες
υπηρεσίες υποστήριξης μετά την
υποβολή της πρότασης

20 125,00 2.500,00

3

Γ ΦΑΣΗ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Παραδοτέο Γ: Αναλυτική Έκθεση όπου θα
περιγράφονται οι παρεχόμενες
υποστηρικτικές ενέργειες για την
προετοιμασία και τη διεξαγωγή της
διαγωνιστικής διαδικασίας του κυρίως
υποέργου της πράξης δράσεων
ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου.

20 125,00 2.500,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00

ΦΠΑ 24% 2.400,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 12.400,00

Ζάκυνθος, 20/09/2022

Θεωρήθηκε

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου

ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Συντάθηκε

Αν. πρ. Τμήματος Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής

ΑΘΗΝΑ ΦΑΡΑΟΥ





ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Τίτλος: « «Μελέτη για δράσεις
Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δ.
Ζακύνθου». Στα πλαίσια υποβολής
πρότασης στο Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία», στον Άξονα
Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη
μηχανισμών στήριξης της
επιχειρηματικότητας» που
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.400,00 €
συμπ. Φ.Π.Α.24%

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής

Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει:

α. τους συμβατικούς όρους,

β. τους όρους τις παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και

γ. την τεχνική περιγραφή, καθώς και τις διατάξεις που διέπουν τη σύμβαση βάσει των
οποίων θα υλοποιηθεί η υπηρεσία: ««Μελέτη για δράσεις Ψηφιακού
Μετασχηματισμού του Δ. Ζακύνθου». Στα πλαίσια υποβολής πρότασης στο Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον Άξονα
Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» που
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.»

προϋπολογισμού 12.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %).

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των:

- N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα
του άρθρου 158 και του άρθρου 209.

- Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010)

- Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
– Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των
ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»
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- Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ

- Ν. 4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

- Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με
το αρθ.10 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2012)

- Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

- ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) –
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972 και άλλες διατάξεις»

- υπ' αριθμ. 76928/13-07-2021 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με
θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075) .

- Την με αριθ. Πρωτ: 1084/29.06.2022 Πρόσκληση με Κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ (Α/Α ΟΠΣ
ΕΣΠΑ: 6039) και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Προϋπολογισμός
β. Συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή

Άρθρο 4ο : Διάρκεια παροχής της υπηρεσίας
Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες από
την υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση ως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής
διαδικασίας του κύριου υποέργου.

Άρθρο 5ο : Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τους όρους παροχής της

υπηρεσίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις τεχνικής περιγραφής.
2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες

νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η
υποχρέωση καταβολής τους. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον εργοδότη.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία του
φορέα και άλλου αρμόδιου φορέα ή αρχής, με τον τρόπο που θα του
υποδείξει η αρμόδια διεύθυνση του φορέα.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον φορέα αναφορές, πληροφορίες και
στοιχεία, σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης, κατόπιν σχετικού του
αιτήματος

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξης
ή λύσης της σύμβασης στον φορέα όλα τα αποτελέσματα, πληροφορίες,
στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικού με το αντικείμενο της παρούσης,
που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχτούν με δαπάνες του φορέα. Όλα τα
παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του φορέα, ο οποίος μπορεί να τα
διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα.
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6. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που
λαμβάνει, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε αλλά
πρόσωπα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του φορέα.

7. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται, για κάθε ενέργεια δική του, απέναντι στον
δικαιούχο φορέα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή
κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με την σύμβαση,
καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.

8. Ο ανάδοχος δηλώνει με την παρούσα, ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι παραιτείται
από οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση κατά του Δήμου Ζακύνθου, σε
περίπτωση που η πρόταση που θα καταρτιστεί και υποβληθεί ενώπιων της
αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, για οποιαδήποτε λόγο, πλην της υπαιτιότητας
εμπρόθεσμης υποβολής εκ μέρους του Δήμου, απορριφθεί. Αυτοδίκαια δε,
λύνεται η σύμβαση και η υποχρέωσή του να υποβάλλει τα παραδοτέα της Β
και Γ φάσης, όπως και το δικαίωμά του για πληρωμή.

Άρθρο 6ο : Έλεγχος Ποιότητας - Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές
Για την ανωτέρω υπηρεσία ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται
στο Τεύχος: «Τεχνική Έκθεση» .

Άρθρο 7ο : Πληρωμές
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά, ως εξής:

 Α Δόση: 50% του συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 6.200,00 € με την
παραλαβή των Παραδοτέων της Α Φάσης.

 Β Δόση: 25% του συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 3.100,00 € με την
παραλαβή των Παραδοτέων της Β Φάσης.

 Γ Δόση: 25% του συμβατικού τιμήματος, ήτοι ποσό 3.100,00 € με την
παραλαβή των Παραδοτέων της Γ Φάσης.

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατά το νόμο.

Άρθρο 8ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο
να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα,
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού,
πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα
προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 9ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους
ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων
και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ζάκυνθος, 20/09/2022

Θεωρήθηκε

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου

ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Συντάθηκε

Αν. πρ. Τμήματος Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής

ΑΘΗΝΑ ΦΑΡΑΟΥ




