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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..26η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 4ης-11-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..379/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..4ης/11/2014.. της ..26ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..4η Νοεµβρίου 2014.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..12:00.. 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.  ..34708/31-
10-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 4-11-2014, του Προέδρου κ. 
∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του 
Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την 
Παροχή υπηρεσιών επιστολικού ταχυδροµείου για την αποστολή 
ειδοποιητηρίων λογαριασµών ύδρευσης και λοιπών ταχυδροµικών 
αντικειµένων και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου 
διαγωνισµού» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη  
προµήθειας τροφίµων παντοπωλείου, νωπών οπωρολαχανικών & κρεάτων, 
αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού καθαρισµού για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και για το νοµικό 
πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία 
∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» για το χρονικό διάστηµα 2014-2015, συνολικού 
προϋπολογισµού 157.830,00€ και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των 
όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συµµετοχή 
υπαλλήλων  σε εκπαιδευτική ηµερίδα». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση του από 10/7/2014 πρακτικού και της υπ’ αριθ. 
22/10/2014 γνωµοδότης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και λήψη 
σχετικής απόφασης για την «Προµήθεια ανταλλακτικών –Συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων», Ε ΣΚΟΥΠΕΣ και ΣΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 
– ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ». 
ΘΕΜΑ 6ο:«ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
∆ΙΟΝΥΣΟΥ   ο.ε   2012».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και 
έγκριση απόδοσης  λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 8ο: «∆ιόρθωση της 299/2014 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και 
έγκριση απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». 
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ΘΕΜΑ 10ο «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την δηµοσίευση 
απόφασης ∆ηµάρχου για ορισµό Αντιδηµάρχου (άρθρο 59 Ν. 3852/2010)».  
ΘΕΜΑ 11ο «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού 
∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Υαλοπίνακα 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα»».  
ΘΕΜΑ 12ο «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού 
∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2014 για την «Συντήρηση Ψυκτών Πόσιµου Νερού»».  
ΘΕΜΑ 13ο «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2014  για την Συντήρηση - Προµήθεια Ανταλλακτικών Κλαδοφάγου 
Μηχανήµατος». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού 
∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2014 για την «Επισκευή Γκαραζόπορτας Παραρτήµατος 
∆ηµοτικού Καταστήµατος Αγίου Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 15ο: «∆ΙΟΡΘΩΣΗ της 345/2014 Α.Ο.Ε για την Απευθείας Ανάθεση, 
Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την 
Εγκατάσταση Νέας ∆οσοµετρικής Αντλίας Έγχυσης Χλωρίου στη Γεώτρηση 
Πόσιµου Ύδατος της Αγίας Σωτήρας της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 16ο «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την Καταβολή Παραβόλων για Αλλαγή της Άδειας Κυκλοφορίας των  
Αυτοκινήτων».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Απευθείας Ανάθεση Ελέγχου και Επισκευής Αυτοµατισµών 
∆εξαµενών και Αντλιοστασίων στις ∆ηµοτικές Ενότητες ∆ροσιάς και ∆ιονύσου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Πιεστικού 
Συγκροτήµατος στην Οδό Παπανικολή της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2014  για την Επισκευή Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήµατος Τύπου Booster 
στο Αντλιοστάσιο της ∆ηµοτικής Ενότητας Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση των 
σχετικών πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου για την ανάθεση «Προµήθεια 
Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών Έτους 2014 - 2015» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 21ο «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού 
∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση 
Προκατασκευασµένου (Τσιµεντένιου) Σκεπάστρου»».  
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 127.158.16,00  
€  για την πληρωµή του 5ου λογαριασµού της µελέτης «Κτηµατογράφηση-
Πολεοδόµηση-Πράξη Εφαρµογής των επεκτάσεων Α’ κατοικίας του 
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Κοινότητας Κρυονερίου», συµβατικής 
αµοιβής 1.213.627,47 € συµπερ. ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 7.385,14€  για το 
έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ» 
∆.Κ. Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 13.424,37€ της 
µελέτης µε τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ». -ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Η.∆.- 
ΘΕΜΑ 25ο: «Ενηµερωτικό σηµείωµα/Γνωµοδότηση περί άσκησης ή µη 
αίτησης ακύρωσης κατά της µε αρ. 10 (θέµα 1ο)/25.8.14 απόφασης της 
Επιτρ. αρ. 152». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη εφέσεως κατά της µε αριθ. 
281/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα». 
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ΘΕΜΑ 27ο: «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει 
Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.14 τεύχος Α')». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για “Υπηρεσίες 
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισµού, του λογισµικού και 
των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου”». 
� ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 

«Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρµογών 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και 
∆ιαχείρισης Προσωπικού» και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των 
όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 

ΘΕΜΑ 30ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 273/2014 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος   3. Αυγέρη-Βουκλαρή 

Αικατερίνη 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 

∆ήµου ∆ιονύσου. 
Οι ∆Σ κ.κ. Στάικος Θεόδωρος και Κοντάκης Κυριάκος, προσήλθαν κατά τη 

συζήτηση του 1ου θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης απουσίαζε κατά τη συζήτηση των 10ου έως 15ου 

θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιαταξης. 
Το 24ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης απεσύρθη.  
 

Αριθµός Απόφασης:  ..379/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 

«Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρµογών 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και 
∆ιαχείρισης Προσωπικού» και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των 
όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του 
θέµατος. 
 

 Σύµφωνα µε την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 «Οι ∆ήµοι και 
οι Κοινότητες, οι Σύνδεσµοι τους, τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 
και τα ιδρύµατα τους δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή µε συνοπτική 
διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται 
στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
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άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηµατικά 
όρια, όπως αυτά καθορίζονται µε τις εκάστοτε εκδιδόµενες αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται 
απόφαση ∆ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσµων, νοµικών 
τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, χωρίς προηγούµενη 
απόφαση του συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόµενα τεύχη 
εγκρίνονται από τον ∆ήµαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του 
συνδέσµου, του δηµοτικού ή κοινοτικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή 
ιδρύµατος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) απαιτείται 
απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου, του 
διοικητικού συµβουλίου συνδέσµων, νοµικών τους προσώπων δηµοσίου 
δικαίου και ιδρυµάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόµενα τεύχη». 
 
 Οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 
προβλέπουν τα εξής: «1.Επιτρέπεται η µε απευθείας ανάθεση σύναψη 
σύµβασης προµήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων 
για ετήσια δαπάνη µέχρι ποσού ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων 
(1.500.000) δραχµών.  
 
 Από το ποσό αυτό και µέχρι τέσσερα εκατοµµύρια (4.000.000) δρχ. 
απαιτείται διαγωνισµός µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα 
διενεργείται από τριµελή επιτροπή. Άνω του ποσού των τεσσάρων 
εκατοµµυρίων (4.000.000) δρχ. απαιτείται σύναψη σύµβασης για προµήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων κατόπιν διενέργειας 
τακτικού διαγωνισµού (ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας 
νοµοθεσίας.  
 
 Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών τα ανωτέρω ποσά δύναται 
να αναπροσαρµόζονται.  
 
 Σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε την ίδια διαδικασία γίνεται 
και στην περίπτωση µικτής προµήθειας, κατά την οποία η αξία των 
παρεχοµένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων.»  
 
 Τα πιο πάνω χρηµατικά όρια όπως αυξήθηκαν µε την 
20244710/602/0026/1998 (ΦΕΚ431 Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
και µε την 2/45564/0026/2001 (ΦΕΚ 1066 Β΄) υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού 
Οικονοµικών, αυξήθηκαν εκ νέου µε την  35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291 Β') 
απόφαση Υπ. Οικονοµικών ως εξής:  
 
α) Με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) 
ευρώ. 
 
β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) από του ποσού της 
προηγουµένης περίπτωσης µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) 
ευρώ. 
 
γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισµού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ. 
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 Οι περιορισµοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση µε το ύψος 
της εγγεγραµµένης ετήσιας πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον 
προϋπολογισµό κάθε φορέα και στα ποσά αυτά δεν συµπεριλαµβάνεται ο 
Φ.Π.Α. 
 
 Σύµφωνα µε την Πράξη 33/2012 του Τµήµατος 7 του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου:  
“Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισµένης δηµοτικής 
προµήθειας, η αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο...” 
 
 Ο δήµος έχει ανάγκη της παροχής των «Υπηρεσιών Συντήρησης και 
Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρµογών Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής 
Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης Προσωπικού» των οποίων ο 
προϋπολογισµός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 23.923,50€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν. 3463/2006, και του Π∆ 28/80. 
 
 Τα µέλη της επιτροπής καλούνται να λάβουν απόφαση σχετικά µε την 
ανάθεση της εργασίας µετά από πρόχειρο διαγωνισµό.  
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν:   
� τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 
� την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως 

αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07, 
� την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08,  
� το άρθρο 83 του N 2362/1995,  
� την υπ' αριθ. 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291 / τ. Β') απόφαση Υπουργού 

Οικονοµικών, 
� τις διατάξεις του Π.∆. 28/80, 
� τις από 22/9/2014 Τεχνικές Προδιαγραφές του Τµήµατος 

Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας, 
� την υπ. αρ. 171/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την 

οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της παροχής της συγκεκριµένης 
υπηρεσίας, 

 
προτείνεται να εγκριθούν:  
 

 1. Οι από 22/9/2014 Τεχνικές Προδιαγραφές του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας για «Υπηρεσίες 
Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρµογών Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης 
Προσωπικού» 

 2. Οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού 
για «Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρµογών 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και 
∆ιαχείρισης Προσωπικού» που  έχει συντάξει το Τµ. Προµηθειών. 
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 3. Η διάθεση πίστωσης 23.923,50€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0003 
του προϋπολογισµού του ο.ε. 2014 για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας  
(ΠΑΥ 618/2014).  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα 
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως 

αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07, 
� την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08,  
� το άρθρο 83 του N 2362/1995,  
� την υπ' αριθ. 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291 / τ. Β') απόφαση Υπουργού 

Οικονοµικών, 
� τις διατάξεις του Π.∆. 28/80, 
� τις από 22/9/2014 Τεχνικές Προδιαγραφές του Τµήµατος 

Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας, 
� την υπ. αρ. 171/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της παροχής της συγκεκριµένης 
υπηρεσίας  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 1. Εγκρίνει τις από 22/9/2014 Τεχνικές Προδιαγραφές του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας για «Υπηρεσίες 
Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρµογών Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης 
Προσωπικού» 

 2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για 
«Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρµογών 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και 
∆ιαχείρισης Προσωπικού» ως κατωτέρω: 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Άγιος Στέφανος, …./11/2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Αριθ. Πρωτ: 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29  
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& Αθ. ∆ιάκου 1  
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες Χαράλαµπος Μυλωνάς  
ΤΗΛ.: 2132030623                 
FAX.: 2132030630  

e-mail: milonas@dionysos.gr 
 
Περίληψη: ∆ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού παροχής Υπηρεσιών «Συντήρησης και 
Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρµογών Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής  
Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης Προσωπικού». 
 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 
Α. Τις διατάξεις: 
1. του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
2. 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 παρ.3 του 
άρθρου 22 του Ν.3536/07 
3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
4.  του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 
5. την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263 Α) 
6. το άρθρο 83 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο. 28 
του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α) 
7. την υπ΄ αριθµ. 35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291 Β) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών.   
8. Την ...../2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
9. Την …..../2014 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι 
όροι του διαγωνισµού και διετέθη η απαιτούµενη πίστωση για την εργασία.  
10. Το γεγονός ότι θα προκληθεί συνολική δαπάνη ύψους 23.923€ σε βάρος  του 
Κ.Α.10.6266.0003 του προϋπολογισµού ο.ε. 2014. 
 
. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
 

πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης  τη 
χαµηλότερη τιµή, για την εκτέλεση υπηρεσιών του παρακάτω πίνακα: 

α)  Παροχή νέων βελτιωµένων ή διορθωτικών εκδόσεων. 
β)  Τεχνική Υποστήριξη του προσωπικού του ∆ήµου. 
γ)  Ανακατασκευή και αποκατάσταση των αρχείων δεδοµένων της 

εφαρµογής κλπ. 17.500,00€ 

δ)  Παροχή Υπηρεσιών Επιτόπιας Τεχνικής – Συµβουλευτικής 
Υποστήριξης και Υπηρεσίες πρόσθετης ανάπτυξης λογισµικού. 
Τιµή ανθρωποώρας: 65€ Χ 30 ανθρωποώρες = 1.950€  1.950,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 19.450,00€ 

ΑΔΑ: Ω8ΟΕΩ93-94Β



8 

ΦΠΑ   4.473,50€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 23.923,50€ 

 
Και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.  
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) και του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως 
έργων και προµηθειών ΟΤΑ». 
 
 
Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: 
 
1). Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την ..../11/2014, ηµέρα ............ στο ∆ηµοτικό 
κατάστηµα που βρίσκεται στη Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ∆ιάκου, ενώπιον 
της αρµόδιας επιτροπής 
 
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού: 09:00πµ 
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 09:30πµ 
 
2). Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών περιλαµβάνονται στο συνηµµένο 
Παράρτηµα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης 
 
3). Συµµετοχή  στο διαγωνισµό: 
 
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 ω 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 ολόκληρον. 
 
4) Μαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού τα 
εξής δικαιολογητικά: 
 
4.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, η οποία ορίζεται 2% επί του 
προϋπολογισµού της δαπάνης της προµήθειας (χωρίς  ΦΠΑ) και θα έχει ισχύ επί ένα 
τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι εκατόν 
είκοσι (120) ηµέρες Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου 
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων. 
 
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου. 
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4.2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 
 
4.3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται ότι 
δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει 
αποκλεισθεί η συµµετοχή της από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ (η οποία θα 
φέρει το γνήσιο της υπογραφής). 
 
4.4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται ότι έλαβε 
γνώση των όρων της διακήρυξης συνεπώς και της τεχνικής προσφοράς και των σχετικών 
µε αυτή διατάξεων τους αποδέχεται και υιοθετεί πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των 
σηµείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει προκειµένου να 
αξιολογηθούν καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των 
ΟΤΑ και του δηµοσίου. 

4.5 Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
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. 
 
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΄). 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής. 
  
Σχετικά µε τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι: 
 
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. 
 
Σε όλες τις δηµοπρασίες οι ενδιαφερόµενοι παρίστανται αυτοπροσώπως ή από άλλο 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  
 
Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια 
εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού 
συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. 
Σε µια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός 
αν αποσυρθούν από τους ενδιαφερόµενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην 
µίας. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, 
υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται 
από αυτή µε µισθό ή µε κάποιον άλλον τρόπο.  
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Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι οι 
προσφορές θα περιέχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
5). Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα, µέσα σε 
σφραγισµένο φάκελο. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα 
σχετικά µε αυτήν στοιχεία. 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. 
 
6). Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην εξής διεύθυνση: 
∆ήµος ∆ιονύσου 
Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνα 29 & Αθ. ∆ιάκου  
Τ.Κ. 145 65- Άγιος Στέφανος 

 
Η προθεσµία για την παραλαβή από το ∆ήµο των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, 
δηλαδή την ......./11/2014 ηµέρα .................και ώρα 15:00 που κλείνει το πρωτόκολλο 
του ∆ήµου. 
 
7). Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους τους προµηθευτές για χρονικό 
διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
8). Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, στο 
προµηθευτή που προσφέρει την οικονοµικότερη προσφορά.. Η κατακυρωτική 
απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως 
εκτελεστή. 
 
9). Η παράδοση των προσφερόµενων υπηρεσιών θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε 
τις ανάγκες του ∆ήµου, σε χρονικό διάστηµα έως ένα έτος από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σχετικής σύµβασης.  

10) Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ποσότητες παραγγελίας µετά την οριστική παραλαβή και µε την έκδοση χρηµατικού 
εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

 
11). Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για 
φόρο εισοδήµατος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το ∆ήµο.  
 
12) Για την καλή εκτέλεσε των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι 
να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής 
αξίας των υπηρεσιών, χωρίς Φ.Π.Α. 
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13) Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
από το Τµήµα Προµηθειών, αρµόδιος υπάλληλος Χαράλαµπος Μυλωνάς τηλέφωνα 
213 20 30 623 και φαξ 213 20 30 630. 
 
ΟΙ δαπάνες δηµοσίευσης της παρούσας διόρυξης και τυχόν επαναληπτικής 
βαρύνουν τον ανάδοχο.    
 
 

 
 
 

 
 
  
  Η Αντιδήµαρχος  

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   

   

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 22/9/2014 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Στον ∆ήµο ∆ιονύσου λειτουργούν οι εξής εφαρµογές της εταιρίας UNISYSTEMS: 

- Q-Prime Financials (Οικονοµική ∆ιαχείριση, ∆ιαχείριση Αποθεµάτων, Γενική Λογιστική, Μητρώο 

Παγίων, Αναλυτική Λογιστική,  Εκµετάλλευση – ∆ιαχείριση Ύδρευσης, ∆ιαχείριση Κλήσεων Παράνοµης 

Στάθµευσης, ∆ιαχείριση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, ∆ιαχείριση Τελών 2% ή 5%, ∆ιαχείριση Τελών 

Κοινοχρήστων Χώρων, ∆ιαχείριση Κοιµητηρίων, ∆ιεπαφές (webservices)) 

- ∆ηµοτική Κατάσταση (∆ηµοτολόγιο – Μητρώο Αρρένων – Εκλογικοί Κατάλογοι) 

- Ληξιαρχείο. 

- Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο. 

- Μισθοδοσία και ∆ιαχείριση Προσωπικού. 

 

Ο ∆ήµος µας κατέχει για κάθε µία από τις παραπάνω εφαρµογές, άδειες χρήσης 15 χρηστών. 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά τις εξής υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των ανωτέρω 

εφαρµογών για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης: 

α) Παροχή νέων βελτιωµένων εκδόσεων (releases) ή διορθωτικών εκδόσεων (fixing updates) 

των εφαρµογών, ώστε να ανταποκρίνονται στην κείµενη νοµοθεσία και στην 

αφαίρεση/αναίρεση αστοχιών/ελαττωµάτων (bug fixing). 

β) Τεχνική Υποστήριξη του προσωπικού του ∆ήµου. Ως τεχνική υποστήριξη ορίζεται η 

τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία ή επέµβαση τεχνικού στις παραπάνω εφαρµογές και 

αποσκοπεί στην υποστήριξη της καθηµερινής λειτουργίας αυτών. Αναλυτικότερα 

περιλαµβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες υποστήριξης: 

1. Τηλεφωνική υποστήριξη µέσω του Κέντρου Κλήσεων της κατασκευάστριας εταιρίας των 

εφαρµογών για την λήψη και επίλυση προβληµάτων και  συγκεκριµένα : 
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1. Υπηρεσίες Υποστήριξης χρηστών σχετικές µε την επίλυση αποριών που προκύπτουν 

κατά την εκτέλεση των προγραµµάτων. 

2. Οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο θα εκτελούνται διάφορες εργασίες. 

3. Οδηγίες σε µη έµπειρους χρήστες για την ορθή χρήση των προγραµµάτων. 

2. Υποστήριξη µέσω e-mail. 

3. Υποστήριξη µε χρήση αποµακρυσµένης πρόσβασης (remote access). 

γ)  Ανακατασκευή και αποκατάσταση των αρχείων δεδοµένων της εφαρµογής (restore) από 

βλάβες που προκλήθηκαν από οιοδήποτε λόγο (µη συµπεριλαµβανοµένης της κακής χρήσεως 

της εφαρµογής) υπό την προϋπόθεση ότι η ανακατασκευή και αποκατάστασή τους είναι 

δυνατή.  

δ) Παροχή Υπηρεσιών Επιτόπιας Τεχνικής – Συµβουλευτικής Υποστήριξης και Υπηρεσίες 

πρόσθετης ανάπτυξης λογισµικού για το σύνολο των εφαρµογών της εταιρίας UNISYSTEMS 

στις οποίες περιλαµβάνονται ενδεικτικά υπηρεσίες παραµετροποίησης, εκπαίδευσης, ελέγχου 

και αποκατάστασης µηχανογραφικών αρχείων, ανάπτυξης εξειδικευµένων εκτυπωτικών 

αναφορών (reports), ενσωµάτωσης κάποιας εξειδικευµένης λειτουργικότητας κατά 

παραγγελία του ∆ήµου κ.λπ. Οι υπηρεσίες αυτές θα συµφωνούνται µετά από την αποστολή 

σχετικής προσφοράς του αναδόχου στην οποία θα καταγράφεται η απαιτούµενη 

ανθρωποπροσπάθεια (effort) και την αποδοχή της από το αρµόδιο προσωπικό από την 

πλευρά του ∆ήµου. Η παροχή των υπηρεσιών αυτών θα αποδεικνύεται από τα 

υπογεγραµµένα από το αρµόδιο προσωπικό του ∆ήµου, δελτία τεχνικής υποστήριξης του 

αναδόχου. (Εκτιµώµενος αριθµός ανθρωποωρών: 30) 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ως χρόνος έναρξης της υπηρεσίας ορίζεται η ηµεροµηνία από την υπογραφή της  σύµβασης µε 

τον ανάδοχο, µε συνολικό χρόνο ισχύος δώδεκα (12) µήνες.   

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Το τελικό ύψος της δαπάνης θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες του ∆ήµου για παροχή Υπηρεσιών 

Επιτόπιας Τεχνικής – Συµβουλευτικής Υποστήριξης και Υπηρεσίες πρόσθετης ανάπτυξης 

λογισµικού και δεν θα ξεπεράσει το όριο των 23.923,50€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Ο 

προϋπολογισµός αυτός αναλύεται ως εξής: 

α)  Παροχή νέων βελτιωµένων ή διορθωτικών εκδόσεων. 
β)  Τεχνική Υποστήριξη του προσωπικού του ∆ήµου. 
γ)  Ανακατασκευή και αποκατάσταση των αρχείων δεδοµένων της 

εφαρµογής κλπ. 17.500,00€ 
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δ)  Παροχή Υπηρεσιών Επιτόπιας Τεχνικής – Συµβουλευτικής 
Υποστήριξης και Υπηρεσίες πρόσθετης ανάπτυξης λογισµικού. 
Τιµή ανθρωποώρας: 65€ Χ 30 ανθρωποώρες = 1.950€  1.950,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 19.450,00€ 

ΦΠΑ   4.473,50€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 23.923,50€ 

 

 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 O ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
 
  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ 
 

 

 

 3. Εγκρίνει τη δαπάνη για «Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης 
των Εφαρµογών Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και 
∆ιαχείρισης Προσωπικού» και διαθέτει πίστωση €23.923,50 σε βάρος του Κ.Α. 
10.6266.0003 του προϋπολογισµού του ο.ε. 2014 για την εκτέλεση της εν λόγω 
υπηρεσίας.  

 
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
7. Κοντάκης Κυριάκος 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος  
∆ήµαρχος 

 

ΑΔΑ: Ω8ΟΕΩ93-94Β



Σελίδα 15 από 15 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Αυτ. Τµ. Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας. 
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