
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ          
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       

Νέα Ιωνία         29/10/2021 

Αρ.Πρωτ:          25611     

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η  

Θέμα: “Ετήσια άδεια χρήσης λογισμικού επεξεργασίας εικόνας & κειμένου” 

ΚΑ Περιγραφή ΠΟΣΟ 

10.6142.0020 
Υπηρεσίες λογισμικού επεξεργασίας εικόνας 

και κειμένου 
1.200,00 Ευρώ 

 

CPV 

 

Περιγραφή 

4832800-3  Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνας 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι αγορά ετήσιας άδειας χρήσης της 

εφαρμογής Adobe CC Creative Cloud for Teams All Apps (Include Adobe Acrobat Pro 

Windows, Photoshop CC & Illustrator). Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη των 

αναγκών του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για την αγορά της ετήσιας άδειας χρήσης της 

εφαρμογής επεξεργασίας εικόνας και κειμένου Adobe CC Creative Cloud for Teams All Apps 

(Include Adobe Acrobat Pro Windows, Photoshop CC & Illustrator) δεδομένου ότι ο 

κατασκευαστής των εν λόγω εφαρμογών διαθέτει την άδεια χρήσης τους είτε για μηνιαία 

είτε για ετήσια διάρκεια έχοντας αποσύρει την επιλογή της «εφ’ άπαξ» αγοράς (“perpetual 

license”). Οι προσφορές των οικονομικών φορέων πρέπει να περιλαμβάνουν: 

CPV Περιγραφή Ποσ. 

 
4832800-3 

Ετήσια άδεια χρήσης για το λογισμικό επεξεργασίας εικόνας και 
κειμένου Adobe CC Creative Cloud for Teams All Apps  (Include 
Adobe Acrobat Pro Windows 
Photoshop CC 
Illustrator) 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 
 

 

Σύνολα ανά ΚΑ και CPV: 

KA CPV Περιγραφή Ποσ.  Καθαρό Σύνολο   ΦΠΑ 24%   Σύνολο  

10.6142.0020 
  

4832800-3  Ετήσια άδεια χρήσης για το λογισμικό 
επεξεργασίας εικόνας και κειμένου Adobe CC 
Creative Cloud for Teams All Apps  (Include 
Adobe Acrobat Pro Windows 
Photoshop CC 
Illustrator) 
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   967,74 €  
       

   232,26 €  
     

     1.200,00 €   

  



 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1: Αντικείμενο της προμήθειας 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αγορά ετήσιας άδειας χρήσης της 

εφαρμογής Adobe CC Creative Cloud for Teams All Apps (Include Adobe Acrobat Pro 

Windows, Photoshop CC & Illustrator). 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου του 

έτους 2021 και τον K.A 10.6142.0020 με τίτλο «Υπηρεσίες λογισμικού επεξεργασίας εικόνας 

και κειμένου» με ποσό 1.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις  

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-

8-2016 τεύχος πρώτο) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8-

6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»),  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

Ο ανάδοχος θα αναδειχτεί κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου και σύμφωνα 

με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης 

τιμής μετά από κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συλλογή 

προσφορών. 

Άρθρο 3: Προσφορές 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν προσφορές για το 

σύνολο των ειδών της παρούσης όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσας μελέτης.  

Οι τιμές μονάδος των ειδών της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου είναι 

σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας και δεν υπόκεινται 

σε αναπροσαρμογή. 

Άρθρο 4: Σύμβαση 

Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση του αποτελέσματος ο ανάδοχος θα κληθεί 

από την αρμόδια Υπηρεσία για την υπογραφή της σύμβασης. 

Άρθρο 5: Παράδοση-Παραλαβή 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 20 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης.  

Άρθρο 6: Πληρωμή Αναδόχου 

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται με την έκδοση του σχετικού χρηματικού 

εντάλματος ύστερα από την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας και την σύνταξη του σχετικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής, σύμφωνα με τις σχετικές εκ του νόμου προβλεπόμενες διατάξεις. 



 
 

Άρθρο 7: Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους, τους βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, 

κρατήσεις  και δεν μπορεί να προκύψει από μέρους του ουδεμία επιπλέον απαίτηση ως 

αποζημίωση για τις κρατήσεις αυτές. 

Άρθρο 8: Ποινικές ρήτρες 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις 
εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία όπως ισχύει. 

Άρθρο 9: Άλλοι όροι-Διατάξεις 

Ο υπογράφων την σύμβαση ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να έχει υπ’ όψιν του ότι 
τα είδη πρέπει υποχρεωτικά  και με ποινή αποκλεισμού να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

 
Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις, της σχετικής νομοθεσίας, όπως 

ακριβώς ισχύουν. 
 
 

 

Νέα Ιωνία,  29/10/2021         

 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς 
Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 

Πληροφορικής 
 
 

                       
 
 
 
 

Σταθόπουλος Μιλτιάδης 
ΔΕ Πληροφορικής 

Αριστείδης Πασχαλίδης 
ΠΕ Πληροφορικής 

 

 


