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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με τίτλο 

«Παραμετροποίηση του προγράμματος ATLANTIS για την τήρηση του 

Μητρώου Δεσμεύσεων και παρακολούθησης του ετήσιου 

προϋπολογισμού του ΚΑΠΕ» 

 

Το KAΠE ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987 με το Προεδρικό Διάταγμα 375/1987, 

είναι Nομικό Πρόσωπο Iδιωτικού Δικαίου, έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και 

εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Κέντρο Ανανεώσιμων 

Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (K.A.Π.E.), δυνάμει του Ν. 2244/94 "Pύθμιση θεμάτων 

ηλεκτροπαραγωγής από Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας" ορίσθηκε ως ο εθνικός φορέας για 

τις Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας (AΠE), την Oρθολογική Xρήση Eνέργειας (OXE) και την 

Eξοικονόμηση Eνέργειας (EΞE). Με Ν. 2702/99 το KAΠE ορίσθηκε ως το Eθνικό Συντονιστικό 

Kέντρο στους τομείς δραστηριότητάς του.  

Το ΚΑΠΕ διαθέτει εγκατεστημένο το πληροφοριακό σύστημα ATLANTIS ERP με τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Οικονομική Διαχείριση με λειτουργικότητες για Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - 

Εισπράκτορες, Έργα Πελατών, Προμηθευτές - Πιστωτές, Διαχείριση Ειδικών 

Λογαριασμών, Τράπεζες - Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Εισπράξεις - Πληρωμές, Λοιπές 

Συναλλαγές, Αξιόγραφα, Παραστατικά Παροχής - Λήψης Υπηρεσιών  

• Γενική και Αναλυτική Λογιστική 

• Διαχείριση Παγίων 

• Customization & Programming Tools για την μέγιστη δυνατή παραμετροποίηση του 

συστήματος με χρήση VB Scripts, τη δυνατότητα παραγωγής νέων φορμών 

καταχώρησης αλλά και την παραμετροποίηση των ήδη υπαρχόντων 

• Advanced Reporting Tools για την υλοποίηση νέων custom αναφορών/Reports σε 

πολλαπλά επίπεδα και με δυνατότητες παραμετροποίησης. 

 

Όλες οι παραπάνω λειτουργικότητες είναι διαθέσιμες για ταυτόχρονη χρήση 15 χρηστών. 

Σε συνέχεια του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας από την εφαρμογή του (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο 

Λογιστικό και άλλες διατάξεις» και των ρυθμίσεων που προβλέπονται από αυτόν, το ΚΑΠΕ 

υποχρεούται να προσαρμόσει το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα του Λογιστηρίου 

του,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις  διατάξεις του ανωτέρω Νόμου. 

Για το σκοπό αυτό, έχοντας υπόψη: 
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1. τις διατάξεις του Π.Δ. 375/1987 (ΦΕΚ 167/17.9.1987) «Ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», όπως ισχύει, 

2. τις διατάξεις της υπ’ αρ. ΥΑ 6409 ΦΟΡ 1250 (ΦΕΚ 489/28.6.1994) «Κανονισμός 

Προμηθειών ΚΑΠΕ»,  

3.  τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ: 64/Α/16.3.07),  

4. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

 

καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν προσφορά για την ανάθεση παροχής 

υπηρεσιών παραμετροποίησης και σχεδιασμού (όπου απαιτείται, πχ. φορμών) και γενικής 

υποστήριξης του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος για την τήρηση του Μητρώου 

Δεσμεύσεων και παρακολούθησης του ετήσιου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της ισχύουσας  νομοθεσίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

μπορούν να αναλάβουν την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας και να είναι εγγεγραμμένα 

στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση. 

Το ΚΑΠΕ θα παρέχει μέσω των υπηρεσιών του στον Ανάδοχο, ό,τι πληροφορία χρειάζεται 

για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων υπηρεσιών. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει στην προσφορά τους να επισυνάψουν (υποχρεωτικά με 

ποινή αποκλεισμού), κάθε  έγγραφο  το οποίο θα βεβαιώνει την εμπειρία τους στην 

υλοποίηση ανάλογων εφαρμογών (μέσω του προγράμματος ATLANTIS) σε αντίστοιχους 

φορείς (δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα). 

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών είναι 30 ημερολογιακές ημέρες και ο 

ανάδοχος θα ξεκινήσει αμέσως με τη σχετική ειδοποίηση ανάθεσης από το ΚΑΠΕ. 

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για τις  αιτούμενες υπηρεσίες ανέχεται σε  8.000,00 ευρώ, 

μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης της προσφοράς του από τεχνικής 

άποψης (συντελεστής βαθμολογίας 70%) και της προσφερόμενης τιμής (συντελεστής 

βαθμολογίας 30%). 

Το ΚΑΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο. Σε 

περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν  την προσφορά τους σε σφραγισμένο 

φάκελο, μέχρι την Παρασκευή 05/02/2016 και ώρα 12:00, (καταληκτική ημερομηνία )στις 
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εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ στο 19ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, ΤΤ 19009, Πικέρμι Αττικής. Στον 

φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : «Παραμετροποίησης του ATLANTIS για τη μηχανογραφική 

τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και παρακολούθησης του ετήσιου προϋπολογισμού του 

ΚΑΠΕ». 

 Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω : 

• Περιγραφή των υπηρεσιών και το τίμημα για τις απαραίτητες υπηρεσίες, στο οποίο 

θα περιλαμβάνονται όλα τα κόστη που αφορούν την υλοποίηση των υπηρεσιών 

• Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υπηρεσιών 

• Βεβαίωση (ή άλλο αποδεικτικό) εμπειρίας όπως αναφέρεται παραπάνω 

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να φαίνεται η εγγραφή του 

ενδιαφερόμενου σε αυτό και το επάγγελμα του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 

από αρμόδια δημόσια αρχή.  

• Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης στην 

οποία συμμετέχουν και στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής 

της προσφοράς τους: 

α) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας, 

β) δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,  πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση,  

γ) δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής  

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία, 

 

δ) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.   

 

Η συμμετοχή στην Πρόσκληση συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή όλων των όρων της παρούσας. 
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Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από αρμόδια Επιτροπή του ΚΑΠΕ και τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά (email) ή με 

τηλεομοιοτυπία (fax).  

Ο υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών οφείλει πριν την υπογραφή της 

σχετικής Σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί 

της αξίας της σύμβασης.  

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα περιλαμβάνει αναλυτικά τους 

όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή των Υπηρεσιών καθώς και τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.  

Για περισσότερες πληροφορίες :  κ. Γεώργιος Σίρπης, τηλ. 210-6607429. 

 


