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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος   7/5/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ :18189 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:2526 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                   

 Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29  
 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                       
               Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου Φωτεινή  
            Τηλ : 2132030638  

            email:theodosiadou@ dionysos.gr                                
 
 

Απευθείας Ανάθεση « Αµοιβή υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Αποτύπωσης 
χαρτογράφησης)∆ηµοτικού ∆ικτύου Ύδρευσης » 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  

  

ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
 

 

Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραµµα Κλεισθένης ) 
6) Την 2196/15968/12-4-2019 (Α∆Α 6P1ΓΩ93-Φ4Ν) Απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου 

µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Προµήθειας για Αµοιβή υπηρεσίας 

Ηλεκτρονικής Αποτύπωσης χαρτογράφησης)∆ηµοτικού ∆ικτύου Ύδρευσης, µε την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», σύµφωνα µε το αρθρο 118 του Ν. 4412/2016 
και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραµµα Κλεισθένης) 

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε την 
υπ’ αριθµ. αριθ 533/5-4-2019 Απόφαση Ανάληψης  ∆απάνης ( Α∆Α:ΨΛΕ8Ω93-1ΘΒ) 
19REQ004773980 2019-04-11  ως εξής: 

I.  Κ.Α. 25.6142.0005 µε τίτλο «Αµοιβή Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Αποτύπωσης» για 
 ποσό 24.428,00€ . 
8)  Την υπ’ αριθ. 16386/16-4-2019 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς Όλους του  
 ενδιαφερόµενους   
9) Την υπ΄αριθ 17319/23-4-2019 εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά της    
 εταιρείας“LINK Technologies S.A " ποσού 23.684,00€,  συµπεριλαµβανοµένου 
 Φ.Π.Α. 
10) Το υπ' αριθ 19REQ004667683  2019-03-22 πρωτογενές αίτηµα µε CPV:   
  72211000-7 «Υπηρεσίες Προγραµµατισµού Λογισµικών Συστήµατος και  
   χρήστη». 
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13) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) 
  απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου περί "Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης     
  αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου": 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Εγκρίνουµε την προµήθεια υπηρεσίας για «Αµοιβή υπηρεσίας Ηλεκτρονικής 

Αποτύπωση χαρτογράφησης) ∆ηµοτικού ∆ικτύου» 

2. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφών, στην εταιρία “ LINK Technologies S.A, 9ο Χιλ. 
Θεσσαλονίκης - Θέρµης , ΤΚ 570 01 Θέρµη  τηλ.: 2310383405 , email: info@link-
tech.gr  ,έναντι του ποσού των Είκοσι τριών  χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τέσσερα    
(23.684,00€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  

 

Ειδικότερα,  

1. Αντικείµενο και Προδιαγραφές  
 
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης αποτελεί: 
  
1. Η προµήθεια ολοκληρωµένης mobile εφαρµογής σε λειτουργικό android για την καταγραφή 
και ψηφιακή αποτύπωση σε χαρτογραφικό υπόβαθρο των δεξαµενών, των θέσεων των 
γεωτρήσεων, των παροχών (υδροµέτρων) καταναλωτών, του δικτύου των σωληνώσεων.   
 
2. Η προµήθεια web based εφαρµογή για την αποτύπωση όλων των στοιχείων που θα 
καταγραφούν µε την Mobile εφαρµογή. 
 
3. Απασχόληση 3 κατάλληλα εκπαιδευµένων (πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και έµπειρων υπαλλήλων 
για 3 µήνες για την καταγραφή των δεδοµένων των παροχών και σωληνώσεων του δικτύου 
ύδρευσης.  
 
4. Παροχή υπηρεσιών για 2 έτη τουλάχιστον για την φιλοξενία εφαρµογών και δεδοµένων σε 
data center του αναδόχου, την τηλεφωνική υποστήριξη, τον επιτόπιο ή αποµακρυσµένο έλεγχο 
σε περίπτωση προβλήµατος µε fixing update της εφαρµογής και παροχή εκπαίδευσης 8 ωρών 
στους υπαλλήλους - χειριστές (υδραυλικούς) του ∆ήµου των εφαρµογών. 
 
Τόσο η mobile όσο και η web εφαρµογή πρέπει να προσφέρουν φιλικότητα προς τον χρήστη µε 
εργονοµικά χαρακτηριστικά όπως µέγεθος πεδίων, κλπ., ευκολία αποστολής δεδοµένων και 
αναφορών, κλπ., καθώς επίσης αυτόµατη επιλογή γλώσσας µεταξύ Ελληνικών και Αγγλικών. 
 
 
2. Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων  
 
Mobile Εφαρµογή 
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος, µε τη συνδροµή (καθοδήγηση) των υδραυλικών του ∆ήµου θα περάσει 
από τα 20.000 σηµεία παροχών, τις δεξαµενές, τα σηµεία ειδικού ενδιαφέροντος και κατ΄ 
ελάχιστον θα: 
• Γεωκωδικοποιήσει τη θέση τους (συντεταγµένες), 
• Φωτογραφήσει τις παροχές, 
• Καταγράψει τον ιδιοκτήτη της παροχής, τη διεύθυνση – περιοχή – δηµοτική ενότητα όπως 

επίσης και αν ανήκει σε οικία µονοκατοικίας ή πολυκατοικίας, εργοστασίου, σχολείου, 
νηπιαγωγείου, κέντρου υγείας, κτλ.  
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• καταγράψει τα χαρακτηριστικά των εξαρτηµάτων (τύπος, κωδικός και υλικό κατασκευής 

µετρητή) , 
• καταγράψει τυχόν σχόλια/παρατηρήσεις των υδραυλικών του ∆ήµου. 
 
Ο ανάδοχος θα διασταυρώσει τα στοιχεία που θα καταγράψει για τα υδρόµετρα των 
καταναλωτών µε τα αρχεία που ήδη τηρεί ο ∆ήµος στο Τµήµα Εσόδων. 
 
Ο ανάδοχος θα προµηθεύσει το ∆ήµο µε πέντε (5) mobile συσκευές µε τα εξής χαρακτηριστικά: 
• λειτουργικό android,  
• 3GB RAM τουλάχιστον,  
• 64 GB χωρητικότητα,   
• κάµερα υψηλής ανάλυσης 16 mp τουλάχιστον,  
• οθόνη 5’’ τουλάχιστον,  
• χώρο 2 καρτών sim που θα λειτουργούν ταυτόχρονα, 
• ανθεκτική θήκη προστασίας συσκευής και οθόνης,  
• γνωστής εταιρίας µε service και υποστήριξη στην ελληνική αγορά. 
 
Οι ανωτέρω συσκευές θα εξυπηρετούν το προσωπικό (υδραυλικούς) του ∆ήµου στη χρήση της 
προς προµήθεια εφαρµογής. 
 
Για τους αγωγούς (σωληνώσεις) θα καταγραφούν τουλάχιστον: 
• η θέση και το µήκος αυτών (οδός, από - έως), 
• το υλικό κατασκευής τους, 
• η διατοµή τους, 
• τυχόν σχόλια/παρατηρήσεις των υδραυλικών του ∆ήµου. 
 
Τέλος, η mobile εφαρµογή θα έχει τη δυνατότητα δηµιουργίας και αποστολής  αναφορών 
βλαβών από τους τεχνικούς – υδραυλικούς του δήµου και αποτύπωσης αυτών στη web based 
εφαρµογή. 
 
Web Εφαρµογή  
 
Τα δεδοµένα που θα καταγραφούν από τη mobile εφαρµογή θα αποτυπωθούν στην web based 
εφαρµογή η οποία θα έχει τις εξής δυνατότητες: 
• εύχρηστο περιβάλλον χρήσης, 
• πρόσβαση από οποιοδήποτε περιηγητή, 
• responsive εφαρµογή, 
• διάφορα χαρτογραφικά υπόβαθρα (google earth, open street map, here map, κτλ.), 
• δυνατότητα δηµιουργίας χρηστών και διαχειριστών, 
• δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας στοιχείων παροχών, 
• δυνατότητα µεταβολής των συντεταγµένων των σηµείων, 
• γραφήµατα και περιγραφικοί πίνακες για την αποτύπωση των σηµείων, 
• στατιστικά στοιχεία και αναφορές όπως π.χ. 

o αναφορά παροχών π.χ. µίας δηµοτικής ενότητας ή ολόκληρου του ∆ήµου, µίας οδού, 
ενός οικοδοµικού τετραγώνου, κλπ, 

o προβολή παροχών µε βάση τύπο υδροµετρητή,  
o προβολή παροχών µε βάση έτος εγκατάστασης,  
o κλπ. 

 
Ο ανάδοχος θα προµηθεύσει το ∆ήµο µε κωδικούς (τουλάχιστον 5) για χρήση της web 
εφαρµογής.  
 
Υπηρεσία Καταγραφής ∆εδοµένων 
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Ο ανάδοχος, για τις ανάγκες καταγραφής των δεδοµένων των παροχών και των σωληνώσεων 
θα διαθέσει για όσο διάστηµα χρειαστεί το κατάλληλα εκπαιδευµένο (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και 
έµπειρο προσωπικό για την υλοποίηση των ανωτέρω, το οποίο εκτιµάται ενδεικτικά σε 3 
στελέχη για 3 µήνες σε εργασία 8ώρου εντός εργάσιµων ηµερών και ωρών.  
 
Υπηρεσία Φιλοξενίας, Υποστήριξης της Καλής Λειτουργίας 
 
Οι καλύψεις φιλοξενίας, υποστήριξης και εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να περιλαµβάνουν 
τα παρακάτω: 
• παροχή υπηρεσιών για δύο (2) έτη τουλάχιστον, 
• φιλοξενία εφαρµογών και δεδοµένων σε date center του αναδόχου, 
• τηλεφωνική υποστήριξη τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 
• επιτόπιος ή αποµακρυσµένος έλεγχος εντός 48 ωρών από την ηµέρα αναγγελίας του 

προβλήµατος, 
• fixing updates σε περιπτώσεις προβληµάτων λογισµικού, 
• παροχή εκπαίδευσης διάρκειας 8 ωρών τουλάχιστον ή όσο τυχόν επιπλέον χρειαστεί σε όλο 

το προσωπικό του Τµήµατος Ύδρευσης (15 υπάλληλοι τουλάχιστον) που θα χειρίζεται την 
εφαρµογή, 

• παραµετροποίηση και επεκτασιµότητα  για την προσθήκη µελλοντικά άλλων σηµείων π.χ. 
παροχών, σωληνώσεων, δεξαµενών κλπ, 

• δυνατότητα δηµιουργίας επιπλέον αναφορών και στατιστικών, 
• τηλεπικοινωνιακά έξοδα καρτών sim mobile για χρήση της υπηρεσίας.  
 
Θα παραδοθεί εγχειρίδιο λογισµικού σε δύο (2) αντίγραφα. 
 
Πιστοποιήσεις 
 
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πιστοποιήσεις: 
• ISO 9001/2015 (διασφάλιση ποιότητας) και 
• ISO 27001:2013 (ασφάλεια πληροφοριών). 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

α/α Περιγραφή Είδους Ποσότητα 
 

Τιµή 
Μονάδας   (€ ) 

 

Σύνολο (€ ) 
 

1 Προµήθεια και Ανάπτυξη Mobile 
Εφαρµογής Αποτύπωσης  1 τεµάχιο 4.000,00 4.000,00 

2 Προµήθεια και Ανάπτυξη Web 
Εφαρµογής Αποτύπωσης 1 τεµάχιο 5.200,00 5.200,00 

3 Υπηρεσία Καταγραφής Σηµείων 1 τεµάχιο 
 6.900,00 6.900,00 

4 Φιλοξενία / Υποστήριξη 2 έτη 1.500,00 3.000,00 

Σύνολο 19.100,00 
ΦΠΑ 24% 4.584,00   
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 23.684,00 
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Η ολοκλήρωση  της υπηρεσίας καθορίζεται σε έξι (6) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 
 

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, έχει 
προβλεφθεί στον προϋπολογισµό εξόδων και έχει εγγραφεί η πίστωση ποσού 24.428,00ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.6142.0005 µε τίτλο “Αµοιβή 
Υπηρεσίας ηλεκτρονικής αποτύπωσης ''. 

Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων 
πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (τιµολόγια πώλησης, 
αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.) 

Στη σύµβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προµήθειας 

 

  Με εντολή ∆ηµάρχου 

   

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 

Εσωτερική διανοµή 

1. Τµήµα Προµηθειών  

2. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος  
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