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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος  28 /12/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ :45056 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:5140 
∆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 Υπηρεσίες Αναβάθµισης, Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης 
του Εξοπλισµού του Ασύρµατου Ευριζωνικού ∆ικτύου ∆ιασύνδεσης τριών κτιρίων 

του ∆ήµου για ένα έτος » CPV: 72315100-7 “Υπηρεσίες Υποστήριξης ∆ικτύου 
∆εδοµένων”  Α∆ΑΜ: 18REQ004081900  2018-11-28  

 
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 υπ'αρ. 333/17 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ)  Απόφαση ∆.Σ περί ψήφισης του προϋπολογισµού 

ο.ε 2018 η οποία επικυρώθηκε µε την υπ'αρ. 103503/36449/22-1-18 Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου εισερχοµένου στο ∆ήµο 
3218/25-01-2018, 

7) Το καταχωρηµένο πρωτογενές  αίτηµα  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ), το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 

18REQ004081900  2018-11-28 
8) Την υπ αριθ. 760/20-11-2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την  εξειδίκευση πίστωσης . 

9) Την απο 26-11-2018 Τεχνική Περιγραφή «Υπηρεσίες Αναβάθµισης, Συντήρησης και 
Τεχνικής Υποστήριξης του Εξοπλισµού του Ασύρµατου Ευριζωνικού ∆ικτύου 
∆ιασύνδεσης τριών κτιρίων του ∆ήµου για ένα έτος » που συντάχθηκε και 

θεωρήθηκε από το Τµήµα Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας CPV: 
72315100-7 “Υπηρεσίες Υποστήριξης ∆ικτύου ∆εδοµένων”. 

10) Το υπ’ αριθ. πρωτ  41361/29-11-2018 Τεκµηριωµένο Αίτηµα ∆ιατάκτη για Ανάληψη 

Υποχρέωσης για την προµήθεια  µε τίτλο: “ Υπηρεσίες Αναβάθµισης, Συντήρησης και 
Τεχνικής Υποστήριξης του Εξοπλισµού του Ασύρµατου Ευριζωνικού ∆ικτύου 
∆ιασύνδεσης τριών κτιρίων του ∆ήµου για ένα έτος ” συνολικού ποσού 4.800,0 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για 1 έτος  

11) Την υπ΄ αριθ 728/10-12-2018 Απόφαση Ανάληψης  ∆απάνης ( µε Α∆Α:  ΩΖΗΟΩ93-ΤΦ3) 

συνολικού ποσού 4.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 
10.6265.0008 µε τίτλο  «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού δικτύου » του οικονοµικού 
προϋπολογισµού  του έτους  2018, και διάθεσης πίστωσης  4.800,00 για το 2018.  

 
12) Την 5062/44017/18-12-2018(Α∆Α Ψ6ΗΗΩ93-Ο52) Απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου µε 

την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της “ Υπηρεσίες Αναβάθµισης, Συντήρησης και 
Τεχνικής Υποστήριξης του Εξοπλισµού του Ασύρµατου Ευριζωνικού ∆ικτύου 
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∆ιασύνδεσης τριών κτιρίων του ∆ήµου για ένα έτος ” 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) 

13) Την υπ’ αριθ. 44670/21-12-208 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς  όλους τους 
ενδιαφερόµενους    περί υποβολής προσφοράς. 

14) Την υπ΄αριθ 45019/27-12-2018 εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας 
INFINITUM S.A   ποσού 4.712,00 €, συµπεριλαµβανοµένου   Φ.Π.Α. 

15) 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  για “ Υπηρεσίες Αναβάθµισης, Συντήρησης και 

Τεχνικής Υποστήριξης του Εξοπλισµού του Ασύρµατου Ευριζωνικού ∆ικτύου 
∆ιασύνδεσης τριών κτιρίων του ∆ήµου για ένα έτος ”  

 

2. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφών, στην εταιρία “ INFINITUM S.A  ”ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , µε ΑΦΜ  099995491, ∆.Ο.Υ  ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ   µε στοιχεία επικοινωνίας, οδός ΜΕΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 20-22 ΤΚ 141 22 Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ.:213 01800000, έναντι του ποσού των Τεσσάρων χιλιάδων 
επτακοσίων δώδεκα ευρώ   (4.712,00€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

Ειδικότερα,  

Στο ∆ήµο µας λειτουργεί ασύρµατο ευρυζωνικό δίκτυο για τη διασύνδεση των τοπικών δικτύων 
(LAN) των εξής κτιρίων: 

- ∆ηµαρχείο, Λεωφ. Μαραθώνος 29, Αγ. Στέφανος 

- ∆.Κ. Αγίου Στεφάνου, Πεντζερίδη 3, Αγ. Στέφανος 

- Αµαξοστάσιο, οδός Λακωνίας, Αγ. Στέφανος 

Το δίκτυο αυτό εγκαταστάθηκε το έτος 2010 και πλέον είναι απαρχαιωµένο προσφέροντας 
χαµηλή ταχύτητα διασύνδεσης µεταξύ των κτιρίων και παρουσιάζοντας συχνά βλάβες λόγω της 
παλαιότητάς του. 

Για το λόγο αυτό, ο ∆ήµος προτίθεται να αναθέσει τη συντήρηση και αναβάθµιση του  
εξοπλισµού του δικτύου αυτού σε ανάδοχο ο οποίος θα αναλάβει να µελετήσει τις ειδικές 
απαιτήσεις διασύνδεσης των τριών ανωτέρω κτιρίων και να παρέχει µια αξιόπιστη και υψηλής 
ταχύτητας λύση ασύρµατης διασύνδεσής τους, αναβαθµίζοντας ενδεχόµενα µέρος ή το σύνολο 
του εξοπλισµού µε εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας που θα παρέχει µεγάλη ταχύτητα 
διασύνδεσης, αξιοπιστία και ασφάλεια. 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη τεχνική υποστήριξη του εξοπλισµού της ασύρµατης 
δικτυακής διασύνδεσης µεταξύ των τριών κτιρίων, συµπεριλαµβανοµένης και της, χωρίς 
επιπλέον χρέωση, προµήθειας και αντικατάστασης οποιουδήποτε υλικού χρειαστεί για όλο το 
χρονικό διάστηµα διάρκειας της σύµβασης. Η υποχρέωση της παροχής των υπηρεσιών αυτών 
αφορά την από οποιοδήποτε λόγο βλάβη του εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων θεοµηνιών, 
πτώσεων τάσης του ηλεκτρικού δικτύου κλπ. 

Στα πλαίσια της σύµβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει το αργότερο εντός 2 (δύο) εργάσιµων 
ηµερών από την ενηµέρωσή του για βλάβη, να την αποκαταστεί και το δίκτυο να λειτουργεί και 
πάλι κανονικά. 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

 Υπηρεσίες Αναβάθµισης, Συντήρησης  
Και Τεχνικής Υποστήριξης του 
Εξοπλισµού του Ασύρµατου 
Ευριζωνικού ∆ικτύου ∆ιασύνδεσης 
τριών κτιρίων του ∆ήµου για ένα έτος 

Εργασία  1 3800,00 3800,00 

    ΦΠΑ 24% 912,00 
    ΣΥΝΟΛΟ  4712,00 

 

 
Μετά από έγγραφη εντολή της αρµόδιας Υπηρεσίας  και για ένα (1) έτος  . 

  Με εντολή ∆ηµάρχου 

   

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 

Εσωτερική διανοµή 

1. Τµήµα Προµηθειών  

2. Τµήµα   Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας  
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