
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..19η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-10-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..309/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..19ης/12-10-2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
Σήµερα την ..12η Οκτωβρίου 2015.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..09:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..28344/8-10-2015.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του 
Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση 
και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συµµετοχή του ∆ήµου στο 
πρόγραµµα προώθησης απασχόλησης µέσω προγραµµάτων Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα(Επιχ/ση ΕΣΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού για την παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια  Κάδων 
Απορριµµάτων Μηχανικής Αποκοµιδής», συνολικού προϋπολογισµού 24.981,30€  
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών για τη προµήθεια «Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, 
λοιπού υλικού υπολογιστών και περιφερειακών» συνολικού προϋπολογισµού 
16.666.500€». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση 
Κλαδοφάγου  Μηχανήµατος & Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση α)Πρακτικού Νο.1 του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Ανάθεση 
παροχής  υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή Λογιστή των οικονοµικών 
καταστάσεων  του ∆ήµου για τις χρήσεις 2014-2015» συνολικού προϋπολογισµού 
17.000,00,€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και β) Της υπ’αριθµ 27702/01-10-2015 
Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για την  υπ΄αριθµ 27572/30-9-2015 
υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ABACUS ελεγκτική Α.Ε» κατά του Πρακτικού Νο. 1». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την «Προµήθεια 
αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και  
µικροϋλικών» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή Αποζηµίωσης  στην 
κα ∆έσποινα Τοκουζίδου η οποία υπέστη ζηµιά από πτώση δένδρου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του ΑΓΓΕΛΙ∆Η 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε ΤΣΑΚΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟ,  ο οποίος υπέστη 
ζηµιά στο ελαστικό του αυτ/του του από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα  – Έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 150/2014 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
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ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Ετήσια Συνδροµή σε 
λογιστική ιστοσελίδα». 
ΘΕΜΑ 13ο: «5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2015». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση  
απόδοσης λογαριασµού (Τζαµασπισβίδης)».     
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ανταποδοτικής εισφοράς των πολιτών για την συµµετοχή στο 
Πρόγραµµα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Παιδιών ∆ηµοτικού Σχολείου 
∆ήµου ∆ιονύσου 2015-2016». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισµό του  
∆ήµου  ο.ε. 2015, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής 
Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση διάθεση δαπάνης, για την αµοιβή του Προέδρου, των µελών και της 
Γραµµατείας του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής για το  
έτος 2009 & 2010». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την  
Προµήθεια και Εγκατάσταση Καινούργιου Ασύρµατου Αυτοµατισµού και Επισκευή 
Αυτοµατισµού Τηλεειδοποίησης Μέσω Κινητής Τηλεφωνίας στο Αντλιοστάσιο και στη 
∆εξαµενή Πόσιµου Νερού της ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Προµήθεια Παροχής Υπηρεσίας «Ασφάλιση 
Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την 
Επισκευή Βλάβης Ηλεκτρικού Πίνακα, Λόγω Βραχυκυκλώµατος, Αντλιοστασίου της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Προµήθεια της Υπηρεσίας «Συντήρηση και 
Επισκευή Ηλεκτρο-µηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών 
Πόσιµου Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ∆ιονύσου 
ο.ε. 2015 για τη «Συντήρηση και Επισκευή Χλωριωτών Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών»». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση της προµήθειας «Προµήθεια 
Εργαλείων και Εξοπλισµού Καθαριότητας» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Αίτηµα της κ. Μαρίνας Κλεάνθους για αποζηµίωση από πτώση δένδρου στο 
όχηµα της». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Αίτηµα του κ. Ευάγγελου Καρασάββα για αποζηµίωση από πτώση του 
οχήµατός του σε λακούβα». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Ιστών Προβολέων Γηπέδου ∆.Ε. ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Ειδών και Εξοπλισµού Υπηρεσίας 
Πρασίνου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας Επισκευής και 
Συντήρησης των Μηχανηµάτων Έργου µάρκας UNIMOG του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Αίτηµα του κ. Κυριαζή Κωνσταντίνου για αποζηµίωση από πρόσκρουση 
φορτηγού-αρπάγης του ∆ήµου στα κάγκελα της περίφραξης της οικίας του». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ∆ιονύσου 
ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Χιονοαλυσίδων για τα Μηχανήµατα του ∆ήµου»». 
ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ∆ιονύσου 
ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Πλυστικού Μηχανήµατος». 
ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικού 
περιπτέρου στη ∆.Ε. Ροδόπολης µε τη διενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας». 
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ΘΕΜΑ 33ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός Μαΐου 
2015». 
ΘΕΜΑ 34ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός Ιουνίου 
2015». 
ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.684,87 € για την πληρωµή 
του 2ου λογαριασµού της µελέτης µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ»». 
ΘΕΜΑ 36ο: «Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του υπαλλήλου 
του ∆ήµου Μπαλαδάκη Γεώργιου». 

ΘΕΜΑ 37ο: «α) Κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την ανάθεση του έργου: 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆ΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισµού 128.000,00 € (µε 
ΦΠΑ) 

β)  Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου». 
ΘΕΜΑ 38ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 28.430,00 € για το έτος 
2015 για το έργο: «επισκευή-στεγανοποίηση στέγης αίθουσας π.χ. κλειστού γυµναστηρίου 
Ροδόπολης»   
Β. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου: «επισκευή-στεγανοποίηση 
στέγης αίθουσας π.χ. κλειστού γυµναστηρίου Ροδόπολης». 
 
� ΘΕΜΑ 39ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια 

εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων», β) της µελέτης και γ) των όρων 
διακήρυξης του διαγωνισµού». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Κωστάκης  ∆ηµήτριος    2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος   
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
5. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Στάικος Θεόδωρος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέµατος της Η.∆. 
Ο ∆Σ κ. Κωστάκης ∆ηµήτριος απείχε κατά τη συζήτηση των 1ου και 6ου θεµάτων της Η.∆. 
λόγω συµµετοχής του στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 

 
 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..309/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 39ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια 

εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων», β) της µελέτης και γ) των όρων 
διακήρυξης του διαγωνισµού». 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 
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Έχοντας υπόψη:  
 
 α) τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης 
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις), 
 β) τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-
Μελέτες» του Ν.3463/06, 
 γ) τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες και την 
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11, 
 δ) την 16/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της Προµήθειας εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων,  
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
∆ήµου: 
 
 1. για την έγκριση της δαπάνης "Προµήθειας εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης 
οχηµάτων" του ∆ήµου ∆ιονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 29.446,20€ σε βάρος του 
Κ.Α. 10.7134.0006 µε τίτλο: "Προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων" και 
την έγκριση της δαπάνης ''Συνδροµής ∆ορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων του ∆ήµου" και τη 
διάθεση πίστωσης ποσού 9.963,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6453.0005 µε τίτλο' 'Συνδροµή 
∆ορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων του ∆ήµου" του Προϋπ/σµού του ∆ήµου ο.ε. 2015 για 
την εξόφληση των σχετικών δαπανών'' 
 
 2. για την έγκριση των της από 25/9/2015 µελέτης του Τµήµατος Προγραµµατισµού, 
Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής 
σύνδεσης οχηµάτων»,  προϋπολογισµού 39.409,20 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, 
 
 3. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού τους οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου. 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-

Μελέτες» του Ν.3463/06. 
� Τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες και την 

εγκύκλιο 30/19664/20.4.11. 
� Την 16/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1. Εγκρίνει Τη δαπάνη "Προµήθειας εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων" 
του ∆ήµου ∆ιονύσου και διαθέτει πίστωση ποσού €29.446,20€ σε βάρος του Κ.Α. 
10.7134.0006 µε τίτλο: "Προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων"  

2. Εγκρίνει τη δαπάνη ''Συνδροµής ∆ορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων του ∆ήµου" και 
διαθέτει πίστωση ποσού €9.963,00 σε βάρος του Κ.Α. 00.6453.0005 µε τίτλο' 
'Συνδροµή ∆ορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων του ∆ήµου" του Προϋπ/σµού του 
∆ήµου ο.ε. 2015 για την εξόφληση των σχετικών δαπανών''. 

3. Εγκρίνει την από 25/9/2015 µελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής 
σύνδεσης οχηµάτων»,  προϋπολογισµού 39.409,20 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

4. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού τους οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου. 

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος, …/10/2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ :  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ∆ιάκου  
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες:Χαράλαµπος Μυλωνάς  
ΤΗΛ.: 2132030623               
FAX.: 2132030630  
e-mail: milonas@dionysos.gr 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Πρόχειρου διαγωνισµού για «Προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων » 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
Έχοντας υπ όψη: 
1.Τις διατάξεις: 
α. του ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ Β’ 
185/1993) 
β. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 
209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  
γ. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
δ. του άρθρου 55 παρ.1στ του Ν2238/9 (ΦΕΚ 151/Α) «περί παρακράτησης φόρου σε εµπορικές 
επιχειρήσεις» και του άρθρου 3 παρ. 1β. του Ν.1726/44 (ΦΕΚ 190/Α) περί «ΤΑ∆ΚΥ», 
ε. του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 
στ. του Π.∆.113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες 
ζ. της  Π1/3305/03.11.2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B). 
η. του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α) «περί κρατικών προµηθειών», 
θ. την αριθµ. πρωτ. 3107/23.07.2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 2 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων 
ι. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". 
 
2.Την υπ’ αριθµ.35130/739/09-08-2010(ΦΕΚ1291Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 
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3.Την υπ’ αριθµ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου 
 
4 Την 16/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας της προµήθειας.  
5. Την 91/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2015. 
6.  Την ...../2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε α) η διάθεση πίστωσης 
συνολικού  ποσού 39.409.20 € σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0006 µε τίτλο: “Προµήθεια εξοπλισµού 
δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων” και του Κ.Α. 00.6453.0005 µε τίτλο “Συνδροµή ∆ορυφορικής σύνδεσης 
οχηµάτων του ∆ήµου” και την εξόφληση των σχετικών δαπανών, του ο.ε. 2015 . 

7.Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ......./2015 ΑΟΕ, µε 
κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά που θα προκύψει από το άθροισµα του 
κόστους αγοράς του εξοπλισµού και του κόστους της ετήσιας συνδροµής για τρία έτη όπως 
αυτά προσδιορίζονται µε την από 25/09/2015 µελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα 
εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (39.409,20€ ) και θα βαρύνει τους ακόλουθους 
Κ.Α. προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου ως εξής: 

• 29.466,20€ σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0006 µε τίτλο: “Προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής 
σύνδεσης οχηµάτων” και  

• 9.963,000 € σε βάρος του του Κ.Α. 00.6453.0005 µε τίτλο “Συνδροµή ∆ορυφορικής σύνδεσης 
οχηµάτων του ∆ήµου”. 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται, συνολικά για δώδεκα (12) µήνες, στο ποσό των 39.409,20 ευρώ 
και θα βαρύνει τους  Κ.Α 10.7134.0006 &00.6453.0005 προϋπολογισµού ο.ε. 2015 του ∆ήµου ∆ιονύσου.  
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός δαπάνης για την προµήθεια του συστήµατος (εξοπλισµός και συνδροµή 12 
µηνών) είναι: 

 

α/α  Είδος    Ποσότητα   Τιµή Μονάδος (€)         Σύνολο (€)                            

1 Προµήθεια συσκευής GPS  

 αυτοκινήτου  

 µε rfid reader        90       200,00   18.000,00 

2 Εγκατάσταση  

 συσκευής GPS αυτοκινήτου  

 µε rfid reader        90         50,00     4.500,00 

3 Προµήθεια rfid tags      90           6,00        540,00 

4 Συσκευές κινητής τηλεφωνίας       5        180,00        900,00 

5 12µηνη Συνδροµή  

 δορυφορικής  

 σύνδεσης οχηµάτων      90         90,00     8.100,00 

 

Προµήθεια κι εγκατάστασης εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης:                                   23.940,00 Ευρώ 

                                                                                   ΦΠΑ 23%:                         5.506,20 Ευρώ                                     

       Σύνολο:                          29.446,20 Ευρώ 

Συνδροµή 12µηνης δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων:                                             8.100,00 Ευρώ 
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                                                                                 ΦΠΑ 23:                       1.863,00 Ευρώ 

       Σύνολο:                            9.963,00 Ευρώ 

                                         Ενδεικτικός προϋπ/σµός δαπάνης µε ΦΠΑ 23%:   39.409,20 Ευρώ 

Ολογράφως: τριάντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών  

 
Περιεχόµενα της ∆ιακήρυξης : 
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ–ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ 
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΤ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1Ο 
Τόπος και Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 
1-Αγ. Στέφανος) την ......η Οκτωβρίου του έτους 2015, ηµέρα ......................, ενώπιον της Αρµόδιας 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισµών του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ Ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η 10:00πµ και ώρα λήξης της  
αποδοχής των προσφορών η 10:30πµ. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, η επανάληψη του διαγωνισµού θα γίνει σε µέρα και ώρα 
που θα οριστεί µε νέα στον τύπο διακήρυξη 
 

Άρθρο 2 Ο 

Τεχνικές προδιαγραφές – Τεύχη δηµοπράτησης 
 

Α) Οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων που 
περιλαµβάνονται στην από 25/09/2015 µελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής 
και ∆ιαφάνειας και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.  
Β)Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αποτελούν και τα συµβατικά στοιχεία,είναι κατά σειρά ισχύος τα 
κατωτέρω: 
1.Η παρούσα διακήρυξη. 
2. Η από 25/09/2015  µελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και 
∆ιαφάνειας.(Παράρτηµα Α) 
3. Τα  πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία που θα δοθούν µε την προσφορά έκαστου οικονοµικού 
φορέα.  

 
Άρθρο 3 Ο 

∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
 

3.1 Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, δυνάµει της 
νοµοθεσίας του κράτους – µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν 
δικαίωµα να διενεργούν συγκεκριµένη παροχή. 
3.2 Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εµφανίζονται ως 
υποψήφιοι. Η υποβολή προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα 
δηλώνονται τα µέλη της κοινοπραξίας. Αν  η κοινοπραξία επιλεγεί ως ανάδοχος  θα πρέπει να περιβληθεί 
συγκεκριµένη νοµική µορφή. 
3.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 
∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που ασχολούνται µε την 
εµπορία ή την παραγωγή των υπό προµήθεια ειδών όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα δεν θα πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το 
χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης ανασφάλιστο 
προσωπικό.  
 

Άρθρο 4 Ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
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Όσοι θα λάβουν µέρος στο ∆ιαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισµού)  
 
Α. Φάκελος κυρίως Προσφοράς (∆ικαιολογητικών)  
 
1) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν4281/2014 (ΦΕΚ 60 
Α). 
2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία να αναγράφονται τα 
στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν 
υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της 
από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ . 
3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία να αναγράφονται τα 
στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται : ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών 
µε αυτήν διατάξεων συνεπώς και της τεχνικής προσφοράς, τους αποδέχεται και υιοθετεί αυτούς πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, εκτός των σηµείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει 
προκειµένου να αξιολογηθούν.  
4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75)  στην οποία να να δηλώνεται ότι: 
α. ∆εν κατατέθηκε αίτηση για πτώχευση. 
β. ∆εν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. 
γ. ∆εν τελεί υπό εκκαθάριση. 
δ. ∆εν έχει λυθεί η εταιρία ( µόνο για Α..Ε.) 
 
5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (6µηνης έκδοσης), µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές σε 
ασφαλιστικά ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι 
ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο 
ΙΚΑ. 
 
Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς 
Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προµήθεια ειδών  και τυχόν τεχνικά 
φυλλάδια της εταιρείας. Παράρτηµα Α’ Τεχνικές Προδιαγραφές  της παρούσης. 
 
Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 
1) Με ποινή αποκλεισµού, οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο 
όπου θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τις συγκεκριµένες και µόνο εργασίες σε νόµισµα 
ευρώ (€ ) και θα αναγράφεται αναλυτικά ή ποσότητα, η τιµή µονάδας, το ποσό δαπάνης, και η συνολική 
δαπάνη σε ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
2) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 
προσφέροντα. 
3) Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 
4) Για την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς, οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να 
συµπληρώσουν το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, στην ενότητα ∆ της µελέτης.  

 
∆ιευκρινήσεις επί των ∆ικαιολογητικών  
 
-Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, γίνονται όµως 
δεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους, πλην της εγγυητικής επιστολής η οποία θα πρέπει να είναι 
πρωτότυπη. Οι υπεύθυνες δηλώσεις  δεν χρειάζονται να φέρουν γνήσιο υπογραφής (αρθ. 3  του 
Ν.4250/2014, ΦΕΚ 270΄/Α) 
-Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που προβλέπονται στις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.. 
(αρθ. 1 του Ν.4250/14, ΦΕΚ 74 Α΄). 
- Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η, µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεση των προσφορών, υποβολή 
ελλειπόντων εγγράφων/δικαιολογητικών. 
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- Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας 
και θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου εκείνου, του οποίου 
τα δικαιολογητικά/έγγραφα βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 
- ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
- Σε περίπτωση που η κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή 
κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν παρίσταται ο παραπάνω αλλά τρίτο πρόσωπο, απαιτείται 
εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, η οποία προσκοµίζεται από 
τον εξουσιοδοτούµενο. 
 

 -Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια, εκτός από την εγγύηση 
 συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην 
 Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία µε 
 υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε αυτό.  

 
 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 5ο 
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 

 
5.1   Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους προσωπικώς ή 
από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Ανώνυµες Εταιρείες θα εκπροσωπούνται από µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο προσερχόµενο αυτοπροσώπως που θα 
καταθέσει κατά την δηµοπρασία πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης που εγκρίνει τη 
συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό και ορίζει τον εκπρόσωπό της. 
 Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν 
πρόκειται για εταιρείες, από τους νόµιµους εκπροσώπους τους Άρθρο 3 της παρούσης. Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και 
Ε.Ε. εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
Κατά την δηµοπρασία είναι απαραίτητη η κατάθεση Συστατικής Πράξης των Εταιριών. 
 
5.2 α) Οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε κλειστό φάκελο και σφραγισµένο µε την σφραγίδα του 
διαγωνιζόµενου. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία : 
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
- Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης 
- Το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού. 
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
- Τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση,  αριθµός τηλεφώνου, φαξ, 
δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 
- Ο Αποδέκτης: ∆ήµος ∆ιονύσου, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου  ,  Αγ. Στέφανος 14565  
β)Τα δικαιολογητικά συµµετοχής τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο. Η Τεχνική Προσφορά τοποθετείται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. Η 
οικονοµική προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε 
την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.  
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον ο προµηθευτής κρίνει ότι είναι αναγκαία 
προς υποστήριξη της υποψηφιότητας του να συµπεριληφθούν στη προσφορά και δεν είναι δυνατόν, λόγω 
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
γ) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 
δ) Καµιά τροποποίηση ή διόρθωση της προσφοράς δεν είναι επιτρεπτή µετά την κατάθεσή της. Οι 
προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η 
δε αρµόδια Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής. Η 
Επιτροπή έχει δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες διασαφηνίσεις σχετικές µε το περιεχόµενο και 
τους όρους των προσφορών οι δε ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να δώσουν τις διασαφηνίσεις που 
τους ζητούνται. Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό όπως και οποιαδήποτε πρόταση ή 
επεξήγηση µοιάζει κατά την κρίση της επιτροπής µε αντιπροσφορά.  
5.3 Mόνο οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στον ∆ήµο θα γίνονται δεκτοί και θα 
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 
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Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε courier στην 
ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος ∆ιονύσου-Γραφείο Προµηθειών, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 - Αγ. 
Στέφανος Τ.Κ. 14565 µέχρι την προηγούµενη µέρα του διαγωνισµού ήτοι ..../10/2015 και ώρα 15:00 στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου.  
 

Άρθρο 6ο 
Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό διάστηµα (3) τριών µηνών, ήτοι 
90 ηµέρες το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Μετά την 
παρέλευση του τριµήνου ο ενδιαφερόµενος µπορεί εφ’ όσον επιθυµεί, να αποσύρει την προσφορά του άνευ 
ποινής. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 7ο 
Εγγυήσεις 

 
ΕγγύησηΣυµµετοχής:  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 157 του 
Ν4281/2014 (ΦΕΚ 60 Α). 
 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται 
να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% επί της 
αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (αρ.157 Ν.4281/2014) 
 
Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο και κατατίθενται από µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή 
γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Σε περίπτωση παράτασης 
της προσφοράς, τότε η εν λόγω εγγυητική υποχρεωτικά παρατείνεται για ίσο χρόνο. 
 

 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 8ο 

Τρόπος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
 
Α) Παραλαβή προσφορών 
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαγωνισµού 
επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών , που ορίζεται στη 
διακήρυξη. 
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται 
και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της. 
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των 
προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. 
Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε 
ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 
Β) Έλεγχος δικαιολογητικών 
1.Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την 
επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσής τους. Τα έγγραφα που 
βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να φαίνεται 
εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης. 
2. Ο φάκελος που περιέχει την Οικονοµική Προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε 
αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον φάκελο των δικαιολογητικών. 
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα 
του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα 
δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων καθώς και την Τεχνική Προσφορά τους και αποφασίζει ποιοι 
θα αποκλειστούν. 
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που 
αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού τους, και τους καλεί να παραλάβουν 
τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε την σφραγισµένη προσφορά τους, υπογράφοντες σχετική δήλωση ότι δεν 
προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι συµµετοχής και οικονοµικής 
προσφοράς τους, φυλάσσονται µε φροντίδα του προέδρου της Ε.∆. µέχρι την υπογραφή του 
συµφωνητικού της σύµβασης, οπότε 
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και επιστέφονται στον διαγωνιζόµενο. 
Γ) Αποσφράγιση των Προσφορών 
1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την 
επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια  
2. Προσφορές που δεν φέρουν υπογραφή του διαγωνιζόµενου ,ή  που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους 
της διακήρυξης  απορρίπτονται.  
3. Προσφορά αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται  
 

Άρθρο 9ο 
Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας 

 

Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως, µέχρι της εποµένης από της 
διεξαγωγής της δηµοπρασίας εργάσιµης ηµέρας και κατά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας µέχρι και της 
εποµένης της ανακοινώσεως αυτού. Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και 
διαβιβάζονται ύστερα στην Οικονοµική Επιτροπή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του αρµοδίου για 
την αξιολόγηση οργάνου.  

 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ  

Άρθρο 10ο 
Αξιολόγηση –Κατακύρωση-Ακύρωση-Επανάληψη ∆ιαγωνισµού 

 
1. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί βάσει της χαµηλότερης τιµής στο σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. Σε 
περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιµή γίνεται κλήρωση µεταξύ Τους. Ο ανακηρυχθείς 
ανάδοχο υποχρεούται  να  συνυπογράψει το πρακτικό της δηµοπρασίας 
2. Η ύπαρξη µίας και µόνο προσφοράς δεν δεσµεύει την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης να προβεί 
στη συνέχιση του διαγωνισµού εφόσον αυτή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και οικονοµικής 
προσφοράς είναι συµφέρουσα για την υπηρεσία (Γνωµ. Νοµ. Συµβ. του Κράτους 547/96). 
3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε προθεσµία (10)  δέκα 
ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται 
στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως εκτελεστή. 
4. Η ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας. 
5. Η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµη φορά λόγω ασύµφορου. 
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 
7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτεται. 
8. ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 
9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Άρθρο11ο 

Χρόνος διάρκειας της σύµβασης 
 

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται για :α) την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων και 
παραµετροποιήσεων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους 3 µήνες.  Η εγκατάσταση και η παραµετροποίηση του 
υπόλοιπου εξοπλισµού θα γίνει σε διάστηµα πέντε (5) ετών από την υπογραφή της σύµβασης κατόπιν 
εντολής του ∆ήµου. Οι εργασίες εγκατάστασης και παραµετροποίησης θα εξοφλούνται µε την εκτέλεσή 
τους και β) για τις υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξης για 12 µήνες από την εγκατάσταση, και πάντα 
σύµφωνα µε τους όρους της από 25/09/2015 µελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας.  
 

Άρθρο 12ο 
Παράταση της σύµβασης 

 
Εάν κατά τη διάρκεια του συµβατικού χρόνου  παροχής της υπηρεσίας προκύψουν αιτιολογηµένες 
δυσχέρειες που καθυστερούν τη διαδικασία της εκτέλεσης του έργου µπορεί η σύµβαση να παραταθεί. 
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η λήψη  Απόφασης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου (έγκρισης της παράτασης)  
πριν τη λήξη της σύµβασης 
 

Άρθρο 13 ο 

Εγγύηση καλής και Εµπρόθεσµης  Εκτέλεσης της Σύµβασης 
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1. Ο ανάδοχος που στο όνοµα του κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) 
µέρες από της παραλαβής της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν, να έρθει στο 
Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, και να αντικαταστήσει την εγγύηση 
συµµετοχής του στη δηµοπρασία, µε εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ίσης προς 5% επί 
της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
2. Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην παραπάνω προθεσµία των δέκα (10) 
ηµερών ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συµµετοχής 
του στη δηµοπρασία εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. 
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την εκτέλεση των εργασιών και της 
λήξης της σύµβασης 

 

Άρθρο 14 ο 

Άρνηση υπογραφής της Σύµβασης και συνέπειες αυτής 
 
Αν ο µειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από την 
γνωστοποίηση προς αυτόν του αποτελέσµατος του διαγωνισµού κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 35 ΕΚΠΟΤΑ ΥΠ.ΕΣ 11389/ΦΕΚ Β’ 185/1993). 
Η δε εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. Ο ∆ήµος µετά από αυτά είναι ελεύθερος 
θα προβεί σε επανάληψη της δηµοπρασίας ή σε απευθείας ανάθεση µε διαπραγµάτευση, µετά από την 
σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ο ∆ήµος και στις δύο περιπτώσεις 
δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενόµενης σ΄ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας 
από µέρους του αρνηθέντος την υπογραφή της σύµβασης. 

Άρθρο 15ο 

Αθέτηση όρων της Σύµβασης  
 

1) Η από µέρους του τελευταίου µειοδότη αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισµού και της 
σύµβασης ή η µη πλήρης συµµόρφωσή του µε τους όρους του, παρέχει το δικαίωµα στον ∆ήµο να τον 
κηρύξει έκπτωτο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2) Η έκπτωση του αναδόχου έχει ως συνέπεια να εκπέσει υπέρ του ∆ήµου, λόγω ποινικής ρήτρας και 
αναπόδεικτου αποζηµίωσης, ολόκληρο το ποσό της κατατιθέµενης εγγύησής του χωρίς δικαστική 
παρέµβαση 

Άρθρο 16 ο 

∆απάνες που βαρύνουν τον Προµηθευτή 
 
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δηµοπρασίας, του αρχικού 
διαγωνισµού και του τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από αυτόν 
απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύµβασης (γνωµοδότηση _΄ Τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – 
Ν.3801/2009, άρθρο 46,ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄) η κράτηση 0,10 % υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο αναλογούν 
φόρος εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχούσα νόµιµη κράτηση. Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο 
∆ιονύσου. 
 

Άρθρο 17ο 

Αναπροσαρµογή Τιµών  

 

Οι τιµές προσφοράς ισχύουν και δεσµεύουν τον ανάδοχο για χρονικό διάστηµα τριάντα  έξι  (36) µηνών. 

 

Άρθρο 18ο 
Τιµές προσφοράς 

1)Όλες οι προσφορές που αφορούν στην εκτέλεση της προµήθειας θα αναφέρονται σε €. 
2)Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών  

 
Άρθρο19ο 

Χρόνος –Τόπος-Τρόπος Παράδοσης  
 

Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών µπορεί να πραγµατοποιηθεί τµηµατικά. Επίσης ο ∆ήµος ∆ιονύσου 
διατηρεί το δικαίωµα να µην απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων.  

 

Άρθρο20ο 
Τρόπος Πληρωµής  

 
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, (µετά την 
υποβολή του τιµολογίου πώλησης, για το οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα) σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

ΑΔΑ: Ω16ΡΩ93-ΧΔΡ



  

στο άρθρο 1 (παρ.Α΄, εδάφιο .Ζ.5) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013)«Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 άρθ.4, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές.    
Επισηµαίνεται ότι για την εξόφληση της δαπάνης απαιτείται πλην της κατάθεσης του σχετικού τιµολογίου 
και η ταυτόχρονη υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία και του διπλότυπου είσπραξης της ∆/νσης Ταµειακής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου, µε το οποίο θα αποδεικνύεται η πληρωµή από µέρους του µειοδότη των 
προβλεπόµενων από το άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΠ.ΕΣ 11389/ΦΕΚ Β’ 185/1993)εξόδων δηµοσίευσης 
(σχετικό και το υπ΄ αριθµ. 15 άρθρο της παρούσας διακήρυξης) 
σερ 

E) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Άρθρο21ο 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 09:30 έως 15:00 από το 
Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου, Ταχ. ∆/νση Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου , Αγ. 
Στέφανος. Αρµόδιος υπάλληλος  Χαράλαµπος Μυλωνάς, e-mail : milonas@dionysos.gr.  τηλ: 

 

Άρθρο22ο 
∆ηµοσίευση 

Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/2007. Επίσης, περίληψη 
των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στον ηµερήσιο τύπο  στο και στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου µας. http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60. 
 

  Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   

   

   

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης 

Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
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25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ         

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ   

Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης            ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας     

 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε προκειµένου να γίνει προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού, εφαρµογής 
πληροφορικής και της σχετικής ετήσιας συνδροµής υποστήριξης για τη δορυφορική παρακολούθηση 
(GPS) της λειτουργίας 90 οχηµάτων (διαφόρων τύπων και κατηγοριών, π.χ. επιβατικά, φορτηγά, 
απορριµµατοφόρα, κλπ) του δήµου. 

Με την εν λόγω προµήθεια, το Γραφείο Κίνησης του δήµου θα µπορέσει να εκσυγχρονίσει και βελτιώσει 
την εποπτεία ελέγχου, ασφάλειας και οικονοµίας των εργασιών του στόλου αυτοκινήτων που 
διαχειρίζεται. 

Η σκοπιµότητα της διενέργειας της εν λόγω προµήθειας (εξοπλισµός και συνδροµή) έχουν εγκριθεί µε 
την 16/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Η ενδεικτική δαπάνη της προµήθειας του εξοπλισµού ανέρχεται σε ποσό 29.446,20 ευρώ, 
συµπεριλαβανοµένου του ΦΠΑ, και της ετήσιας συνδροµής σε ποσό 9.963,00 ευρώ, 
συµπεριλαβανοµένου του ΦΠΑ. 

Η εν λόγω προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις  

1. του Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/08.06.2006 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) και  

2. της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ (περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», ΦΕΚ 185/23.03.1993 ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)  

µε βάση την οικονοµικότερη προσφορά. 

 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Αντικείµενο και Προδιαγραφές  

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης αποτελεί η προµήθεια, εγκατάσταση, παραµετροποίηση και θέση 
σε λειτουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος τηλεµατικής διαχείρισης των οχηµάτων του ∆ήµου.  

Το σύστηµα τηλεµατικής θα αποτελείται από τον εξοπλισµό που θα εγκατασταθεί στα οχήµατα και 
την εφαρµογή διαχείρισής τους την οποία θα χειρίζεται το Γραφείο Κίνησης της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 

 

 

Σκοπιµότητα και αναµενόµενα Οφέλη 

Στόχος της προµήθειας είναι η απόκτηση από το Γραφείο Κίνησης ενός εύχρηστου και 
λειτουργικού εργαλείου, το οποίο θα συµβάλλει στη 
 

� βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών από το ∆ήµο, 

� µείωση του λειτουργικού τους κόστους, 
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� αµφίδροµη επικοινωνία των χρηστών 

� προστασία του περιβάλλοντος, και 

� αναβάθµιση της καθηµερινής λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

 

Το Γραφείο Κίνησης θα µπορεί µέσω ενός φιλικού περιβάλλοντος να λαµβάνει στατιστικά στοιχεία 
σχετικά µε την προγραµµατισµένη και την πραγµατική κίνηση (ώρα, µέρα, µήνας) των οχηµάτων και 
να δέχεται συναγερµούς σε περίπτωση αποµάκρυνσής τους από τον προκαθορισµένο χώρο 
λειτουργίας. Επίσης θα µπορεί να ενηµερώνει real-time τους χρήστες που θα φέρουν ειδικό 
εξοπλισµό µέσω του οποίου θα γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών. 
 

Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων  

 

Γενικά 

Στα οχήµατα του ∆ήµου θα εγκατασταθεί συσκευή τηλεµατικής που θα στέλνει δεδοµένα στον 
διακοµιστή λήψης σηµάτων (communication server) όπου θα συνδέονται το υποσύστηµα υπηρεσιών 
προς τους οδηγούς και λογισµικού των χρηστών. 
 
Παράλληλα, ένας αριθµός χρηστών θα διαθέτει συσκευή κινητής τηλεφωνίας, στην οποία θα 
εγκατασταθεί λογισµικό, µέσω του οποίου θα είναι δυνατή η αποτύπωση των θέσεων των οχηµάτων 
σε ψηφιακό χάρτη, καθώς και των θέσεων των άλλων χρηστών που θα διαθέτουν παρόµοια 
συσκευή. Μέσω των συσκευών αυτών, το Γραφείο Κίνησης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος θα έχει τη 
δυνατότητα να ανταλλάσσει πληροφορίες και να δίνει κατευθύνσεις. 
 
Παρακάτω, περιγράφονται οι ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές των υποσυστηµάτων. 
 

Εξοπλισµός Τηλεµατικής 

Η συσκευή τηλεµατικής που θα χρησιµοποιηθεί και θα τοποθετηθεί στα δηµοτικά οχήµατα, θα πρέπει 
κατ’ ελάχιστον: 

Να φέρει σήµανση CE  

1. Να διαθέτει ενσωµατωµένο Σύστηµα Παγκόσµιου Προσδιορισµού Θέσης (Global Position System 
- GPS), το οποίο θα παρέχει ανά πάσα στιγµή και σε πραγµατικό χρόνο τη γεωγραφική θέση του 
οχήµατος πάνω σε ψηφιακό γεωγραφικό υπόβαθρο, καθώς και  

2. Να διαθέτει υποµονάδα επικοινωνίας της συσκευής τηλεµετρίας µε το δίκτυο της εταιρείας 
κινητής τηλεφωνίας (communication ή GSM unit).  

3. Να διαθέτει συµπαγή και ανθεκτική συσκευή  

4. Nα υποστηρίζει την αποµακρυσµένη αναβάθµιση του υλισµικού (firmware) αυτής 

5. Να µπορεί να συνδεθεί µε τρόπο που να αντιλαµβάνεται το ξεκίνηµα-σβήσιµο της µηχανής 

6. Να διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόµενη µπαταρία που να επιτρέπει την λειτουργία της 
συσκευής σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύµατος προς την συσκευή 

7. Να διαθέτει LEDs για την απεικόνιση της λειτουργίας του GPS και του GPRS 

8. Οι βασικές λειτουργικές δυνατότητες της συσκευής (ρυθµός αποστολής στιγµάτων) να µπορούν 
να ενηµερώνονται αποµακρυσµένα 

9. Να υποστηρίζει τη µελλοντική δυνατότητα διασύνδεσής της µε περισσότερους αισθητήρες µε 
σκοπό την µελλοντική αναβάθµιση της υπηρεσίας µε περισσότερα δεδοµένα χρήσης και λειτουργίας 
των οχηµάτων 

10. Να έχει την ικανότητα να µαζεύει και αποθηκεύει τις πληροφορίες διαδροµής σε περίπτωση που 
δεν δύναται να τις αποστέλλει αυτόµατα λόγω µη διαθέσιµης υπηρεσίας GPRS στη περιοχή. Η 
εκποµπή των πληροφοριών προς τον κεντρικό εξυπηρετητή να γίνεται αυτόµατα µόλις υπάρξει 
διαθέσιµη υπηρεσία GPRS 
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11. Να µπορεί να αναγνωρίζει τον οδηγό του οχήµατος  

12. Να συνδέεται και να έχει αµφίδροµη επικοινωνία µε πλοηγό 

 

Συσκευή κινητής τηλεφωνίας 
Η συσκευή κινητής τηλεφωνίας που θα χρησιµοποιηθεί από το Γραφείο Κίνησης και τους χρήστες, θα 
πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει : 

1. σήµα CE 

2. Λειτουργικό Σύστηµα Android 

3. ενσωµατωµένο Σύστηµα Παγκόσµιου Προσδιορισµού Θέσης (Global Position System - GPS), 

το οποίο θα παρέχει και θα απεικονίζει ανά πάσα στιγµή και σε πραγµατικό χρόνο τη 

γεωγραφική θέση της συσκευής πάνω σε ψηφιακό γεωγραφικό υπόβαθρο, καθώς και, 

4. υποµονάδα επικοινωνίας της συσκευής τηλεµετρίας µε το δίκτυο της εταιρείας κινητής 

τηλεφωνίας (communication ή GSM unit). 

 

Λογισµικό ∆ιαχείρισης Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας 
 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να καλύπτει η Εφαρµογή που θα είναι εγκατεστηµένη στις 
συσκευές κινητής τηλεφωνίας είναι οι παρακάτω: 
 

� Παρακολούθηση οχηµάτων και χρηστών σε πραγµατικό χρόνο (on-line) µε απεικόνιση των 

θέσεων σε επίπεδο δρόµου. 

� Μετακίνηση , µεγέθυνση και σµίκρυνση χάρτη (pan, zoom in - zoom out). 

� ∆υνατότητα σταθεροποίησης του χάρτη έτσι ώστε να επικεντρώνεται σε συγκεκριµένα 

γεωγραφικά όρια και σε συγκεκριµένο zoom level. 

� Εµφάνιση συγκεκριµένων οχηµάτων, χρηστών στο χάρτη. 

� Εισαγωγή σηµείων ενδιαφέροντος µε επιλογή πάνω στο χάρτη. 

� Εισαγωγή σηµείων ενδιαφέροντος µε αναζήτηση οδού στον χάρτη. 

� Καθορισµό γεωγραφικών περιοχών ελέγχου (ειδοποίηση για παραβίαση εξόδου από 

συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή) για κάθε όχηµα - χρήστη. 

� Εµφάνιση οντοτήτων σε γραφικό περιβάλλον χαρτών (δρόµοι, έδαφος). 

� Εµφάνιση θέσεων, ιχνών διαδροµών, αποστάσεων, κατευθύνσεων, κατάστασης οντοτήτων 

(online-offline, εντός-εκτός ζώνης). 

� Κύκλωµα διαχείρισης ζωνών, που ενδεχόµενη παραβίασή των, επιφέρει άµεσο συναγερµό. 

� Περιστροφή χάρτη ως προς την κίνησή µας ή ως προς την κατεύθυνσή µας βάσει της 

ηλεκτρονικής πυξίδας. 

� Αποστολή κρυπτογραφηµένων µηνυµάτων (AES ) µεταξύ των χρηστών µε δυνατότητα 

υπόδειξης θέσης στο χάρτη  

� ∆ηµιουργία δροµολογίου από τη θέση µας προς οποιαδήποτε οντότητα και παράλληλα χρήση 

φωνητικών οδηγιών κατά την κίνησή µας προς αυτήν. Οι φωνητικές οδηγίες  θα ακολουθούν 

την επιλογή της γλώσσας ( Ελληνικά, Αγγλικά). 

� ∆υνατότητα Playback ιστορικού, µε λειτουργίες όπως play, pause, stop, back, forward και 
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ταυτόχρονη απεικόνιση των οντοτήτων και του χρόνου στο χάρτη 

� ∆υνατότητα εισαγωγής  γεωγραφικού σηµείου κάδου και αποστολής του στο κεντρικό 
σύστηµα 

� Να διατεθεί απεριόριστος αριθµός αδειών χρήσης για τις εφαρµογές των φορητών συσκευών 

 
H συλλογή και η επεξεργασία των δεδοµένων από τις τερµατικές συσκευές (communication 
server, database server, web server) θα γίνεται σε εξοπλισµό του αναδόχου, ο οποίος θα 
είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη λειτουργία τους και για τη συντήρησή τους. 

 
Λογισµικό ∆ιαχείρισης Κεντρικής Εφαρµογής 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να καλύπτει η Κεντρική Εφαρµογή είναι οι 
παρακάτω: 
 

1. Λειτουργία εφαρµογής µέσα από περιβάλλον περιηγητή internet (web browser), χωρίς να 

είναι απαραίτητη η εγκατάσταση εφαρµογής πελάτη (client software) 

2. Παρακολούθηση οχηµάτων σε πραγµατικό χρόνο (on-line) µε απεικόνιση της ακριβούς θέσης 
του οχήµατος σε επίπεδο δρόµου. 

3. Προβολή του χάρτη µε εντοπισµό και απεικόνιση των οχηµάτων. 

4. Παρακολούθηση οχήµατος. Επιλογή οχήµατος ή οχηµάτων και παρακολούθηση της τροχιάς 
του στο χάρτη σε πραγµατικό χρόνο.  

5. Αναπαραγωγή παλαιότερων δροµολογίων οποιασδήποτε χρονικής περιόδου στον χάρτη µε 
απεικόνιση θέσης, χρόνου στάσεων και ταχύτητας ανά σηµείο. 

6. ∆υνατότητα αναπαραγωγής (playback) ιστορικού, µε λειτουργίες όπως αναπαραγωγή, 

παύση, σταµάτηµα, γρήγορη µετάβαση σε προηγούµενο ή επόµενο σηµείο και ταυτόχρονη 

απεικόνιση των οντοτήτων και του χρόνου στο χάρτη 

7. Λίστα οχηµάτων - χρηστών για εύκολη και γρήγορη επιλογή και αναζήτηση  

8. Προβολή του χάρτη µε εντοπισµό και απεικόνιση των οχηµάτων - χρηστών. 

9. Μεγέθυνση και σµίκρυνση χάρτη (zoom in - zoom out). 

10. Εµφάνιση συγκεκριµένων οχηµάτων - χρηστών στο χάρτη. 

11. ∆υνατότητα παραγωγής στατιστικών καταναλώσεων οχηµάτων ανά όχηµα και ανά τύπο 

οχήµατος 

12. Εµφάνιση οντοτήτων σε γραφικό περιβάλλον χαρτών (δρόµοι, έδαφος). 

13. ∆ιαχείριση σηµείων ενδιαφέροντος σε κατηγορίες, µαζική εισαγωγή σηµείων ενδιαφέροντος ή 
εισαγωγή µε διεύθυνση ή από τον χάρτη. Προβολή σηµείων ενδιαφέροντος µε κατάλληλα 
εικονίδια ανά κατηγορία. 

14. Το σύστηµα να δίνει ειδοποίηση στον διαχειριστή του συστήµατος όταν κάποια παράµετρος 
του συστήµατος του οχήµατος δεν λειτουργεί όπως π.χ. το όχηµα δεν στέλνει συντεταγµένες 

15. ∆υνατότητα σχεδιασµού δροµολογίου οχήµατος (επιλογή δρόµων κίνησης) 

16. ∆υνατότητα αντιστοίχισης δροµολογίων µε κάδους 

17. ∆υνατότητα εισαγωγής σηµείων έναρξης και λήξης δροµολογίων 

18. Καρτέλα οχήµατος µε πλήρη στοιχεία της κίνησης του (του δροµολογίου που έχει 
πραγµατοποιήσει, του δροµολογίου που υπολείπεται να  ολοκληρώσει) και  το όνοµα του 
οδηγού στο όχηµα. 

19. ∆υνατότητα δηµιουργίας λογαριασµών χρηστών, υπερχρηστών και ∆ιαχειριστών (User, 
super-users and Administrator accounts) µε διαφορετικά δικαιώµατα για τον καθένα και όλες 
οι προσβάσεις να δίνονται κατόπιν εισαγωγής Ονόµατος και Κωδικού που θα ορίζονται από 
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τον ∆ιαχειριστή του συστήµατος. 

20. ∆ιαχείριση σηµείων ενδιαφέροντος σε κατηγορίες, µαζική εισαγωγή σηµείων ενδιαφέροντος  
ή από τον χάρτη ή από την εφαρµογή του κινητού τηλεφώνου. Προβολή σηµείων 
ενδιαφέροντος µε κατάλληλα εικονίδια ανά κατηγορία 

21. Εµφάνιση StreetView στα σηµεία των οχηµάτων 

 
 

Αναφορές/Εκτυπώσεις Λογισµικού 

1. Αναφορά χρόνου εργασίας οδηγών σε δηµοτικά οχήµατα. 

2. Αναφορά χρόνου λειτουργίας οχήµατος. 

3. Αναφορά χρόνου αδράνειας οχήµατος. 

4. Αναφορά συνολικών χιλιοµέτρων οχήµατος ή κατηγορίας οχηµάτων για χρονικά διάστηµα 

που επιθυµεί ο χρήστης. 

5. Συγκεντρωτικό ∆ελτίο Κίνησης Οχηµάτων. 

6. Όλες οι αναφορές µπορούν να εξαχθούν σε αρχεία τύπου: HTML, PDF,EXCEL κ.α. 

 

Συναγερµοί Εφαρµογής 

� Συναγερµοί ταχύτητας, εξόδου - εισόδου οχήµατος σε/από περιοχή. 

� Συναγερµοί κίνησης οχήµατος χωρίς ταυτοποιηµένο οδηγό. 

� Συναγερµοί ταχύτητας. 

� Συναγερµοί λειτουργίας εκτός ωραρίου. 

 

 

∆ιαλειτουργικότητα 

Το προς προµήθεια σύστηµα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τις αρχές και τις κατευθύνσεις που 
ορίζονται από το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Πρότυπα 
διαλειτουργικότητας (ή Πλαίσιο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – ΠΗ∆) το οποίο εντάσσεται στο 
συνολικό σχεδιασµό της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης σε φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες.  

 

Σηµειώνεται ότι η απαίτηση για διαλειτουργικότητα αφορά τις παρακάτω διαστάσεις: 

�� οριζόντια, δηλαδή διαλειτουργικότητα µεταξύ των υπό προµήθεια υποσυστηµάτων ή/και 

�� κάθετη, δηλαδή διαλειτουργικότητα µεταξύ των υπό προµήθεια συστηµάτων µε τα 
υφιστάµενα συστήµατα του Φορέα. 

 

Απαιτήσεις Ασφάλειας 

Ο Ανάδοχος της προµήθειας θα πρέπει να λάβει ειδική µέριµνα και να δροµολογήσει τις κατάλληλες 
δράσεις για την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστηµάτων, Εφαρµογών, Μέσων και Υποδοµών. 

Επίσης, θα πρέπει να συνδυάσει και να ολοκληρώσει τις δράσεις αυτές µε τις άλλες ενέργειες που 
προβλέπονται.  

Για την ασφάλεια του συστήµατος θα πρέπει να αναπτυχθούν λειτουργίες για την πιστοποίηση του 
κάθε χρήστη και την δηµιουργία ρόλων χρηστών και την κατηγοριοποίηση των χρηστών ανάλογα µε 
το επίπεδο πρόσβασης τους στο σύστηµα.  
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Μέσω του συστήµατος, οι διαχειριστές θα µπορούν να επεξεργαστούν όλες τις ρυθµίσεις ασφαλείας 
σε κάθε επίπεδο πρόσβασης.  

Οι διαχειριστές θα µπορούν να έχουν πλήρη εικόνα όλων των χρηστών του συστήµατος καθώς και 
των επιπέδων ασφαλείας ανά πάσα στιγµή. 

Το σύστηµα θα είναι σε θέση να: 

• δηµιουργεί νέους χρήστες και κωδικούς ασφαλείας (µε τήρηση κανόνα ελάχιστων χαρακτήρων 
κωδικού), 

• αποθηκεύει τα στοιχεία των χρηστών σε βάση δεδοµένων µε κρυπτογραφηµένο τον κωδικό 
πρόσβασης, 

• διαχειρίζεται τους κωδικούς πρόσβασης (µε δυνατότητα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης, 
αλλαγής µε ασφαλές τρόπο και δηµιουργία νέου). 

Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος 

Η φιλικότητα των συστηµάτων εφαρµογών προς τον χρήστη θα υποστηρίζεται από τα παρακάτω 
στοιχεία και διαδικασίες: 

• Αυτόµατη επιλογή γλώσσας σύµφωνα µε την επιλεγείσα γλώσσα του λειτουργικού. 
∆ιαθέσιµες γλώσσες : Ελληνικά, Αγγλικά 

 

Απαιτήσεις προϋπηρεσίας αναδόχου 

• ISO 9001 της εταιρείας που αναπτύσσει το λογισµικό 

• Αποδεδειγµένη εµπειρία σε διαχείριση στόλων οχηµάτων δήµου 

• Τουλάχιστον 2 αντίστοιχα έργα συνολικού προϋπολογισµού τουλάχιστον ίσου µε τον παρόν 

 

Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Υλοποίησης 

 

Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης 

Ο ∆ήµος 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 δεν θα πρέπει να υπερβεί τους 3 µήνες. 

Η εγκατάσταση και η παραµετροποίηση του υπόλοιπου εξοπλισµού θα γίνει σε διάστηµα πέντε (5) 
ετών από την υπογραφή της σύµβασης κατόπιν εντολής του ∆ήµου. Οι εργασίες εγκατάστασης και 
παραµετροποίησης θα εξοφλούνται µε την εκτέλεσή τους. 

Επιπλέον, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξης για 
τουλάχιστον για 12 µήνες από την εγκατάσταση. 

 

Προσφερόµενες Υπηρεσίες 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει το κόστος της κινητής τηλεφωνίας των καρτών SIM που θα έχουν 
οι συσκευές τηλεµατικής για 12 µήνες.  

 

Υπηρεσίες Παραµετροποίησης 

Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος στο πλαίσιο της προµήθειας, να εισάγει στη βάση, όλα τα 
παραµετρικά δεδοµένα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του συστήµατος.  

Όλες οι απαιτήσεις παραµετρικών δεδοµένων θα δοθούν από τον ανάδοχο.  

Ο ∆ήµος έχει την υποχρέωση να παραδώσει σε ψηφιακή επεξεργάσιµη µορφή, όσα παραµετρικά 
δεδοµένα θεωρηθούν απαραίτητα για την λειτουργία της εφαρµογής.  

Αυτά µπορεί να είναι τύποι οχηµάτων, οδηγοί, χρήστες του συστήµατος, γεωγραφικός προσδιορισµός 
κάδων κ.ά.  
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Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού του ∆ήµου σχετικά µε 
τα παραδοτέα για 8 ώρες συνολικά.  

Η εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί σε χώρο του ∆ήµου, µε φυσική παρουσία του εκπαιδευτή και των 
εκπαιδευοµένων.  

Το πρόγραµµα εκπαίδευσης θα διαµορφωθεί από κοινού ενώ οι οµάδες εκπαιδευοµένων θα 
αποφασιστούν από το ∆ήµο.  

 

Υπηρεσίες Εγγύησης & Συντήρησης 

Οι υπηρεσίες εγγύησης «καλής λειτουργίας» θα πρέπει να περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα: 

Υπηρεσίες υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών που πρέπει να περιλαµβάνουν: 

(1) Αναλυτική Καταγραφή Πεπραγµένων Συντήρησης (Τακτικών – Έκτακτων Ενεργειών) 

(2) Τεκµηρίωση πρόσθετων προσαρµογών και παραµετροποιήσεων σε εφαρµογές που έχει 
υλοποιήσει ο ίδιος ο Ανάδοχος 

(3) Τεκµηρίωση σφαλµάτων 

(4) Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων 
του λογισµικού 

(5) Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου 

 

Η απαίτηση εγγύηση καλής λειτουργίας για τον τεχνικό εξοπλισµό και το λογισµικό είναι 1 έτος από 
τη λήξη της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας του Λογισµικού, δηλαδή από την ολοκλήρωση της 
προµήθειας. 

 

Οι υπηρεσίες συντήρησης θα πρέπει να περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

6. ∆ιασφάλιση καλής λειτουργίας του συνολικού συστήµατος. 

7. Εντοπισµός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. 

8. Κατόπιν τεκµηριωµένης ειδοποίησης από τον ∆ήµο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιλύει 
τα προβλήµατα εντός 2 εργάσιµων ηµερών (48 ωρών) από την αναγγελία της βλάβης. Η επίλυση 
των προβληµάτων γίνεται υπό συνθήκες Εγγυηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών.  

9. Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των 
εγχειριδίων λογισµικού. 

10. Υπηρεσίες αποµακρυσµένης Τεχνικής Υποστήριξης για την λειτουργία του Λογισµικού από 
εξειδικευµένο προσωπικό του αναδόχου και εντός ωραρίου λειτουργίας γραφείου.  

 

Σχήµα ∆ιοίκησης, Σχεδιασµού και Υλοποίησης της Προµήθειας 

Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωµένη πρόταση για το σχήµα 
διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση της προµήθειας και το προσωπικό που θα διαθέσει, µε 
αναλυτική αναφορά του αντικειµένου και του χρόνου απασχόλησής του.  

Θα πρέπει να περιγραφούν η καταλληλότητα της προτεινόµενης µεθοδολογίας υλοποίησης της 
προµήθειας καθώς και το αν και κατά πόσο εφαρµόζονται οι αρχές ποιότητας παρεχόµενων 
υπηρεσιών και διασφαλίζεται η εύρυθµη υλοποίηση των παραδοτέων. 

Στην καταγραφή του προσωπικού θα πρέπει ρητώς να συµπεριληφθεί ο Υπεύθυνος από την πλευρά 
του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την απευθείας επικοινωνία µε το 
∆ήµο, το συντονισµό της υλοποίησης και τη διευθέτηση ζητηµάτων που άπτονται της 
παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωµής. 
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O Συντάξας 

 

 

 

Αθανάσιος Παρνασσάς 

ΠΕ11 Πληροφορικής 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και 
∆ιαφάνειας 

 

 

Βασιλική Σαµαρά 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ         

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ   

Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης             ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας 

 

   Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός δαπάνης για την προµήθεια του συστήµατος (εξοπλισµός και 
συνδροµή 12 µηνών) είναι: 

α/α  Είδος    Ποσότητα Τιµή Μονάδος (€) Σύνολο (€)                            

1 Προµήθεια συσκευής GPS  

 αυτοκινήτου  

 µε rfid reader    90  200,00   18.000,00 

2 Εγκατάσταση  

 συσκευής GPS αυτοκινήτου  

 µε rfid reader    90    50,00     4.500,00 

3 Προµήθεια rfid tags  90      6,00        540,00 

4  Συσκευές κινητής τηλεφωνίας   5  180,00        900,00 

5 12µηνη Συνδροµή  

 δορυφορικής  

 σύνδεσης οχηµάτων  90    90,00     8.100,00 

 

Προµήθεια κι εγκατάστασης εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης:  23.940,00 Ευρώ 

                                                                                   ΦΠΑ 23%:     5.506,20 Ευρώ                                      

       Σύνολο:  29.446,20 Ευρώ 

Συνδροµή 12µηνης δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων:                 8.100,00 Ευρώ 
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                                                                         ΦΠΑ 23:          1.863,00 Ευρώ 

       Σύνολο:   9.963,00 Ευρώ 

                  Ενδεικτικός προϋπ/σµός δαπάνης µε ΦΠΑ 23%:   39.409,20 Ευρώ 

 

Η οικονοµικότερη προσφορά θα προκύψει από το άθροισµα του κόστους αγοράς του 
εξοπλισµού και του κόστους της ετήσιας συνδροµής για τρία έτη. 

 

 

 

O Συντάξας 

 

Αθανάσιος Παρνασσάς 

ΠΕ11 Πληροφορικής 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης 
και ∆ιαφάνειας 

Βασιλική Σαµαρά 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ         

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ   

Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης             ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας 

 

   ∆. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός δαπάνης για την προµήθεια του συστήµατος (εξοπλισµός και 
συνδροµή 12 µηνών) είναι: 

α/α  Είδος    Ποσότητα Τιµή Μονάδος (€) Σύνολο (€) 

 Προµήθεια κι εγκατάστασης εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης                            

1 Προµήθεια συσκευής GPS  

 αυτοκινήτου  

 µε rfid reader    90    …......    …......        

2 Εγκατάσταση  

 συσκευής GPS αυτοκινήτου  

 µε rfid reader    90   …......    …......        

3 Προµήθεια rfid tags  90   …......                      

4 Συσκευές κινητής τηλεφωνίας   5   …......    …...... 

 

Συνδροµή 12µηνης δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων 

5 Συνδροµή δορυφορικής  
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Σελίδα 24 από 24 
 

 σύνδεσης οχηµάτων, 1o  έτος  90   …......  …..........       

6 Συνδροµή δορυφορικής  

 σύνδεσης οχηµάτων, 2o  έτος  90  ..........  ............ 

7 Συνδροµή δορυφορικής  

 σύνδεσης οχηµάτων, 3o  έτος  90  …......  …......... 

Προµήθεια κι εγκατάστασης εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης:  …...... Ευρώ 

                                                                                   ΦΠΑ 23%:   …...... …...Ευρώ                                      

       Σύνολο:   …...... ….... Ευρώ 

Συνδροµή 36µηνης δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων:                 …...... …..........Ευρώ 

                                                                         ΦΠΑ 23:          …...... …......Ευρώ 

       Σύνολο:   …...... ….....Ευρώ 

              Ενδεικτικός προϋπ/σµός δαπάνης µε ΦΠΑ 23%:        …...... ….....Ευρώ 

 

 

 

    Ο Προσφέρων 

 
 
 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
Αλεξανδρής ∆ηµήτριος   
Στάικος Θεόδωρος 
Κωστάκης ∆ηµήτριος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     
Γραφείο ∆ηµάρχου. 
Τµ. Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας. 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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