
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Πάτρα : 07-07-2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ   Αρ.Πρωτ: 32859 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
Αρμ. Υπαλ. Σαλαμαλίκη Χριστίνα 
 Τηλ. 2613610327 
Fax: 2613610258 

 
 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο Δήμος Πατρέων προβαίνει στη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, για  την «Προμήθεια 
λογισμικού τρισδιάστατης σχεδίασης και στατικού υπολογισμού κατασκευών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων» CPV: 48320000 (Πακέτα λογισμικού σχεδίασης και απεικόνισης) βάσει 
της αριθ. 17/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
4.216,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%). 

 
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε, την έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σας, στο 
Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου (Μαιζώνος 147), έως την Πέμπτη 15/07/2021 και ώρα 11.00 και θα 
φέρει την ένδειξη 

Προς τον ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ Προσφορά του ................................ 1 
για την : 

«Προμήθεια λογισμικού τρισδιάστατης σχεδίασης και στατικού υπολογισμού κατασκευών για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων» CPV: 48320000  

Αρ. Μελέτης 17/2021 
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφοράς 15/07/2021 

 
Εντός του Φακέλου θα βρίσκονται : 
1. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς συμπληρωμένο  
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα 
στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς 
θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ συμπληρώνοντας 
το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της αριθμό μελέτης 17/2021.  
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του 
κάθε προμηθευτή των προς προμήθεια ειδών θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η 
αντίστοιχη ανάθεση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης 
του προς προμήθεια λογισμικού σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για μεταφορά, παράδοση, εγκατάσταση των ειδών από 
εργαζόμενους του προμηθευτή στον τόπο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  
Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους προμηθευτές  για τρεις (3) μήνες 
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει 
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως μη κανονική. 
2.Τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την αξιολόγηση των 
προσφορών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθμό μελέτης 17/2021. 
3. Παραστατικό εκπροσώπησης των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. Οι ενώσεις οικονομικών 

DIMITRA FOUSEKI Ακριβές Αντίγραφο
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φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής. 
Στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται 
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
• Έλαβα πλήρη γνώση των όρων της αριθ.17/2021 Μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών 
• Τα στοιχεία που έχω αναφέρει είναι ακριβή και ορθά και έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων 
• Δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1,2 και του άρθρου 74 του 
Ν.4412/2016 (άρθρο 22 και 23 του Ν. 4782/2021 ) 

 
            Με εντολή Δημάρχου 

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών 

    Χαράλαμπος Θεοδωρόπουλος 
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ΔΗΜΟΣ  ΠΑΤΡΕΩΝ        Αριθμός Μελέτης: 17/2021 
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – Η/Μ 
 

 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 
 

«Προμήθεια λογισμικού τρισδιάστατης σχεδίασης και στατικού υπολογισμού κατασκευών 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων» 

CPV: 48320000 (Πακέτα λογισμικού σχεδίασης και απεικόνισης) 
 

Κ.Α. 30-7134.00002  - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ: 3.400,00 €  
 Φ.Π.Α. 24%:     816,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:  4.216,00 €  
 
 
 
 
 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗ  

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 
 
 
 

ΠΑΤΡΑ - 2021 
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ΔΗΜΟΣ  ΠΑΤΡΕΩΝ                                                        Αριθμός Μελέτης:  17/2021 
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – Η/Μ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Στα πλαίσια της αρμοδιότητας εκπόνησης και ελέγχου μελετών κτηριακών έργων από το Τμήμα Κτηριακών 
Έργων της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια λογισμικού τρισδιάστατης 
σχεδίασης και στατικού υπολογισμού μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών (π.χ. υπόστεγα, αποθήκες, στέγες, 
στέγαστρα, κλίμακες, κλπ), καθώς και υφιστάμενων κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία (π.χ. στατική επάρκεια και 
ενίσχυση παλαιών δημοτικών κτηρίων & σχολείων, κλπ). Οι ανάγκες της Υπηρεσίας έως τώρα εξυπηρετούνται εν 
μέρει με παλαιά έκδοση του λογισμικού “Robot Structural Analysis Professional” της εταιρείας Autodesk, η οποία 
δεν καλύπτει πλέον τις απαιτήσεις των μελετών αυτών. 
 
Οι ελάχιστες τεχνικές δυνατότητες του νέου προς προμήθεια λογισμικού θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να καλύπτουν 
τα εξής: 

 τρισδιάστατο σύστημα γραφικής εισαγωγής δεδομένων με τεχνολογία BIM 
 τρισδιάστατη μοντελοποίηση μεταλλικών κατασκευών με λεπτομέρειες συνδέσεων 
 αυτόματη δημιουργία σχεδίων μεταλλικών κατασκευών 
 στατική και δυναμική ανάλυση τρισδιάστατων γραμμικών φορέων 
 στατική και δυναμική ανάλυση επιφανειακών φορέων με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων 
 σεισμική ανάλυση κατασκευών (ελαστική ισοδύναμη στατική, ιδιομορφική, ελαστική δυναμική, 

ανελαστική στατική - pushover, ανελαστική δυναμική - timehistory) 
 σχεδιασμός μεταλλικών φορέων και συνδέσεων, σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 
 σχεδιασμός μελών οπλισμένου σκυροδέματος, σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 
 σχεδιασμός κατασκευών σε φωτιά, σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 
 άμεση ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ σχεδίασης & ανάλυσης 

 
Διαπιστώθηκε ότι το μοναδικό κατάλληλο λογισμικό το οποίο καλύπτει όλες τις παραπάνω τεχνικές 
προδιαγραφές είναι το πακέτο λογισμικού “Architecture, Engineering & Construction Collection (AEC)” της 
εταιρείας Autodesk. To λογισμικό αυτό αποτελεί σύγχρονη και εμπλουτισμένη έκδοση του λογισμικού που ήδη 
χρησιμοποιεί η Υπηρεσία, ταιριάζει απόλυτα με τις ανάγκες της αλλά και με την υπάρχουσα τεχνογνωσία 
χρήσης. 

Το συγκεκριμένο λογισμικό αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από διάφορους εγκεκριμένους μεταπωλητές της 
Autodesk. 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 118 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)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση 
και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 
και θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έγγραφη και ενσφράγιστη προσφορά, 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή για το σύνολο της προμήθειας). 
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 Σελίδα 3 από 11
 

Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από της υπογραφή σύμβασης και θα περατωθεί με την 
παραλαβή του λογισμικού και την βεβαίωση καλής εκτέλεσης. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του 
Δήμου Πατρέων και θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ 30-7134.00002. 

 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Η Προϊσταμένη Δ/νης 
 Τμήματος Κτιριακών Έργων Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ 

 
 
 
 

 
 

 

Μ. Ζησιμάτος Δ. Νικολάου Ε. Αλεξοπούλου 
πολ. μηχ/κός πολ. μηχ/κός αγρ. τοπογράφος  μηχ. με Α’ β. 
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ                                               Αριθμός Μελέτης  17/2021  
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – Η/Μ 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

«Προμήθεια λογισμικού τρισδιάστατης σχεδίασης και στατικού υπολογισμού κατασκευών για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων» 

CPV: 48320000 

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα των τρεχουσών τιμών εμπορίου που έκανε το 
Τμήμα Κτηριακών Έργων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ  της Αναθέτουσας Αρχής. Ως 
εκ τούτου, ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την παροχή της ανωτέρω 
προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 4.216,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 30-7134.00002 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) εξόδων  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021. 

 
α/α Περιγραφή Εργασίας Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή μονάδας Δαπάνη 

 1 Προμήθεια λογισμικού 
“Architecture, Engineering & 
Construction Collection”  της 
εταιρείας Autodesk 

τεμάχιο 1 3.400,00€ 3.400,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ: 3.400,00€ 

 Φ.Π.Α. 24%: 816,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 4.216,00€ 

 
 
 
 
 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Η Προϊσταμένη Δ/νης 
 Τμήματος Κτιριακών Έργων Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ 
  

 
 
 
 
 

 

Μ. Ζησιμάτος Δ. Νικολάου Ε. Αλεξοπούλου 
πολ. μηχ/κός πολ. μηχ/κός  αγρ. τοπογράφος  μηχ. με Α’ β. 
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ΔΗΜΟΣ  ΠΑΤΡΕΩΝ                                                    Αριθμός Μελέτης 17/2021 
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – Η/Μ 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο – τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
 
Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια λογισμικού σχεδιασμού και ανάλυσης κατασκευών για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων, CPV:48320000, με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας). 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις παρακάτω 
διατάξεις: 
1. το άρθρου 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 
50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 
2. το Ν.4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
3. το N.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 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». 
4. το άρθρο 11 του Ν.4013/2011 ΦΕΚ 204/Α/1509-2011 «Περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 
5. το άρθρο 58 του N.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
6. το Π.Δ.80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
7. το Ν.4555/2018 
8. τις αποφάσεις Δημάρχου Πατρέων: (α) υπ’ αρ.50660/30.08.2019 (ΑΔΑ:ΨΕΞΜΩΞΙ-ΡΥ4) περί 
«Ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του», (β) υπ’ αρ. 66843/21-11-2019 (ΑΔΑ: 
6ΓΗΕΩΞΙ-ΑΥΣ) περί «Μεταβίβαση αρμοδιότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής τεκμηριωμένου 
αιτήματος διατάκτη», (γ) υπ’ αρ. 66842/21-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΠΨΖΩΞΙ-ΟΞΘ) περί «Μεταβίβαση 
αρμοδιότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης από τους 
αντιδημάρχους», (δ) υπ’ αρ. 38616/31-08-2020 (6ΑΓ0ΩΞΙ-ΞΙ5) & υπ’ αρ. 62088/30-12-2020 
(ΑΔΑ:ΩΧΠΠΩΞΙ-4Θ7) περί «Ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του». 
9. Την υπ’ αρ.……………………Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: ………………………………………………………………, 
για την διάθεση και δέσμευση ποσού 4.216,00€ (συμπερ. ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α.: 30-7134.00002 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 για την ανωτέρω προμήθεια. 
10. Την αναγκαιότητα του Δήμου για την εν λόγω προμήθεια. 
11. Οι εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 
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ΑΡΘΡΟ 3o: Συμβατικά στοιχεία 
 
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 

α) Τεχνική Έκθεση 
β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
γ) Συγγραφή υποχρεώσεων 
δ) Έντυπο προσφοράς 

 
ΑΡΘΡΟ 4o: Χρηματοδότηση 
 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Αναθέτουσας Αρχής και θα βαρύνει τον 
κωδικό Κ.Α. 30-7134.00002 εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων, οικονομικού έτους 
2021 (Α.Α.Υ.: ……………..….. Β/2021 με ΑΔΑΜ: 21REQ00………. και ΑΔΑ:…………………) και τη δέσμευση 
στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 5o: Τιμές προσφορών 
 
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του 
κάθε προμηθευτή των προς προμήθεια ειδών θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η 
αντίστοιχη ανάθεση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης 
του προς προμήθεια λογισμικού σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για μεταφορά, παράδοση, εγκατάσταση των ειδών από 
εργαζόμενους του προμηθευτή στον τόπο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους προμηθευτές  για τρεις (3) μήνες 
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει 
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως μη κανονική. 
 
Οι προσφορές συμμετοχής υποβάλλονται, επί αποδείξει, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του 
Δήμου Πατρέων (Μαιζώνος 147 - ισόγειο) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο – κύριος φάκελος 
προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 92 και παρ.1 του άρθρου 96 του 
Ν.4412/2016, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 
α) η λέξη Προσφορά, 
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
γ) ο τίτλος της σύμβασης, 
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής), 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Επωνυμία, Ταχυδρομική Δ/νση, τηλέφωνο, email) 

 
Οι προσφορές συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 
Αντίγραφα δημοσίων, ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων (πάντα ευκρινή) προσκομίζονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/26.03.2014. 
 
Άρθρο 6ο: 
 
Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Στον φάκελο προσφοράς περιέχοντα τα ακόλουθα: 
1. Τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την αξιολόγηση των 
προσφορών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης 17/2021. 
 
2. Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ συμπληρώνοντας το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς της αριθμό μελέτης 17/2021. 
 
3. Παραστατικό εκπροσώπησης των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση καθώς και ο εκπρόσωπος / 
συντονιστής αυτής. Στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που υποβάλλει η ένωση οικονομικών 
φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 
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(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 
αυτής. Όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 Έλαβα πλήρη γνώση των όρων της υπ’ αρ. 17/2021 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών 
 Τα στοιχεία που έχω αναφέρει είναι ακριβή και ορθά και έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών 

σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων 
 Δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1,2 και του άρθρου 74 του 

Ν.4412/2016 (άρθρο 22 και 23 του Ν. 4782/2021). 

Β. Αξιολόγηση προσφορών 
Οι προσφορές συμμετοχής αποστέλλονται, επί αποδείξει, στην Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 
Προσφορών της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ όπως αυτή ορίστηκε σύμφωνα με την 
αριθ.165-16/03/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΓΞΓΩΞΙ-Π6Ε). Μεταξύ των 
αποδεκτών προσφορών θα προκριθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της εν λόγω προμήθειας), η οποία συμφωνεί με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας μελέτης. 
 
Γ. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
Προσφορών ειδοποιεί τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης σε αυτόν τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (A' 74), όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 
(άρθρο 29 του Ν. 4782/2021), όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 
(άρθρο 22 του Ν. 4782/2021). Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) προσκομίζονται, 
επί αποδείξει, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών και είναι τα εξής: 
 
1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου για συμμετοχή 
σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  
►τα φυσικά πρόσωπα 
►στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ετερόρρυθμων Εταιρειών (Ε.Ε.), 
ομόρρυθμων εταιρειών (Ο.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) τους διαχειριστές 
τους, 
►στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 
4) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του φυσικού ή νομικού προσώπου, 
στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο προσκομίζει Πιστοποιητικό του 
οικείου Επιμελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα 
του ενώ εάν είναι νομικό πρόσωπο Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών από το ΓΕΜΗ, εφόσον έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις  τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
5) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
φυσικό πρόσωπο προσκομίζεται είτε πληρεξούσιο είτε η νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία 
μάλιστα πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος ενώ εάν 
είναι νομικό πρόσωπο υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του. 
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6) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση καθώς και ο 
εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής. 
 
Στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 
αυτής. Όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 
Επισημαίνεται: οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και υπογράφονται 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
 
Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που προσκομίστηκαν 
είναι πλαστά, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών)σύμφωνα με το άρθρο 103 του 
Ν.4412/2016 (άρθρο 43 παρ. 3 του Ν. 4782/2021). Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 
αληθή ή ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης 
της σύμβασης (άρθρο 43 παρ.6 του Ν. 4782/2021). 
 
ΑΡΘΡΟ 7o: Ανακοίνωση αποτελέσματος Κατακύρωσης - Υπογραφή Σύμβασης 
 
Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο 
να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
105Ν.4412/2016 (άρθρο 45, παρ. 4 του Ν.4782/2021), θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
 
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την πρόσκληση εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) 
ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης 
επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος 
δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής 
του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του Αστικού 
Κώδικα. 
 
Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον ανάδοχο. 
 
Η διάρκεια ισχύος του συμφωνητικού θα είναι για δύο (2) μήνες από την υπογραφή του. 
 
Άρθρο 8ο: Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 
Άρθρο 9ο: Χρόνος Παράδοσης  -  Χρόνος Παραλαβής Προμήθειας 
 
Η παράδοση της προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 (άρθρο 104 του Ν. 
4782/2021)θα γίνει στην Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, εντός είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία παραγγελίας του λογισμικού, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β΄ του Ν.4412/2016 
(άρθρο 108 του Ν.4782/2021), παρουσία του Αναδόχου εφόσον το επιθυμεί. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την κεντρική 
αποθήκη υποδοχής της προμήθειας και την επιτροπή παραλαβής προμήθειας, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το λογισμικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα 
σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/ 2016 (παρ.6 του άρθρου 104 του Ν.4782/2021). 
 
Η παραλαβή της εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 (άρθρο 105 του Ν. 
4782/2021) και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής προμήθειας της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, μέσα στον καθοριζόμενο 
από την σύμβαση χρόνο (άρθρο 209 του Ν.4412/2016). 
 
Άρθρο 10ο: Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση 
 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους της προμήθειας ή /και παραδοτέων, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής προμήθειας, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης 
(άρθρα 218 & 220 του Ν.4412 /2016). 
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει την προμήθεια ή/και τα παραδοτέα που  απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος 
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 του Ν.4412/2016). 
 
Άρθρο 11o:Έκπτωση του αναδόχου 
 
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα 
στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική έγγραφη πρόκληση παρ.5 του άρθρου 105(παρ. 4 του 
άρθρου 45 του Ν. 4782/2021). 
 
Εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή δεν 
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016με την επιφύλαξη της παρ.2 (άρθρο 103 παρ.1γ. 
του Ν.4782/2021). 
 
Η από μέρους του Αναδόχου αθέτηση των όρων της παρούσας, η μη πλήρης συμμόρφωσή του προς 
τους όρους αυτής παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της 
προμήθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016(άρθρο 103 του Ν. 
4782/2021). 
 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 74 του Ν.4412/2016 περί αποκλεισμού 
οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 103 του Ν.4782/2021). 
 
Άρθρο 12o: Ανωτέρα 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 204 του 
Ν.4412/2016). 
 

 
Άρθρο 13ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
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Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κειμένων διατάξεων, που 
θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της προμήθειας. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

Άρθρο 14ο: Πληρωμή Αναδόχου 
 
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει για το 100% της συμβατικής αξίας μετά:  
α) την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών (πρωτόκολλο οριστικής, ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής), 
β) την έκδοση των αναγκαίων παραστατικών πωλήσεων - τιμολόγιο από τον προμηθευτή,  
γ) την έκδοση αποδεικτικού εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη,  
δ) την προσκόμιση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και  
ε) την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016(άρθρο 102 του Ν. 4782/2021). 
 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από 
την αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Άρθρο 15ο: Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 
 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α) παραδόθηκε η προμήθεια.  
β) παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη.  
γ) έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και 
δ) εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
 
Άρθρο 16ο : Λοιπές διατάξεις 
 
Για τυχόν ασάφειες και θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα, υπερισχύουν οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι όροι της παρούσας σύμβασης και 
συμπληρωματικά ο Αστικός  Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/2016). 
 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Η Προϊσταμένη Δ/νης 
 Τμήματος Κτιριακών Έργων Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ 
  

 
 
 
 
 

 

Μ. Ζησιμάτος Δ. Νικολάου Ε. Αλεξοπούλου 
πολ. μηχ/κός πολ. μηχ/κός αγρ. τοπογράφος  μηχ. με Α’ β. 
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ΔΗΜΟΣ  ΠΑΤΡΕΩΝ                                                    Αριθμός Μελέτης 17/2021 
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – Η/Μ  
 

Προμήθεια λογισμικού τρισδιάστατης σχεδίασης και στατικού υπολογισμού κατασκευών 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Στοιχεία προμηθευτή: ……………………………………………………… 

Επωνυμία: …………………………………………………………………….. 

Α.Φ.Μ.: ……………………………………………………………………… 

Ον/μο αντιπροσώπου: …………………………………………………….. 

Έδρα: ………………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση: …………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο: …………………………………………………………………… 

email: ………………………………………………………………………… 

 

α/α Περιγραφή Εργασίας Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή μονάδας 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Δαπάνη € 

 1 Προμήθεια λογισμικού 
“Architecture, Engineering & 
Construction Collection”  της 
εταιρείας Autodesk 

τεμάχιο 1   

 ΣΥΝΟΛΟ:  

 Φ.Π.Α. 24%:  

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:  

Οι τιμές της προσφοράς μου θα παραμείνουν αμετάβλητες για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από 

την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

Ημερομηνία     …../……./…...    Ο προσφέρων 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο) 

(Σφραγίδα εταιρείας) 
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