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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ανακοινώνει ότι θα γίνει ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με επίδοση
σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για το έργο :
«Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου
Μυλοποτάμου»
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών ενημέρωσης, εκπαίδευσης, κοινωνικής
πρόνοιας, πρόληψης, περίθαλψης, και αγωγής υγείας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων και
οκτακοσίων ενενήντα τριών Ευρώ (259.893,00 €) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 211.295,12 ΦΠΑ (23%): € 48.597,88).
Το ποσό αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονομικής προσφοράς.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.
Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :
Καταρχήν του Π.Δ.60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» , όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
Του Π.Δ.28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.»
συμπληρωματικά στις διατάξεις του Π.Δ.60/2007 και στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό.
Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
Του άρ. 26 του Ν. 4024/2012 και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ως ισχύει.
Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της
Δημόσιας Διοίκησης».
Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Του N. 3870/ΦΕΚ 138 Α’/9-8-2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και
έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές», ιδίως δε την περίπτωση (η)
της 10ης παραγράφου του 18ου άρθρου.
Της υπ’ αρ. Π1/2941/10-09-2009 Απόφασης των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Εξαίρεση από την
ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ Β’ 1988/2009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
Π1/3889/28.5.2010 Απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
(ΦΕΚ Β’ 936/2010).
Του Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
Προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/27.3.2008, αρ. πρωτ.
14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), όπως τροποποιηθείσα ισχύει με την υπ’ αριθ. πρωτ.
43804/ΕΥΘΥ 2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009) και την αριθ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010
(ΦΕΚ 1088/Β/2010).
Της με αρ. πρωτ. 151.313/ΨΣ5910-Β Σύμφωνης Γνώμης της ΕΥΔ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ», σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη.
Του 2472/1997 (ΦΕΚ Α 50/97) «Προστασία ατόμου από επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α
133/2006) «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων & ιδ. Ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες»
Του Ν.3783/2009, Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις και του Ν.3917/2011 Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή
υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων
επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς
διατάξεις.
Του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων –
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ» ΦΕΚ Α, 173/2010, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας «Υπηρεσίες και
εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση,
ηλεκτρονική ενσωμάτωση κ.λπ.)» και ειδικότερα στην Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω
ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα, εμπίπτοντας έτσι στις θεματικές
προτεραιότητες τόσο της Πρόσκλησης 20.1 της ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» όσο και του
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Ειδικός Στόχος 2.1:
«Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή
Ελλάδα» και Ειδικός Στόχος 2.2: «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον
πολίτη» Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης
διενέργειας του.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
διαγωνισμού την 23-7-2013 και ώρα 11.00 π.μ.. (λήξη κατάθεσης προσφορών).
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και
νομικών προσώπων, που:
είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
(ΕΟΧ) ή

είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την
Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την
Σ.Δ.Σ. – ή
είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή
έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους –
μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή
συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή
την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών
τα οποία:
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β2.3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής και
Β.2.6. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης.
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε
ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι δεκατρείς χιλιάδες Ευρώ ,
€ 13.000,00.
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης δίνονται στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Εργων –
Η/Μ Εργων και Συγκοινωνιών του Δήμου Μυλοποτάμου, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνος κ. Παπαδουράκης Κώστας
τηλ. 28343-40353 .
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