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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος 7 /8/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ :32056 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:4164 
∆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 «Προµήθεια λογισµικού σύνταξης µελετών και απαραίτητου υλικού  

(server) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας» 
 

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 3987/30901/26-7-2019(Α∆Α ΨΤ4ΛΩ93-Μ3Ε) Απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου µε την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Προµήθειας σύνταξης µελετών και απαραίτητου υλικού 
(server) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας 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 τις υπ’ αριθµ. 
αριθ 686/9-7-2019 ( ΩΟΕΨΩ93-Μ1 ) 19REQ005268043   2019-07-15  , Απόφαση  Ανάληψης  
∆απάνης   ως εξής: 

 
I.  Κ.Α. 30.7134.0005 µε τίτλο «Προµήθειας σύνταξης µελετών και απαραίτητου υλικού 
(server) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας» για ποσό 14.384,00€ ο.ε 2019  .  
 
8)  Την υπ’ αριθ.  31422/31-7-2019 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς Όλους του  
 ενδιαφερόµενους   
9) Την υπ΄αριθ 31672/2-8-2019 εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά της            
 “UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ποσού 
14.384,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
10) Το υπ' αριθ 19REQ005240013 2019-07-08 πρωτογενές αίτηµα µε CPV:     
48300000-1 «Πακέτα λογισµικού δηµιουργίας κειµένων ». 
11) 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 
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1. Εγκρίνουµε την προµήθεια υπηρεσίας για «Προµήθειας σύνταξης µελετών και απαραίτητου 
υλικού (server) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας » 

2. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών, στην “ UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ " ΑΦΜ 094029552 ∆ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  ,ΑΛ. ΠΑΝΤΟΥ 19-23 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ 176 71, 
τηλ.: 211 9997000 ,έναντι του ποσού των ∆έκα Τεσσάρων Χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα 
τέσσερα ευρώ (14.384,00€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  

 

Ειδικότερα,  

1. Αντικείµενο και Προδιαγραφές  

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται προκειµένου να προµηθευτεί η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου ∆ιονύσου ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων που να καλύπτει 

όλες τις ανάγκες της τεχνικής, οικονοµικής και κοστολογικής διαχείρισης κάθε δηµοπρατούµενου 

δηµόσιου έργου που εκτελεί, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της. Η συγκεκριµένη προµήθεια θα 

αφορά µία εξειδικευµένη εφαρµογή η οποία θα δίνει µια ολοκληρωµένη λύση στο κύκλωµα 

οργάνωσης και διαχείρισης των δηµοσίων έργων. 

Επίσης,  απαιτείται η προµήθεια ενός ∆ιακοµιστή (Server) ο οποίος θα έχει εγκατεστηµένο όλο το 

απαραίτητο λογισµικό για τη λειτουργία της εφαρµογής ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίων Έργων. 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά της Εφαρµογής ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίων Έργων: 

� Ενιαίο, λειτουργικό και ολοκληρωµένο περιβάλλον εργασίας. 

� ∆υνατότητα αυτόνοµης λειτουργίας κάθε εφαρµογής. 

� Μετάβαση σε οποιοδήποτε σηµείο του προγράµµατος µε ένα κλικ. 

� Παραµετροποίηση του προγράµµατος, των λειτουργιών, των οθονών και των δυνατοτήτων των 

χρηστών. 

� Περιβάλλον πολλών χρηστών µε διαφορετικούς κωδικούς και διαφορετικά δικαιώµατα 

πρόσβασης στον καθένα. 

� ∆υνατότητα δηµιουργίας ρόλων µε καθορισµένα δικαιώµατα για ευέλικτη και ασφαλή χρήση 

του προγράµµατος από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. 

� Εγκατάσταση του προγράµµατος σε έναν κεντρικό υπολογιστή (server) και χρήση από 

οποιονδήποτε άλλο µε δηµιουργία µιας απλής συντόµευσης. 

� Όλα τα δεδοµένα (έργα, µελέτες, αρχεία άρθρων, τιµές κλπ) αποθηκεύονται σε µία γρήγορη και 

αξιόπιστη σχεσιακή βάση δεδοµένων. 

� Όλα τα έντυπα να εξάγονται, πλήρως µορφοποιηµένα, σε Word, Excel, PDF και HTML για 

ενδεχόµενη επιπλέον επεξεργασία. 

� Αυτόµατη προσαρµογή των οθονών αποτελεσµάτων ανάλογα µε τις παραµέτρους υπολογισµών 

του χρήστη. 

� Επισύναψη σχετικών εγγράφων σε κάθε καρτέλα ξεχωριστά µε δυνατότητα αποθήκευσης στην 

βάση δεδοµένων. 

� Υπενθυµίσεις των υποχρεώσεων ή απαιτήσεων µας µε δυνατότητα επανάληψης ηµερήσια, 

εβδοµαδιαία και µηνιαία. 

� ∆υνατότητα διαµόρφωσης της εµφάνισης των στηλών. 

� ∆υνατότητα ταυτόχρονης εργασίας σε πολλά έργα. 

� ∆ενδροειδής δοµή προϋπολογισµού µε εύκολη διαχείριση οµάδων και άρθρων. 

Επιµέρους εφαρµογές του ζητούµενου προγράµµατος: 
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1. Μελέτη και Κοστολόγηση: σύνταξη τευχών δηµοπράτησης, νέων τιµών/ ΠΚΤΝΜΕ κ.α. Θα 

περιλαµβάνονται όλες οι εκδόσεις των ενιαίων τιµολογίων (Οικοδοµικών, 

Ηλεκτροµηχανολογικών, Οδοποιίας, Πρασίνου, Υδραυλικών, Λιµενικών έργων και έργων 

Φραγµάτων) καθώς επίσης και των αναλυτικών τιµολογίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

2. Κατασκευή: παρακολούθηση της προόδου του έργου και σύνταξη - έλεγχος λογαριασµών, 

αναθεωρήσεων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, ΠΠΑΕ και κάθε είδους πρωτοκόλλων 

επιµετρήσεων.  

3. ΣΑΥ/ΦΑΥ: σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας. 

4. Παρακολούθηση Δημοσίων Έργων: σύνταξη τεχνικών προγραμμάτων, παρακολούθηση 

τεχνικών έργων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών και άλλων δράσεων 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

α/ 
Περιγραφή 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

 Μονάδας € 

∆απάνη 

(€) 

1. Πρόγραµµα διαχείρισης δηµοσίων έργων τεµάχιο 1 3.700,00 3.700,00 

2. 
Κεντρικός σταθµός εγκατάστασης λογισµικού 

(server) 
τεµάχιο 1 4.300,00 4.300,00 

3. Ετήσια συνδροµή υποστήριξης της εφαρµογής έτος 3 1.200,00 3.600,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    11.600,00 

 Φ.Π.Α. (24%)    2.784,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ    14.384,00  

 

Η παραλαβή και η παράδοση των ειδών µπορεί να γίνεται τµηµατικά στο ∆ήµο στα γραφεία της 

Τεχνικής Υπηρεσίας. Θα προηγείται συνεννόηση της επιτροπής παραλαβής µε τον ανάδοχο για να 

προσυµφωνηθεί ο χρόνος της παράδοσης. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι τρεις (3) µήνες µε 

δυνατότητα παράτασης εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 

του αναδόχου. Εάν ο ανάδοχος αδυνατεί εντός προθεσµίας να παραδώσει τα είδη, δύναται να κηρυχθεί 

έκπτωτος από το ∆ήµο.  

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, έχει 
προβλεφθεί στον προϋπολογισµό εξόδων και έχει εγγραφεί η πίστωση ποσού  

      I.  Κ.Α. 30.7134.0005 µε τίτλο «Προµήθειας σύνταξης µελετών και απαραίτητου υλικού 

(server) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας» για ποσό 15.000,00€ ο.ε 2019  . 

 

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 Τεχνικών Υπηρεσιών  
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