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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.216,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1 Τεχνική Περιγραφή 

2 Συγγραφή Υποχρεώσεων 

3 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ» 

 
CPV: 72261000-2  

(Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού) 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Δ/νση Μελετών, Λειτουργίας και Συντήρησης 
Υποδομών του Δήμου Δελφών για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών σε εφαρμογή 
της αριθ. πρωτ. οικ.1963/28-06-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των δύο 
Φορέων και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και αφορά στην 
συντήρηση του μηχανογραφικού συστήματος (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PYDRA ΣΕ ORACLE 
CLIENT) που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 
2022. 
Η Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών 
επιτελεί όλες τις εργασίες της με τον εγκατεστημένο εξοπλισμό μηχανογράφησης στο 
κεντρικό κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών επί της οδού Λεωφόρου Καραμανλή και 4ης 
Ανωνύμου. 
Η δαπάνη για τη συντήρηση του SOFTWARE δε θα υπερβαίνει το ποσό των τριών 
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (3.400,00 €) και περιλαμβάνει την αναβάθμιση 
και υποστήριξη των μηχανογραφικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τη 
Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ήτοι Ύδρευση, Αποχέτευση, 
Οικονομική Διαχείριση, Πρωτόκολλο και Μισθοδοσία καθώς και την εγκατάσταση, 
παραμετροποίηση των εν λόγω προγραμμάτων σε υπολογιστές, εγκατάσταση, 
παραμετροποίηση εκτυπωτών και λοιπών συσκευών στο δίκτυο, έλεγχο αντιγράφων 
ασφαλείας (Backup) και σωστής λειτουργίας συστοιχίας καθώς και τηλεφωνική 
υποστήριξη, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2022. 
Η παροχή τεχνικής υποστήριξης για το λογισμικό εφαρμογών PYDRA για το δεύτερο 
εξάμηνο του έτους 2022 θα αφορά στα παρακάτω Προγράμματα : 
 

 «PYDRA» εφαρμογή διαχείρισης Ύδρευσης- Αποχέτευσης  

 «ΦΟΡΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ» 

 «Οικονομική Διαχείριση»  

 «Μισθοδοσία»  

 «Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – My e-books» 

 «EBILL – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ενημέρωσης Καταναλωτών»  

 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 4.216,00 € μαζί με Φ.Π.Α. 24%. 
Υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Υ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών έτους 
2022 και οι υπηρεσίες θα βαρύνουν τον κωδικό 62.98.01 με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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Η/Υ» με πιστώσεις ύψους 3.400,00€ και τον κωδικό 54.00.29 με τίτλο: «Φ.Π.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ» με πιστώσεις ύψους 816,00 €. 
Χρόνος περαίωσης: Έως 31.12.2022 
 

  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Άμφισσα, 01/07/2022 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα, 01/07/2022 

 
Η Αν. Προϊσταμένη  

Τμήματος Μελετών Υπηρεσιών 
 

 Ο Αν. Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης  Μελετών, Λειτουργίας  

& Συντήρησης Υποδομών 
 

Δέσποινα Ματατάνα 
ΤΕ Γεωπόνων 

 
 
 

 
Παναγιώτης Κακκανάς 

ΤΕ Μηχανικός 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1 - Αντικείμενο συγγραφής 
Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι οι γενικοί και ειδικοί όροι με του οποίους 
θα εκτελεσθεί η εργασία με «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση του 
μηχανογραφικού συστήματος της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PYDRA ΣΕ 
ORACLE CLIENT)». 
 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 4.216,00 € μαζί με Φ.Π.Α. 24%. 
Υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Υ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών έτους 
2022 και οι υπηρεσίες θα βαρύνουν τον κωδικό 62.98.01 με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Η/Υ» με πιστώσεις ύψους 3.400,00€ και τον κωδικό 54.00.29 με τίτλο: «Φ.Π.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ» με πιστώσεις ύψους 816,00 €. 
 
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 οι διατάξεις του Ν.4412/16 

 οι όροι της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας  

 Ν.3852/2010 Καλλικράτης 

 Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ και οι  

 Οι διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 
 

Άρθρο 3ο Συμβατικά  στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι  
1.Το τιμολόγιο μελέτης και η προσφορά του αναδόχου 
2.Η συγγραφή υποχρεώσεων 
3.Η Τεχνική περιγραφή 
 
Άρθρο 4ο Χρόνος Εκτέλεσης της εργασίας  
Οι εργασίες-υπηρεσίες θα εκτελεστούν έως 31.12.2022. Με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η 
συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να  παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα 
από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς 
της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί 
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, 
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χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/16). 
 
Άρθρο 5ο Υποχρεώσεις του αναδόχου 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα τις υπηρεσίες όπως αυτές 
αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. Να διαθέτει ανάλογη ή 
παρόμοια εμπειρία και αν χρησιμοποιεί προσωπικό να είναι έμπειρο και εκπαιδευμένο. 
Να έχει διάρθρωση και οργάνωση ικανή να παρέχει εργασία κατά τρόπο υπεύθυνο 
απρόσκοπτο και αποτελεσματικό που να πιστοποιείται ανάλογα με την προσφορά του.  
Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά 
την εκτέλεση της εργασίας απασχολούμενο προσωπικό (ασφάλιση κλπ). 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.  
 
Άρθρο 6ο Υποχρεώσεις του φορέα 
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία είναι 
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  
 
Άρθρο 7ο Ανώτερη βία 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  
 
Άρθρο 8ο Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 
 
Άρθρο 9ο Υπογραφή Σύμβασης 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16). Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 
Άρθρο 10ο Παραλαβή Υπηρεσιών 
Η ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών μπορεί, με απόφασή της, να ορίζει για την παρακολούθηση 
της σύμβασης ως επόπτη, με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια 
απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση 
φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της 
σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. (άρθρο 216 
παρ.2 του Ν.4412/2016). Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της 
εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του 
αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί 
τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο 
που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. (άρθρο 216 παρ.3 του Ν.4412/2016) 
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Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και 
ποιοτικά τα υλικά και οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. (άρθρο 202 Ν.4412/16). Η 
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 και την 
παράγραφο 1 του άρθρου 219 του Ν.4412/16.  
 
Άρθρο 11ο Τρόπος πληρωμής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 
4.216,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% , μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του 
ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού 
γίνεται ύστερα από την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου 
και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών (τμηματικά). Η πληρωμή της υπηρεσίας 
στον ανάδοχο θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της τμηματικής 
παραλαβής (άρθρο 200 παρ.3 του Ν.4412/16). Στο ποσό της αμοιβής 
συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν 
υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 
σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Άρθρο 12ο : Φόροι , τέλη , κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 
τους φόρους , τέλη , δεσμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή 
τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.  
 
Άρθρο 13ο Επίλυση διαφορών  
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 
 

 
 
 
  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Άμφισσα, 01/07/2022 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα, 01/07/2022 

 
Η Αν. Προϊσταμένη  

Τμήματος Μελετών Υπηρεσιών 
 

 Ο Αν. Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης  Μελετών, Λειτουργίας  

& Συντήρησης Υποδομών 
 

Δέσποινα Ματατάνα 
ΤΕ Γεωπόνων 

 
 
 

 
Παναγιώτης Κακκανάς 

ΤΕ Μηχανικός 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

 Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσό-
τητα 

Τιμή 
Μονάδος 

(€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 

Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση 
του μηχανογραφικού συστήματος της 
ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
PYDRA ΣΕ ORACLE CLIENT) έως 
31.12.2022 

Υπηρεσία 1 3.400,00 3.400,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 3.400,00 

   ΦΠΑ 24% 816,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
4.216,00 
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