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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ηµερ.  31/12/2018 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                        Αριθ. πρωτ: 45217 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Αριθ. Αποφ 5149 
 ∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
Πληροφ. :Χρυσαφογεώργη Μόιρα 
ΤΗΛ : 213 2030613 
E-mail : moira@dionysos.gr 
 

 
ΘΕΜΑ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ» 
CPV: 48813100-1 «ηλεκτρονικοί πίνακές ανακοινώσεων»   
Α∆ΑΜ: 18REQ004138267 

 
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»  

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»  
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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 5046/43779/17.12.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία εγκρίθηκε :1) η 
19/2018 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος  του ∆ήµου ∆ιονύσου, β) ο τρόπος εκτέλεσης της 
προµήθειας µε απευθείας ανάθεση, γ) η αποστολή προσκλήσεων σε οικονοµικούς φορείς . 

16. Την υπ΄ αριθ 43785/17.12.2018 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς  τους  οικονοµικούς  φορείς 
περί υποβολής προσφοράς. 

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

Α/Α ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 
/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1 44454/20.12.2018 ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
µε διακριτικό τίτλο TOP 
VISION 

ΕΓΙΝΕ ∆ΕΚΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 
43785/17.12.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

2 44588/21.12.2018 ΑΦΟΙ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. µε 
διακριτικό τίτλο DATA CUBE 
 

ΕΓΙΝΕ ∆ΕΚΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 
43785/17.12.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   
 
Α.) Αναθέτουµε την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού για ανακατασκευή δικτύου 
ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών, µεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων 

όπως ειδικότερα περιγράφεται στη 19/2018 µελέτη της  ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, στην εταιρεία 
ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  µε διακριτικό τίτλο TOP VISION  , ΑΦΜ 
095735038 ∆ΟΥ  Γ ΠΕΙΡΑΙΑ µε στοιχεία επικοινωνίας, οδός : ΚΑΡΠΑΘΟΥ 84, ΤΚ 18539, πόλη 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  , ΤΗΛ : 2104283085, e-mail : info@topvision.gr, έναντι του συνολικού  ποσού 
20.026,00€, συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24%. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

α/α Περιγραφή Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή µονάδας 

(€) 

∆απάνη (€) 

1 Σταθµός ΟΣΕ ( οθόνη διπλής όψης) τεµάχιο 1 4.930,00€ 4.930,00€ 

2 Σταθµός ΟΣΕ (οθόνη µονής όψης) τεµάχιο 1 3.145,00€ 3.145,00€ 

3 Κεντρική πλατεία ∆ροσιάς  

(οθόνη διπλής όψης) 

τεµάχιο 1 4.930,00€ 4.930,00€ 

4 Άνοιξη- Κέντρο (οθόνη µονής όψης) τεµάχιο 1 3.145,00€ 3.145,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ    16.150,00€

 Φ.Π.Α. 24%    3.876,00€ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ    20.026,00€

 

 

Β.) Η διάρκεια  του έργου ορίζεται σε τρεις  (3) µήνες  από την υπογραφή της σύµβασης. 
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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 , 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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