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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ηµερ.  12/12/2018 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                        Αριθ. πρωτ: 43186 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Αριθ. Αποφ :4943 
 ∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
Πληροφ. :Βορριά  Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030636 
E-mail : vorria@dionysos.gr 
 

 

ΘΕΜΑ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ» CPV: 72311000-8  «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πινακοποίησης δεδοµένων» &  CPV: 

72212783-1 «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού διαχείρισης περιεχοµένου» Α∆ΑΜ: 

18REQ003773121 στην εταιρεία AVMAP ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ  

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

Έχοντας υπ’ όψη : 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου 

2. 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.  

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

22 του Ν. 3536/2007. 

4. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

5. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες 

6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και 

ιδιαιτέρως των άρθρων 116,  118 και 120. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') «Πρόγραµµα Κλεισθένης» 

8. Την αριθµ. πρωτ. 9160/782/31-03-2017 Απόφαση ∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και 

µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 
9. 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, 

10. Το καταχωρηµένο πρωτογενές  αίτηµα  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ), το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 
18REQ003773121 

11. Την αριθµ 84/26-03-2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
αναγκαιότητα  για την Παροχή Υπηρεσιών «Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρµα 
προγραµµατισµού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του ∆ήµου και 
αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες του ∆ήµου»  
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12. Την υπ’αριθ 02/2018   Μελέτη για την «Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρµα 
προγραµµατισµού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του ∆ήµου και 
αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες του ∆ήµου»  
που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας του ∆ήµου ∆ιονύσου CPV: 72311000-8  «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

πινακοποίησης δεδοµένων» &  CPV:72212783-1 «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού διαχείρισης 

περιεχοµένου» 
13. Το υπ’αριθµ πρωτ  31180/01-10-2018 Τεκµηριωµένο Αίτηµα ∆ιατάκτη για Ανάληψη 

Υποχρέωσης (παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου για την υπηρεσία µε τίτλο: “ Ηλεκτρονική 
διαδραστική πλατφόρµα προγραµµατισµού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων 
του ∆ήµου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες του ∆ήµου» συνολικού ποσού 20.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

14. Την υπ΄ αριθ 615/02-10-2018 Απόφαση Ανάληψης  ∆απάνης ( µε Α∆Α:  6Ζ47Ω93-ΣΞΞ , 
και λαµβάνοντας  Α∆ΑΜ : 18REQ003794042  ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήµατος,  µε 
αριθµ. πρωτ  31878/04-10-2018 ) περί έγκρισης της δαπάνης συνολικού ποσού 20.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 00.6142.0005 µε τίτλο « Ηλεκτρονική 
διαδραστική πλατφόρµα προγραµµατισµού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων 
του ∆ήµου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες του ∆ήµου» του οικονοµικού 
προϋπολογισµού  έτους 2018 , και διάθεσης πίστωσης  20.000,00 €.  

15. Την υπ’αριθµ 38482/4301/06-11-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία εγκρίθηκε :1) η 
02/2018 µελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας του 
∆ήµου ∆ιονύσου, β) ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας –µε απευθείας ανάθεση, γ) η αποστολή 
προσκλήσεων σε οικονοµικούς φορείς . 

16. Την υπ΄ αριθ 39766/16-11-2018 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς  τους  οικονοµικούς  φορείς 
περί υποβολής προσφοράς και συγχρόνως προσκόµισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

17.  Τις εµπρόθεσµα υποβληθείσες  προσφορές και τα  υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 
/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1 40723/23-11-2018 AVMAP ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ 

ΕΓΙΝΕ ∆ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 
39766/16-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

2 H  ΕΤΑΙΡΕΙA   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΕΠΕ 
 

ΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΕ ∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ  ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   
 

Α.) Αναθέτουµε την Παροχή Υπηρεσίας Συµβούλου µε τίτλο: “ Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρµα 
προγραµµατισµού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του ∆ήµου και αξιολόγησης 
αυτών από τους πολίτες του ∆ήµου»  όπως ειδικότερα περιγράφεται στη 02/2018 µελέτη του 
Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας του ∆ήµου ∆ιονύσου, στην 
εταιρεία AVMAP ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ δ.τ. «AVMap GIS AE» ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ 999454182 ∆ΟΥ  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ µε 
στοιχεία επικοινωνίας, οδός : Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 77, ΤΚ 19009, πόλη ΠΙΚΕΡΜΙ  , ΤΗΛ : 210-8056321-6, e-
mail : info@avmap.gr, έναντι του συνολικού  ποσού των είκοσι  χιλιάδων ευρω (20.000,00€), 
συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24%. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

ΦΑΣΗ 

Περιγραφή υπηρεσίας 

CPV: 72311000-8  «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πινακοποίησης 

δεδομένων» &  CPV:72212783-1 «Υπηρεσίες ανάπτυξης 

λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου» 

 

Ανθρωπο-ημέρες 
Τιμή           ανθρωπο-

ημέρας * 
Σύνολο 

Α.1 Προετοιμασία και προσαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας 20 200 € 4.000,00 € 
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για μετάπτωση -– Δημιουργία κατάλληλων modules 

(διαστάσεις, εικαστικός σχεδιασμός, συμβατότητα 

τεχνολογιών) για ενσωμάτωση στην ιστοσελίδα του δήμου 

Α.2 

Επεξεργασία δεδομένων ετών 2016 και 2017, συσχετισμός με 

κοινωνικές ομάδες, πολιτικές, δημοτικές ενότητες επιμέρους 

βήματα (αποφάσεις, συμβάσεις, πληρωμές)  

20 200 € 4.000,00 € 

Β.1 

Άδειες χρήσης απεριορίστων χρηστών 2018 ηλεκτρονικής  

διαδραστικής  πλατφόρμας προγραμματισμού, οργάνωσης, 

παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου, για 

mobile, tablet και desktop 

1 4.000,00 € 4.000,00 € 

Β.2 

Υπηρεσία αρχικοποίησης /παραμετροποίησης πλατφόρμας 

(δημιουργία ευρετηρίων για υπογράφοντες, άξονες/μέτρα, 

δημοτικές ενότητες, κοινωνικές ομάδες, εξυπηρετούμενες 

πολιτικές, κλπ)  

5 200 € 1.000,00 € 

Γ.1 

Υπηρεσία επεξεργασίας δεδομένων 2018, παραγωγής 

τυποποιημένων αναφορών δραστηριότητας και  συσχετισμός 

με κοινωνικές ομάδες, πολιτικές, δημοτικές ενότητες 

επιμέρους βήματα (αποφά -σεις, συμβάσεις, πληρωμές) 

10 100 € 1.000,00 € 

Γ.2 
Αποδελτίωση δράσεων του Δήμου και συσχετι-σμός με 

παραμέτρους της πλατφόρμας , έτους 2019 
10 100 € 1.000,00 € 

Γ.3 

Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης σε λειτουργικά θέματα, 

διασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας, τήρηση αντιγράφων 

ασφαλείας και φιλοξενίας της πλατφόρμας 

11,2907 100 € 1129,07 € 

Σύνολο :  16.129,07 € 

Φ.Π.Α. 24% : 3.870,93 € 

Τελικό σύνολο :είκοσι χιλιάδες ευρω  20.000,00€ 

 

Β.) Η διάρκεια  του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες  από την υπογραφή της σύµβασης. 

 
Γ.) 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 παροχής υπηρεσιών, 

αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα παραλαβής κ.λ.π.).   

 

 ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  

 Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙ∆Η 

Εσωτερική ∆ιανοµή  
1. Γρ. κ. ∆ηµάρχου 
2. Γρ. Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  
3. Τµ. Προµηθειών 
4. Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης,  

Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας του ∆ήµου ∆ιονύσου 
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