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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                      Παλλήνη,  16-10-2017 
     ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ                                            Απ. ππυη:31800 
   ΔΗΜΟ  ΠΑΛΛΗΝΗ                                          
 
 

                                                               ΑΠΟΦΑΗ 

 
EKTΕΛΕΗ ΥΠΗΡΕΘΑ 

«Υπηπεζίερ  Τεσνικήρ Υποζηήπιξηρ ζσεηικά με ηη μησανογπαθική λειηοςπγία 
και ηο δίκηςο δεδομένυν ηος Δήμος» 

Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο      
 

 Έρνληαο ππόςε: 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 209, παπ. 9 ηος Ν.3463/06, ψπυρ ηποποποιήθηκε απψ ηην 

πεπιπη. 38 ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 377 ηος Ν. 4412/2016. 

2. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3852/2010. 

3. Σιρ διαηάξειρ ηος απ. 118 παπ. 1 ηος Ν. 4412/2016. 

4. Σην ςπ΄ απιθ. 438/2017 (Α∆Α 7ΥΕΩΞΚ-Ν31) Απψθαζη Δηµοηικοω ςμβοςλίος πος 

αθοπά ηην τήθιζη ηος πποχπολογιζμοω οικονομικοω έηοςρ 2018 η οποία  

επικςπϊθηκε απψ ηον ςνηονιζηή ηηρ Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ Αηηικήρ µε ηην ςπ΄ 

απιθ. Ππυη. 109800/38681/5-2-2018 απψθαζή ηος και ψπυρ έσει αναμοπθυθεί και 

ιζσωει 

5. Σο ςπ’ απιθ. 77/2018 με ηίηλο ςπηπεζίαρ «Τπηπεζίερ  Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ ζσεηικά 

με ηη μησανογπαθική λειηοςπγία και ηο δίκηςο δεδομένυν ηος Δήμος», ηεωσορ 

ηεσνικϊν πποδιαγπαθϊν ηηρ Δ/νζηρ Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν ηος Δήμος. 

6. Σο ςπ’ απιθ. ππυη. 29594/28-09-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003784974/04-10-2018) 

ππυηογενέρ αίηημα ηηρ Δ/νζηρ Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν ηος Δήμος. 

7. Σο ςπ’ απιθ. ππυη.: 30217/04-10-2018 ππψηαζη για έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη 

πίζηυζηρ ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ππορ ηο Δήμαπσο. 

8. Σο  ςπ’ απιθ. ππυη.:30218/04-10-2018 ηεκμηπιυμένο αίηημα για ηην ςπηπεζία με 

ηίηλο: «Τπηπεζίερ  Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ ζσεηικά με ηη μησανογπαθική λειηοςπγία 

και ηο δίκηςο δεδομένυν ηος Δήμος» ηος Διαηάκηη-Δημάπσος πεπί ηηρ 

αναγκαιψηηηαρ ηηρ ςπηπεζίαρ ππορ ηην Οικονομική Τπηπεζία για ηην λήτη 

απψθαζηρ  Ανάλητηρ Υποσπέυζηρ (ΑΑΥ)  πποκειμένος να πποβούμε ζηην 

έγκπιζη ηηρ δαπάνηρ και διάθεζη ηηρ πίζηυζηρ ζε βάπορ ηος Κ.Α 

10.6142.0045 με ηίηλο  «Υπηπεζίερ  Τεσνικήρ Υποζηήπιξηρ ζσεηικά με ηη 

μησανογπαθική λειηοςπγία και ηο δίκηςο δεδομένυν ηος Δήμος» για ηην 

ςπηπεζία  με ποζψ πίζηυζηρ 24.180,00  € ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 24% 

πποχπολογιζμοω οικονομικοω έηοςρ 2018 και 2019 για ηην πληπυμή ηηρ δαπάνηρ 

«Υπηπεζίερ  Τεσνικήρ Υποζηήπιξηρ ζσεηικά με ηη μησανογπαθική λειηοςπγία 

και ηο δίκηςο δεδομένυν ηος Δήμος» πολςεηήρ ςποσπέυζη  και ψπυρ 

παπακάηυ: 

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗ 

2018 10.6142.0045 5.660,60 € 

2019 10.6142.0045 18.519,40 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 24.180,00 € 
 

 

Σο παπψν  ζςνιζηά ηο ηεκμηπιυμένο αίηημα ηος διαηάκηη (άπθπο 4, παπ.1 ηος Π.Δ. 

80/2016) ηο οποίο θα ςποβληθεί ζηην Πποφζηαμένη ∆/νζηρ Οικονομικϊν Τπηπεζιϊν, 
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πποκειμένος να καηαπηίζει ηην αιηοωμενη Απψθαζη Ανάλητηρ Τποσπέυζηρ 

(δημοζιονομική δέζμεςζη). 
9. Σην ΑΑΤΠ 1302/04-10-2018 με απιθ. ππυη. 30261/04-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΜΠΑΩΞΚ-

1Ξ) Απψθαζη Ανάλητηρ Τποσπέυζηρ με ηην οποία εγκπίνεηαι η δαπάνη 

«Υπηπεζίερ  Τεσνικήρ Υποζηήπιξηρ ζσεηικά με ηη μησανογπαθική λειηοςπγία 

και ηο δίκηςο δεδομένυν ηος Δήμος» ΠΟΛΤΕΣΗ ΤΠΟΥΡΕΩΗ. (ςνολικψ ποζψ 

δαπάνηρ €24.180,00. Για ηο έηορ 2018 ποζψ €5.660,60 και για ηο έηορ 2019 ποζψ 

€18.519,40) και διαηίθεηαι  πίζηυζη ωτοςρ  € ΠΕΝΣΕ ΥΙΛΙΑ∆Ε ΕΞΑΚΟΙΑ ΕΞΗΝΣΑ 

ΕΤΡΩ και ΕΞΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ  ( 5.660,60 ) , για ηην  πληπυμή ιζψποζηρ δαπάνηρ ζε 

βάπορ ηηρ πίζηυζηρ ηος πποχπολογιζμοω εξψδυν ηος Δήμος Παλλήνηρ  Κ.Α.Ε. 

10.6142.0045 (Τπηπεζίερ  Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ ζσεηικά µε ηη μησανογπαθική ) οικ. 

έηοςρ 2018 για ηην  Τπηπεζίερ  Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ ζσεηικά µε ηη μησανογπαθική 

λειηοςπγία και ηο δίκηςο δεδομένυν ηος Δήμος ΠΟΛΤΕΣΗ ΤΠΟΥΡΕΩΗ. (ςνολικψ 

ποζψ δαπάνηρ €24.180,00. Για ηο έηορ 2018 ποζψ €5.660,60 και για ηο έηορ 2019 

ποζψ €18.519,40) πος αθοπά Σακηικά έξοδα. 

10. Σο εγκεκπιμένο αίηημα με απιθμψ ΑΔΑΜ 18REQ003835016 /13-10-20187. 

11. Σην ανάγκη ηος Δήμος για ηην ςπηπεζία ζηην 77/2018 «Τπηπεζίερ  Σεσνικήρ 

Τποζηήπιξηρ ζσεηικά με ηη μησανογπαθική λειηοςπγία και ηο δίκηςο δεδομένυν ηος 

Δήμος» μελέηη Σ.Τ. ηος Δήμος και  ηυν αναθεπψμενυν ζε αςηή. 

12. Σελ ππ’ αξηζκό 31508/15-10-2018 (ΑΓΑ: 7ΓΒΔΩΞΚ-ΚΟΓ) απόθαζεο Γεκάξρνπ πεξί έγθξηζε ηνπ 
ππ’ αξηζ. 77/2018 ηεύρνπο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 
Γήκνπ πνπ αθνξά ηελ ππεξεζία «Τπεξεζίεο  Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζρεηηθά κε ηε 
κεραλνγξαθηθή ιεηηνπξγία θαη ην δίθηπν δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ» 

13. Σελ κε αξηζ. πξση. 31539/15-10-2018 DIMOSLINE IKE, πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο. 

14. Σε κε αξηζ. πξση. 31675/15-10-2018 ζηνλ Γήκν καο πξνζθνξά ηεο DIMOSLINE IKE 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΗΛ. ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 18 – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 153-43 
ΑΦΜ 800431219  ΓΟΤ ΥΟΛΑΡΓΟΤ Σει:  213-0246350 ΦΑΥ: 213-0246351 Email:  
info@dimosline.gr, ηε κε αξηζ. πξση. 37554/29-09-2017 ζηνλ Γήκν καο πξνζθνξά ηνπ 
FreeFutureSoft Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 4, Σ_Κ 17676 Καιιηζέα Σει.:  210- 9249704,  Fax: 213 
3333442 email : astath@futuresoft.gr 

15. Σελ από 16-10-2018 εηζήγεζε αλάζεζεο (γλσκνδόηεζε) ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 
Γήκνπ. 

 
 

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
    

1. Σελ αλάζεζε ζηελ εηαηξεία  DIMOSLINE IKE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΗΛ. ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΚΗ 
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 18 – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 153-43 ΑΦΜ 800431219  ΓΟΤ ΥΟΛΑΡΓΟΤ Σει:  213-
0246350 ΦΑΥ: 213-0246351 Email:  info@dimosline.gr γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν  
«Τπεξεζίεο  Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζρεηηθά κε ηε κεραλνγξαθηθή ιεηηνπξγία θαη ην δίθηπν 
δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ», έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ είθνζη ηξηώλ  ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα έμε 
επξώ θαη κεδέλ   ιεπηά  (23.436,00 €),  ζύκθσλα κε ηε κε αξηζ. 77/2018 κειέηε ππεξεζίαο ηεο 
ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξάο η εο θαη όπσο παξαθάησ: 
 

Κ.Α 10.6142.0045 κε ηίηιν «Τπεξεζίεο  Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζρεηηθά κε ηε κεραλνγξαθηθή 
ιεηηνπξγία θαη ην δίθηπν δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ» ζπλνιηθνύ πνζνύ είθνζη ηξηώλ  ρηιηάδσλ 
ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα έμε επξώ θαη κεδέλ   ιεπηά  (23.436,00 €). 

 

2. Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ απαηηείηαη. 
 

3. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζύκθσλα κε ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηώλ ηεο ππεξεζίαο «Τπεξεζίεο  Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζρεηηθά κε ηε κεραλνγξαθηθή 
ιεηηνπξγία θαη ην δίθηπν δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ» θαη ην πξσηόθνιιν παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα 
επηηξνπή κέρξη ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ είθνζη ηξηώλ  ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα έμε επξώ θαη 
κεδέλ   ιεπηά  (23.436,00 €)  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%  θαη 300 ώξεο ππεξεζίαο κε ηηκή 
αλά ώξα ππεξεζίαο πξηλ ηεο δαπάλεο ηνπ Φ.Π.Α 63,00 €.. 

 
 

mailto:info@dimosline.gr
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4. Ο ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο / ππεξεζίαο ζα έρεη νινθιεξσζεί εληόο δηαζηήκαηνο δώδεθα  
(12) κελώλ  από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο.  

 

                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ  
      

 

 

 

 

    ΑΘΑΝΑΣΘΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ 

ΑΔΑ: Ψ3ΥΕΩΞΚ-Ξ52
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