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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ηµερ.  12/12/2018 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                        Αριθ. πρωτ: 43159 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Αριθ. Αποφ :4940 
 ∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
Πληροφ. :Βορριά  Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030636 
E-mail : vorria@dionysos.gr 
 

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση για την «Παροχή Υπηρεσιών   Εργασιών Υποστήριξης Διαχείρισης, 

της Πράξης ,Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διονύσου»  CPV: 85312320-8 “Υπηρεσίες παροχής 

συμβουλών”  ΑΔΑΜ: 18REQ003704893 στην εταιρεία SMARTS IKE   
 

 
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) 
18REQ003704893 

11. Την αριθµ 636/28-9-2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
εξειδίκευση της πίστωσης για την παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου για την «Τεχνική υποστήριξη 
Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου ∆ιονύσου»  

12. Την υπ’αριθ 30/2018   Μελέτη «Παροχής Υπηρεσιών, Εργασιών Υποστήριξης ∆ιαχείρισης, της 
Πράξης ,Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου» που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τµήµα 
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Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισµού και Αθλητισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου CPV: 
85312320-8 “Υπηρεσίες παροχής συµβουλών”   

13. Το υπ’αριθµ πρωτ  31268/01-10-2018 Τεκµηριωµένο Αίτηµα ∆ιατάκτη για Ανάληψη 
Υποχρέωσης (παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου για την υπηρεσία µε τίτλο: “Τεχνική υποστήριξη 
Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου ∆ιονύσου”) συνολικού ποσού 24.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ, για 3 έτη. 

14. Την υπ΄ αριθ 616/04-10-2018 Απόφαση Ανάληψης  ∆απάνης ( µε Α∆Α:  Ω099Ω93-ΧΨ1 , 
και λαµβάνοντας  Α∆ΑΜ : 18REQ003805894  ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήµατος,  µε 
αριθµ. πρωτ  32284/3886/08-10-2018 ) περί έγκρισης της δαπάνης συνολικού ποσού 24.800,00 
€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 60.6473.0002 µε τίτλο “Έξοδα 
λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου ∆ιονύσου» του οικονοµικού προϋπολογισµού  των ετών 
2018, 2019, 2020, και διάθεσης πίστωσης  9.600,00 € για το 2018.Το υπόλοιπο ποσό των 
15.200,00 € θα βαρύνει ισόποσα τον προϋπολογισµό του ο.ε. 2019 και του ο.ε. 2020 µε 
7.600,00 €. 

15. Την υπ’αριθµ 38331/4277/05-11-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία εγκρίθηκε :1) η 

30/2018 µελέτη του τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισµού και 
Αθλητισµού, β) ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας –µε απευθείας ανάθεση, γ) η 
αποστολή προσκλήσεων σε οικονοµικούς φορείς . 

16. Την υπ΄ αριθ 39769/16-11-2018 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 40295/21-11-2018 SMARTS IKE   ΕΓΙΝΕ ∆ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 
39769/16-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

2 H  ΕΤΑΙΡΕΙA   Γ.ΚΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΕ ∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ  ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   

 

Α.) Αναθέτουμε την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας «Εργασιών Υποστήριξης Διαχείρισης, της 

Πράξης ,Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διονύσου»  όπως ειδικότερα περιγράφεται στη 30/2018   

Μελέτη του Τμήματος  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου 

Διονύσου, στην εταιρεία SMARTS IKE  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ DIGITAL 

MARKETING ΑΦΜ 800538465 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ με στοιχεία επικοινωνίας, οδός : Γ.ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ 13, ΤΚ 

35100, πόλη ΛΑΜΙΑ , ΤΗΛ : 22310-20006, e-mail : info@smarts.com.gr, έναντι του συνολικού  ποσού 

των είκοσι τεσσάρων  χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οχτώ  ευρω (24.328,00€), συμπεριλαμβανομένου  

Φ.Π.Α. 24% 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

CPV 85312320-8 “Υπηρεσίες παροχής 

συμβουλών”   

 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1
α
 

Υποστήριξη κατά 

την υλοποίηση της 

πράξης 

• παρακολούθηση εξέλιξης του 

Φυσικού αντικειμένου 

(Δραστηριότητες της Δομής) 

• παρακολούθηση εξέλιξης του 

Οικονομικού αντικειμένου (Εξέλιξη 

υλοποίησης συμβάσεων και 

χρηματοδότησης από την ΕΥΔΕΠ).  

• τήρηση Φακέλων Έργου 

(Διοικητικού, Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου).   

• προετοιμασία του Δικαιούχου για τη 

διενέργεια επιτόπιων 

επαληθεύσεων ή ελέγχου από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες 

Α/Μ 36 195,00 7.020,00 
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παρακολούθησης ή ελέγχου της 

Πράξης.  

• τήρηση των κανόνων δημοσιότητας. 

• εκπόνηση συνοπτικής έκθεσης για 

την υφιστάμενη κατάσταση στην 

περιοχή εφαρμογής της πράξης και 

την κοινωνική ένταξη των ατόμων 

που χρήζουν στήριξης. 

 

2
α
 

Υποστήριξη κατά 

την υποβολή 

στοιχείων στο 

Ολοκληρωµένο 

Πληροφοριακό 

Σύστηµα του 

ΕΣΠΑ 

• σύνταξη, υποβολή και τροποποίηση 

Τεχνικών Δελτίων Έργου & 

Υποέργων (ΤΔΕ &ΤΔΥ) – Νομικών 

Δεσμεύσεων.   

• σύνταξη και υποβολή Δελτίων 

Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ). 

• σύνταξη και υποβολή Δελτίων 

Παρακολούθησης Προόδου Πράξης 

(ΔΠΠΠ).   

• σύνταξη και υποβολή Δελτίων 

Επίτευξης Δεικτών Πράξης 

• επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Ε.Π. της 

Περιφέρειας για θέματα σχετικά με 

την εξέλιξη των πράξεων 

• όποια άλλη απαίτηση σχετίζεται με 

την υποβολή στοιχείων στο ΟΠΣ. 

Α/Μ 36 195,00 7.020,00 

3
α
 

Τεχνική 

υποστήριξη της 

διαδικτυακής 

πλατφόρµας 

www.socialattica.gr 

• Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 

χρηστών μέσω οδηγιών και 

κατευθύνσεων επί των βασικών 

λειτουργιών της εφαρμογής (how 

to).  

• Ανταπόκριση σε αιτήματα των 

χρηστών που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα είτε (ad -hoc) ή με την 

αξιοποίηση προτυποποιημένων 

απαντήσεων 

• Πραγματοποίηση απαντητικών 

κλήσεων (call back) σε χρήστες για 

ενημέρωση επίλυσης προβλήματος 

(όπου απαιτείται). 

 

Α/Μ 36 155,00 5.580,00 

 

 

Καθαρή Αξία 19.620,00 

ΦΠΑ 24% 4.708,00 

Σύνολο (συµπ. 

ΦΠΑ) 
24.328,00 

 
 

Β.) Η διάρκεια  του έργου ορίζεται σε τρία  (3) έτη 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 Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού 
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