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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ανάθεση Υπηρεσίας: «Αποτύπωση δικτύων για το Γεωγραφικό σύστημα 
Πληροφοριών» 

 
 
 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 εδάφιο 2 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 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 και της παρ. 4 του 

άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του 

Ν. 3536/2007  

4) Το γεγονός ότι απαιτείται στην υπάρχουσα υποδομή του Γεωγραφικού Συστήματος 

Πληροφοριών (GIS) να εμπλουτισθεί με νέα σύνολα δεδομένων που αφορούν σε στο 

πλήρες αποτυπωμένο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και στην αποτύπωση των πεζοδρομίων 

για το σύνολο της πόλης του Δήμου Χαλανδρίου, όπως  ειδικότερα  περιγράφεται στο 

τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 148/2018 μελέτης της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών. 

5) Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 18REQ004141314 2018-12-06  

6) Την 614/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 6Β1ΠΩΗΔ-ΓΩΖ σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκε η ανάθεση σε ανάδοχο λόγω της αδυναμίας υλοποίησης της εν λόγω 

υπηρεσίας από την Τεχνική Υπηρεσία  καθώς δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία 

ανάπτυξης γεωχωρικής εφαρμογής με χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα. 

ΑΔΑ: 7Σ3ΦΩΗΔ-993



Επίσης απαιτούνται οχήματα εξοπλισμένα με ειδικές κάμερες για την γρήγορη συλλογή 

των στοιχείων προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της υπηρεσίας στο 

απαιτούμενο χρονικό διάστημα των πέντε (5) μηνών. 

7) Την με αρ. 2127  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με  ΑΔΑ: 6Θ4ΗΩΗΔ-ΧΤΨ ποσού 

24.579,90€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)  σε βάρος του Κ.Α. 30.6117.12  του προϋπολογισμού 

του Δήμου ο.ε. 2018 (ποσό δέσμευσης 10,00€) και 2019 (ποσό δέσμευσης 24.569,90€), 

η οποία έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με 

ΑΔΑΜ 18REQ0042474312018-12-21 (εγκεκριμένο). 

8)   Την με αριθμό 2062/24-12-2018 Απόφαση του Δημάρχου με ΑΔΑ: ΩΩΔΓΩΗΔ-ΒΞ4 με 

την οποία αποφασίσθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας και εγκρίθηκαν οι Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης. 

11) Την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος καθώς και τις υποβληθείσες προσφορές. 

12) Το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία 

εισηγείται την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Αποτύπωση δικτύων για το 

Γεωγραφικό σύστημα Πληροφοριών»  στον Παναγιώτη Αργυρόπουλο έναντι του ποσού 

των 18.661,50€ πλέον ΦΠΑ 24% ή 23.140,26€ με ΦΠΑ 24%, διότι πληρεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί και είναι συμφέρουσα για το Δήμο. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αποτύπωση δικτύων για το Γεωγραφικό 

σύστημα Πληροφοριών», όπως ειδικότερα περιγράφονται οι εργασίες στην 148/2018 μελέτη 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στον Παναγιώτη Αργυρόπουλο, με Α.Φ.Μ. 132653611 και 

στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Ν. Πλαστήρα, Αριθ. 68, Τ.Κ. 17121 , Πόλη: Ν. Σμύρνη, τηλ.: 

6943476333, έναντι του ποσού των 18.661,50 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% (4.478,76€), 

ήτοι συνολικού ποσού 23.140,26€.  

B.Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους 

και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η 

οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6117.12 με τίτλο: «Αποτύπωση δικτύων για το Γεωγραφικό 

σύστημα Πληροφοριών».  

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται για διάστημα πέντε (5) μηνών ή έως 

εξαντλήσεως του ποσού από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ανάρτηση αυτής στο 

ΚΗΜΔΣ.  

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται  με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των 

νομίμων δικαιολογητικών.  
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Ε. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη 

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς ανάθεση υπηρεσιών. 

 

Ο Δήμαρχος 

 

 

ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)  ΡΟΥΣΣΟΣ 
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