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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» 

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στις Αχαρνές σήμερα, 23 του μηνός Δεκεμβρίου,  του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00 π.μ., στο 

Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. ο κ. Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής 

«Προμηθευόμενος» και

2. Εμμανουήλ Ρωμανιάς, με αριθμό δελτίου ταυτότητας AN 164454/07-10-2017/Τ.Α. Μαρούσι, νόμιμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας «Alfaware Πληροφορική Α.Ε.» (Α.Φ.Μ. : 095498944 , ΔΟΥ : Φ.Α.Ε. 

Αθηνών, Έδρα: Στρ. Καλλάρη 69  – 104 45 Αθήνα), σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 

1685210.2457651/08-12-2021 πιστοποιητικό εκπροσώπησης, της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Εμπορικού 

& Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Προμηθευτής», 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 

(ΦΕΚ Α’ 36).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209,  παρ. 9, του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): 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.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 13, του Ν. 3731/2008.

6. Τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της εκτέλεσής  της.

7. Την με αριθμ. 185/2021 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.
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8. Το με αριθμ. πρωτ. 57141/06-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 

Πληροφορικής, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας εφαρμογής – κυκλώματος για την 

Διαχείριση Υλικού - Αποθήκης.

9. Το με αριθμ. πρωτ. 57718/07-12-2021 τεκμηριωμένο αίτημα στο Τμήμα Προϋπολογισμού – 

Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

10. Την με αριθμ. πρωτ. 58716/09-12-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αριθμ. Α-1069 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: Ω8Λ1ΩΨ8-ΕΚΣ) για τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 

3.720,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 10-7134.005, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 

2021, για την ανωτέρω προμήθεια.

11. Την με αριθμ. 1753 και με αριθμ. πρωτ. 59504/10-12-2021  Απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών 

Υπηρεσιών, που αφορά στη  έγκριση της ανωτέρω μελέτης, στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση 

της ανωτέρω προμήθειας και στον ορισμό υπαλλήλου για την αξιολόγηση των προσφορών.

12. Την με αριθμ. πρωτ. 59627/10-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για αποστολή 

οικονομοτεχνικής προσφοράς.

13. Την με αρ. πρωτ. 63286/17-12-2021 προσφορά της εταιρείας «ALFAWARE Πληροφορική Α.Ε.».

14. Το με αριθμ. πρωτ. 63629/20-12-2021 πρακτικό αξιολόγησης της αρμοδίας υπαλλήλου.

15. Την με αρ. 1794 απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά στην επικύρωση 

του ανωτέρω πρακτικού και στην ανάθεση της προμήθειας  εφαρμογής – κυκλώματος για την 

Διαχείριση Υλικού - Αποθήκης, στην εταιρεία «ALFAWARE Πληροφορική Α.Ε.».

16. Την με αρ. πρωτ. 65370/23-12-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή» την προμήθεια εφαρμογής – κυκλώματος για την 

Διαχείριση Υλικού - Αποθήκης, συνολικού ποσού 3.720,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και 

αναλυτικά ως εξής:

Α/Α Περιγραφή είδους Ποσ. Τιμή 
μονάδας Σύνολο

1 Εφαρμογή – κύκλωμα διαχείρισης Υλικού - Αποθήκης. 1 3.000,00 3.000,00

Μερικό Σύνολο: 3.000,00

Φ.Π.Α. 24 %: 720,00,00

Γενικό σύνολο: 3.720,00

Ο «Προμηθευτής» αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους:

Άρθρο 1.
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Η πληρωμή του «Προμηθευτή» θα γίνει μετά την εγκατάσταση και τη λειτουργία σε χρήση της 

εφαρμογής, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «Προμηθευόμενου», που θα συντάξει και το 

σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, μετά την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.

Άρθρο 2.

Η εφαρμογή – κύκλωμα για την Διαχείριση Υλικού – Αποθήκης θα περιλαμβάνει τις εξής βασικές 

λειτουργίες:

➢ Την καταχώρηση αρχείου προμηθευτών (καρτέλες προμηθευτών με όλα τα στοιχεία τους).

➢ Τη διαχείριση ειδών. Καρτέλες ειδών με κωδικό ανάλογα με την κατηγοριοποίησή τους σε διάφορα 

επίπεδα ανάλυσης, όπως κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες.

➢ Τις αναλυτικές κινήσεις εισαγωγών – εξαγωγών ανάλογα με τον αποδέκτη κάθε κίνησης.

➢ Τη σύνδεση αποθήκης με αντίστοιχη αποθήκη μεταχειρισμένων.

➢ Τις αναζητήσεις στα τηρούμενα αρχεία με πολλαπλά κριτήρια στις οθόνες του προγράμματος.

➢ Τη δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών με αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν στα 

στοιχεία που παρακολουθούνται και αποθηκεύονται στο πρόγραμμα.

➢ Τον ορισμό χρηστών δικαιωμάτων για ασφάλεια δεδομένων.

➢ Την τήρηση ιστορικότητας μεταβολών για πλήρη παρακολούθηση των ενεργειών χρηστών.

➢ Τη δυνατότητα λήψης και αποκατάστασης αντιγράφων ασφαλείας.

➢ Τη στήριξη σε αρχιτεκτονική client/server και υποστηρίζει την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλών 

χρηστών.

Επίσης στις υποχρεώσεις του «Προμηθευτή» περιλαμβάνονται η εγκατάσταση των εφαρμογών, 

η εκπαίδευση των χρηστών, η εξειδικευμένη προσαρμογή στον τρόπο λειτουργίας του 

Οργανισμού, η καθημερινή χρήση, η κάλυψη νέων απαιτήσεων, η απαίτηση για υποστήριξη, η 

εγκατάσταση νέων εκδόσεων κ.α. καλύπτονται με παραδοσιακές αλλά και νέες μεθόδους (web – 

learning, web-support), ανάλογα τις ανάγκες και την προτίμηση του Οργανισμού.

Άρθρο 3.

Ο «Προμηθευτής» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνηθείσας τιμής.

Άρθρο 4.

Η εφαρμογή καλύπτεται με δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας δώδεκα (12) μηνών από την 

ημερομηνία εγκατάστασής της, η οποία θα περιλαμβάνει τηλεφωνική υποστήριξη και αποστολή 

κάθε νέας βελτιωμένης έκδοσης της εφαρμογής που θα παρουσιαστεί στο χρονικό αυτό διάστημα.

Άρθρο 5.
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Ο «Προμηθευτής» οφείλει να παραδώσει την εφαρμογή, να παράσχει τις υπηρεσίες εγκατάστασης, 

παραμετροποίησης όπως και την εκπαίδευση του προσωπικού  σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από 

την ανάρτηση της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο «Προμηθευτής» για αυτή 

την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι 

παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής του.

Άρθρο 6.

Ο «Προμηθευτής» βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις.

Άρθρο 7.

Ο «Προμηθευτής» δεν έχει το δικαίωμα μετά την υπογραφή της σύμβασης να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί 

σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση εν μέρει ή εξ 

ολοκλήρου.

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημέρα υπογραφής της και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών.

Άρθρο 8.

Ο «Προμηθευτής» οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του 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 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 

των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 

της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους.

Άρθρο 9.

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα 

ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 185/2021 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης & Πληροφορικής. 

2. Η προσφορά του «Προμηθευτή».

Ο «Προμηθευτής» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε ένα (1) πρωτότυπο και υπογράφεται όπως παρακάτω

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

         Για τον «Προμηθευόμενο»                                       Για τον «Προμηθευτή»
                   Ο Δήμαρχος
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        Σπυρίδων   Βρεττός                              Εμμανουήλ Ρωμανιάς                
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