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       ΠΡΟ: Κάθε ενδιαθεπόμενο 
 

 
 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών των ειδικών 
προγραμμάτων Λογιστικής, κτηματολογίου και Αποθήκης του Οργανισμού για 1 
έτος. 

Ο Γενικόρ Οπγανιζμόρ Δγγείυν Βεληιώζευν (Γ.Ο.Δ.Β.) Πεδιάδυν Θεζζαλονίκηρ – Λαγκαδά 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Τιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/2016 (ΦΔΚ A 147/8.8.2016) Γημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και 

Υπηπεζιών (Πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ) όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει 

 

2. Τιρ διαηάξειρ ηος Ν.3861/2010 (ΦΔΚ Α 112/13.7.2010) για ηην ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην 

ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν 

ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Γιαύγεια" όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει 
 

3. Το Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α'/15.9.2011) “Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν Σςμβάζευν και 

Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν Σςμβάζευν – Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος ηος ν. 

3588/2007 (πηυσεςηικόρ κώδικαρ)– Πποπηυσεςηική διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ”, όπυρ 

ηποποποιήθηκε και ιζσύει με ηο Ν.4038/2012 (ΦΔΚ/19/Α΄/2.2.2014) 

 

4. Την 57654/2017 απόθαζη ηος Υποςπγού Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ (ΦΔΚ Β 1781/23.5.2017) για ηη 

πύθμιζη ειδικόηεπυν θεμάηυν λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος 

Γημοζίυν Σςμβάζευν (ΚΗΜΓΗΣ) ηος Υποςπγείος Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ 

 

5. Τον Κανονιζμό Δζυηεπικήρ Υπηπεζίαρ (ΚΔΥ) ηος Οπγανιζμού (ΦΔΚ Β 5227/22.11.2018) 
 

6. Τη με απ.ππυη.3840(2415)/14-12-2022 απόθ. ηος  Γ.Σ  για ηην  δέζμεςζη πίζηυζηρ και έγκπιζη ηος 

ομώνςμος ππυηογενούρ αιηήμαηορ ηος Οπγανιζμού (ΑΓΑΜ: 22REQ011806408) 

 

Ανακοινώνει όηι πποηίθεηαι να πποβεί ζε διαδικαζία απεςθείαρ ανάθεζηρ, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ 

ηος άπθπος 118 ηος Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄/147/8-8-2016) Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών 

και Τπηπεζιών (Πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ), για ηην ανάθεζη ηηρ 

παποσήρ λογιζηικών και θοπολογικών ςπηπεζιών με κπιηήπιο αξιολόγηζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα 

από οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηηρ ηιμήρ. 

Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ελ ιφγσ αλάζεζεο ζπλνιηθά αλέξρεηαη ζην  πνζφ ησλ 6.000,00 €, πιένλ ΦΠΑ 24%. 

http://www.goev-ptl.gr/
mailto:kal.tempou@goev-ptl.gr


Μποπεί να γίνει με απεςθείαρ ανάθεζη και διέπεηαι από ηιρ διαηάξειρ ηος  Ν. 4412/2016. 

 

    Η παξνχζα πξφζθιεζε ππφθεηηαη ζηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο: 

1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Με ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ ινγηζκηθνχ θαη 
παξνρήο ζπκβνπιψλ ησλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ Λνγηζηηθήο, θηεκαηνινγίνπ θαη Απνζήθεο ηνπ Οξγαληζκνχ γηα 

ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, ιφγσ ιήμεο ηεο ζπλαθνχο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
 

 

1.1.Ανηικείμενο ηος αναδόσος 

Ο Ανάδοσορ αναλαμβάνει ηη διεκπεπαίυζη ηυν παπακάηυ: 

σντήρηση, βελτιώσεις και σσμπληρώσεις των ευαρμογών: 

1. Γενική λογιζηική, ver. 1.0.72 

- Λογιζηικό ζσέδιο ηος ΓΟΔΒ με λογαπιαζμό μέσπι και 7 τηθία και μέσπι και 6 βαθμίδερ.    

- Παπακολούθηζη ππομηθεςηών 

- Παπακολούθηζη επιηαγών 

- Παπακολούθηζη εζόδυν – εξόδυν 

- Παπακολούθηζη διάθοπυν κπαηήζευν  υρ διαθοπεηικά πεδία, π.σ. ΦΠΑ, θόπορ, σαπηόζημο, 

ΟΓΑ, Δ.Α.Γ., ΑΔΠΠ. 

- Παπακολούθηζη δικαιολογηηικών 

- Πποϋπολογιζμόρ 

- Πεπιοςζιακά ζηοισεία 

 

2. Αποθήκη,ver. 1.0.72 

- Παπακολούθηζη ειδών αποθήκηρ με 3 βαθμίδερ 

- Σύνδεζη ειδών με  λογαπιαζμό πεπιοςζιακών ζηοισείυν 

- Παπακολούθηζη σπεώζευν ςπαλλήλυν 

     

3. Κηημαηολόγιο, ver. 2.0.19 

- Παπακολούθηζη κηημαηολογίος Λαγκαδάρ και κηημαηολογίος Θεζζαλονίκηρ 

- Παπακολούθηζη απδεύζευν 

- Παπακολούθηζη σπεώζευν , ειζππάξευν και ςπολοίπυν  μελών  

- Παπακολούθηζη βεβαιώζευν ζηην εθοπία (βεβαίυζη / είζππαξη) 

 

4. Μιζθώμαηα, ver 2.0.1. 

- Παπακολούθηζη μιζθυμάηυν ηος ΓΟΔΒ 

- Παπακολούθηζη σπεώζευν , ειζππάξευν και ςπολοίπυν  μελών  

 

5. Ππυηόκολλο, ver 1.0.14 

- Παπακολούθηζη ππυηοκόλλος ηος  ΓΟΔΒ και ηυν ΤΟΔΒ 

- Έκδοζη ενηύπυν για ςπογπαθή 

- Υπογπαθή ενηύπυν ζε TABLET κα αποθήκεςζη ςπογεγπαμμένυν ενηύπυν υρ PDF απσεία  
 

 

 

 

1.2 Σπόπορ Τλοποίηζηρ 

Οι πποζθεπόμενερ ςπηπεζίερ θα παπέσονηαι με ηοςρ ακόλοςθοςρ ζςνολικά ηπόποςρ:  

 Σπλερήο ηειεθσληθή ππνζηήξημε, φπνηε ππάξρεη αλάγθε 

 Δηαδηθηπαθή ππνζηήξημε, αλ ε εηαηξεία έρεη ηελ αλαγθαία ηερληθή ππνδνκή. 



 Επίζθεςε ζηειέρνπο ηνπ αλαδφρνπ φπνηε ππάξρεη αλάγθε ζηα γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 
 

2. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 Η ζχκβαζε δηαξθεί απφ 01/01/2023-31/12/2023 

 

Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε,  ε 

ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη έλα κήλα απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ  

αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (άξζξν 217 Ν.4412/2016)θαη ηδίσο ηα παξαδνηέα θαηά 

ηελ πεξίνδν ιήμεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

3. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ 

Τξνπνπνηήζεηο ή αιιαγέο ηεο ζχκβαζεο επηηξέπνληαη, εθφζνλ δελ αιινηψλνπλ ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

αληηθείκελν ή ην πεξηερφκελν ηεο δξάζεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ 

κεξψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 132 θαη 201 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 

πξνζθνξά, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ζηα θξάηε - κέιε ηεο Σπκθσλίαο γηα 

ηνλ Επξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Χψξν ή ζηα θξάηε - κέιε πνπ έρνπλ θπξψζεη ηε Σπκθσλία πεξί Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Εκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Ειιάδα κε ην λ. 2513/97 (<DEK139/Α), ππφ ηνλ φξν φηη 

ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ ΣΔΣ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ ΕΕ. 

 

5.ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

ΦΑΚΔΛΟ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  
 

Η πποζθοπά θα καηαηεθεί ζε ζθπαγιζμένο θάκελο ζηον οποίο ππέπει να αναγπάθονηαι εςκπινώρ 
ηα εξήρ: 

• Η λέξη «Πποζθοπά» ή η θπάζη «Φάκελορ Πποζθοπάρ», 
• Η επυνςμία ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, 

• Ο απιθμόρ ππυηοκόλλος ηηρ παπούζαρ ππόζκληζηρ, 

• Σα ζηοισεία ηος αποζηολέα 
Ο θάκελορ θα πεπιλαμβάνει δύο (2) ξεσυπιζηούρ θακέλοςρ, 

• α) ηο θάκελο με ηα δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ : θοπολογική και αζθαλιζηική ενημεπόηηηα  ηος 
ππομηθεςηή, για ζςμμεηοσή,  ζε ιζσύ ηόζο  καηά ηον σπόνο  ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ, όζο και καηά ηην 

ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ. 
• β) ηο ζθπαγιζμένο θάκελο ηηρ οικονομικήρ πποζθοπάρ . 

 

Οι πποζθοπέρ αποζηέλλονηαι με ζθπαγιζμένο θάκελο μέσπι ηην Παπαζκεςή 16 Γεκεμβπίος 2022 και ώπα 

12:00 ηο μεζημέπι ζηην έδπα ηος ΓΟΔΒ (26ηρ Οκηυβπίος 43, 546 27 – Θεζζαλονίκη, Δμποπικό και 

Δπισειπημαηικό Κένηπο “ΛΙΜΑΝΙ”, 2ορ όποθορ δεξιά πηέπςγα). 

 

 
Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ 

 
 

             Κ. ΣΔΜΠΟΤ 

 

 


