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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 02/05/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 16094 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Βορριά Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030636- Fax : 2132030630 
                                                              
  

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’άριθμ 7925/02-03-2018 
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν4412/2016, για την «Προμήθεια 
υλικού & λογισμικού διαχείρισης στόλου οχημάτων, λογισμικού 
παρακολούθησης συντήρησης  και υλικού & λογισμικού έκδοσης δελτίων κίνησης  

ΑΔΑΜ: 18SYMV002746979» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του  Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

2. Τις διατάξεις του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006).  

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ: Α/87/2010). 

4. Την υπ’ αριθμ. 9160/782/31-03-2017 απόφαση Δημάρχου για «Ορισμό 
Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου. 

5. την 81/2017   Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 
σκοπιμότητα της εν θέματι υπηρεσίας 

6. Την από 19/04/2017 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής και Διαφάνειας Δ. Διονύσου». 

7. Την αριθμ   148/12-06-2017  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την 
οποία  εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στους Κ.Α. 
10.7134.0006 «Προμήθεια εξοπλισμού  λογισμικού διαχείρισης  στόλου (δορυφορικής 
σύνδεσης οχημάτων )» σχετική πίστωση 72.843,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
24%  του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2017  του Δήμου (ΑΑΥ 
573/2017)και ii) 00.6453.0005 «Συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων Δήμου» 
σχετική πίστωση 25.779,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%  του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους  2017  του Δήμου (ΑΑΥ 574/2017) β) η από 19/04/2017 
Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας 
και γ) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού . 

8. Την αριθμ   186/11-07-2017  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής διευκρινήσεις 
σχετικά με τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. 

9. Την υπ’ αρ. 19878/1775/03-7-2017  (συστημικός αριθμός α/α 43436) διακήρυξη του 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 27/07/2017. 
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10. Την υπ’ αριθμόν 300/ 07-11- 2017 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής » περί έγκρισης 
των Πρακτικών Νο. 1 & Νο. 2 της Ε.Δ. όπου  ανακηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος 
η εταιρεία  LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ με ΑΦΜ 
999717109 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ. 

11. Την υπ’ αριθμόν 07/ 29-01-2018. Απόφαση Οικονομικής επιτροπής  περί έγκρισης του 
Πρακτικού Νο.3 της Ε.Δ. Ανακηρύσσει την εταιρία LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ με ΑΦΜ 999717109 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ  µε 
έδρα με έδρα στο Δήμο Θέρμης  , Balcan Center 9ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης –Θέρμης  Τ.Κ. 
57001,  τηλ: 2310-383403, e-mail : labrina@link-tech.gr με προσφερόμενη τιμή 
61.115,57€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. ως οριστικού αναδόχου καθώς η 
προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης των τεχνικών 
προδιαγραφών και συμφέρουσα από οικονομικής άποψης. 

12. Την υπ’αριθμ.4255/05-02-2018 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης προς την εταιρεία  

13. Την υπ’αριθμ.7925/02-03-2018  Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της  Αναδόχου 
εταιρείας LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ  

 
Καθώς και ότι :1) η Ανάδοχος εταιρεία με το υπ΄άριθμ πρωτ ,15814/30-4-2018 έγγραφο της 
αιτείται  για τη χρονική παράταση είκοσι πέντε ημερολογιακών ημερών (25 ).Τροποποίηση του 
«Άρθρου 2 Χρόνος διάρκειας της σύμβασης» της ανωτέρω Σύμβασης χωρίς την αναπροσαρμογή των 
τιμών και σύμφωνα με τους όρους που διέπουν αυτή. « 2.Χρόνος διάρκειας της σύμβασης Δήμος 
μας θα προμηθευτεί εξοπλισμό για να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες του, καθώς κι αυτές που θα 
προκύψουν στο εγγύς μέλλον. Το σύνολο της προμήθειας, η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων και 
παραμετροποιήσεων για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 
αργότερο σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης……………………………….» και  

2) με την υπ’ άριθμ πρωτ 16050/02-5-2018 γνωμοδότηση της,  η  επιτροπή δυνάμει της υπ’ 

αριθ.115/2018  Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου γνωμοδοτεί  θετικά για την εξέταση της 

δυνατότητας χρονικής και μόνο παράτασης της υπ’ αριθ. Πρωτ. 7925/2-3-2018 σύμβασης μεταξύ 
του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας LINK TECHNOLOGIES A.E. κατά 25 ημερολογιακές ημέρες. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται  να ληφθεί Απόφαση της Δημοτικού Συμβουλίου  

για:  

1. τη χρονική παράταση – τροποποίηση  της αριθμ. πρωτ. 7925/02-03-2018 Σύμβασης 

(ΑΔΑΜ: 18SYMV002746979) είκοσι πέντε ημερολογιακών ημερών (25) 

χωρίς την αναπροσαρμογή των τιμών και σύμφωνα με τους όρους που διέπουν 

αυτή. 

2. Τροποποίηση του άρθρου 2. «…….2. Χρόνος διάρκειας της σύμβασης»  

Κατά τα’άλλα ισχύουν οι όροι της αριθμ. Πρωτ. 7925/02-03-2018   Σύμβασης ως έχουν  

 
Συνημμένα:  

1. το υπ΄άριθμ πρωτ ,15814/30-4-2018 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας  

2. η υπ’ άριθμ πρωτ 16050/02-5-2018 γνωμοδότηση της Επιτροπής  

 
 

  Με εντολή Δημάρχου 
Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής 

Διαχείρισης   

Εσωτ. Διανομή : 
1. Γραφείο κ.Γεν.Γρ. Πετρουλάκη 
Γεωργίου  

  

2. Τμ. Προμηθειών    

  Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη 
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ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
15814/30-4-2018 

 
Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2018  

 
 Προς ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Υπόψην επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής έργου 

 
 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ  

Αγαπητοί συνεργάτες,  

Λαμβάνοντας υπόψην τους όρους της προκήρυξης και της μεταξύ μας 

σύμβασης στα πλαίσια του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ» (αριθμός 

πρωτοκόλλου 7925, ημερομηνία ανάρτησης – υπογραφής 2/03/2018) 

αιτούμαστε παράταση υλοποίησης του έργου διάρκειας 25 

ημερολογιακών ημερών.  

Οι λόγοι που μας οδήγησαν να υποβάλουμε αυτό το αίτημα είναι οι 

παρακάτω:  

1. Ανάγκες που προέκυψαν κατά την ανάλυση και εξειδίκευση των 

απαιτήσεων και συμβατικών υποχρεώσεων όπως αυτά περιγράφονταν 

στην προκήρυξη του έργου και στην τεχνική μας προσφορά. 

Πραγματοποιήθηκαν 2 τεχνικές συναντήσεις με την ομάδα 

παρακολούθησης και παραλαβής του έργου του δήμου στις οποίες 

συζητήθηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά οι λειτουργικότητες όλων των 

εφαρμογών που πρόκειται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου αυτού. 

Στα πλαίσια βέλτιστης συνεργασίας αποφασίστηκε να υλοποιηθούν οι 

εφαρμογές με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες  
 

 

 

 

Link Technologies SA, Κτίριο Balkan Center, 9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, ΤΘ 60499, ΤΚ 
570 01 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: 2310 383405 Φαξ: 2310 475273 e-mail: info@link-tech.gr  
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του δήμου κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό Χωρίς να περιοριστούμε 

απόλυτα στα συμβατικά τεύχη.  

2. Αναμονή για προσδιορισμό των τελευταίων 10 οχημάτων εκ μέρους 

του δήμου που θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση εξοπλισμού 

τηλεματικής.  

3. Αναμονή για αποστολή από το δήμο σε ψηφιακή μορφή όλων των 

παραμετρικών δεδομένων που είναι απολύτως απαραίτητα για την 

παραμετροποίηση και την ολοκλήρωσης υλοποίησης των εφαρμογών. Τα 

στοιχεία που έχουμε ζητήσει με επιστολή μας στις 28/03/2017 και 

απομένουν να αποσταλούν είναι τα παρακάτω:  

A. ΕΦΑΡΜΟΦΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

a. Λίστα τύπων οχημάτων  

b. Λίστα ειδών οχημάτων  

c. Λίστα υπηρεσιών χρήσης οχήματος  

d. Λίστα σκοπών κίνησης  

B. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

a. Στοιχεία που θα συμπληρώνονται στην καρτέλα οχήματος  

b. Στοιχεία που θα συμπληρώνονται στην καρτέλα (μητρώο) οδηγού  

c. Λίστα ειδών services  

d. Λίστα κατηγορίας ανταλλακτικών  

e. Λίστα ανταλλακτικών  

f. Λίστα συνεργείων  

g. Λίστα πρατηρίων καυσίμων  

C. Πρότυπο αρχείο καταχώρησης γεμισμάτων οχημάτων 

(γραμμογράφηση excel που συμπληρώνεται σήμερα).  

D. Credentials χρηστών για πρόσβαση στην τηλεματική. Σε πρώτη φάση 

θα βλέπουν μόνο τη θέση των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο.  

 
Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε λογικό να δοθεί η αιτούμενη παράταση από το δήμο.  

Με εκτίμηση,  

Τσούφης Βασίλειος  

Project Manager 
 
 
 
 
Link Technologies SA, Κτίριο Balkan Center, 9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, ΤΘ 60499, ΤΚ 
570 01 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: 2310 383405 Φαξ: 2310 475273 e-mail: info@link-tech.gr 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αγ. Στέφανος,  02/05/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αρ.Πρωτ. 16050 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 

Γνωμοδότηση επιτροπής δυνάμει της υπ’ αριθ. 115/2018 Απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 
Σήμερα στις 02 του μήνα Μαΐου του έτους  2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 
π.μ. συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας υλικού και 
λογισμικού διαχείρισης στόλου οχημάτων, λογισμικού παρακολούθησης 
συντήρησης και υλικού & λογισμικού έκδοσης δελτίων κίνησης, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 115/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της χρονικής και μόνο παράτασης της με αρ. 
πρωτ. 7925/2-3-2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρίας 
LINK TECHNOLOGIES A.E.  
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι: 

Γκασιώνα Ιωάννα, πρόεδρος, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου 
Τσέλιος Παναγιώτης, μέλος, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου 
Μαντόπουλος Σπύρος, μέλος, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου 
 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη :  
 

Την παρ. 11 περίπτωση β’ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα 
διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», όπου ορίζεται 
ότι: «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο 
αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου 
της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και 
επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, 
εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση 
όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης 
και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.» 

Την παρ.1 περίπτωση ζ’ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπου παράλληλα, 
ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, προσδιορίζεται 
κατά  το στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει 
από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε 
άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου. 

Την υπ’ αριθ. 115/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 
συγκρότησης της επιτροπής. 



6 

Την υπ’ αριθ. πρωτ. 7925/2-3-2018 σύμβαση πόσου 61.115,57€ συμπ/νου 
ΦΠΑ μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της αναδόχου εταιρίας LINK 
TECHNOLOGIES A.E. 

Την με αρ. πρωτ. 15814/30-4-2018 επιστολή της αναδόχου εταιρίας LINK 
TECHNOLOGIES A.E. με την οποία αιτείται χρονική παράταση της διάρκειας 
της σύμβασης κατά 25 ημερολογιακές ημέρες για τους λόγους που 
επικαλείται και οι οποίοι κρίνονται βάσιμοι. 

 Το γεγονός ότι η παράταση της σύμβασης προβλέπεται να είναι μόνο χρονική 
και δεν θα προκύψει υπέρβαση του οικονομικού της αντικειμένου. 

 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
 
Θετικά για την εξέταση της δυνατότητας χρονικής και μόνο παράτασης της υπ’ 
αριθ. Πρωτ. 7925/2-3-2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της 
εταιρείας LINK TECHNOLOGIES A.E. κατά 25 ημερολογιακές ημέρες. 
 
 
Η Επιτροπή 

 
1) Γκασιώνα Ιωάννα 
 
 
 
2) Τσέλιος Παναγιώτης 
 
 
 
3) Μαντόπουλος Σπύρος 
 
 


