
        

                                                                  ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                          Αηγάιεσ, 11/12/2017 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                           Αξηζκ.Πξση.:41765     

ΓΗΜΟ ΑΙΓΑΛΔΩ 

Γ/ΝΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Αριθμ.2055  

Ο Δήμαρτος Αιγάλεω, 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 

2. Σνπ Π.Γ 80/2016 (ΦΔΚ Α’ 145). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011.  

4. Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006,. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016. 

6. Σελ αλαγθαηφηεηα ηεο πξνκήζεηαο  “ Λειηοσργικού ζσζηήμαηος για ηην δημιοσργία και 

εγκαηάζηαζη ειδικής διεπαθής (web service) ”, η οποία θα οδηγήζει ζηη διαζύνδεζη 

ηοσ λογιζμικού ηοσ ηλεκηρονικού πρωηοκόλλοσ ηοσ Δήμοσ με ηην εθαρμογή ηοσ 

ειδικού λογιζμικού ηης ολοκληρωμένης διαδικησακής διατείριζης εσπαθών 

κοινωνικών ομάδων ηης Δ/νζης Κοινωνικής Προζηαζίας ηοσ Δήμοσ. 

7. Σελ κε αξηζκ.πξση. 37868/10.11.2017 Σερληθή Έθζεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

πξνυπνινγηζκνχ 3.100,00 επξψ. 

8. Σελ κε αξηζκ. 1775/37870/10.11.2017 Απφθαζε Αληηδεκάξρνπ πνπ ηελ εγθξίλεη. 

9. Σν γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππφ δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λφκηκα κε ηελ αξηζκ. 

533/2017(ΑΓΑ:ΩΘΒΒΩ6Ν-ΤΘΓ) θαη Αξηζκφ Καηαρψξηζεο ζην Κ.Η.Μ.Γ.Η.. 

17REQ002308292/27.11.2017) απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, κε αξηζκφ θαηαρψξηζεο 

1186/10.11.2017 ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Γήκνπ. 

10. Σελ κε αξηζκ.πξση. 40071/28-11-2017 πξφζθιεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πεξί ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

11. Σελ κε αξηζκ.πξση. 40361/29-11-2017 κνλαδηθή ππνβιεζείζα πξνζθνξά. 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

 Α. Αλαζέηνπκε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο “ Λογιζμικού προγράμμαηος για ηην 

οργάνωζη και διατείριζη ηων νομικών σποθέζεων ηοσ Δήμοσ Αιγάλεω”, ζηην εηαιρεία με 

ηην επωνσμία “Singular Logic Ανώνσμη Εηαιρεία Πληροθοριακών σζηημάηων και 

Εθαρμογών Πληροθορικής” και ΑΦΜ 997985169, κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, νδφο: Αραΐαο 3 &  

ΑΔΑ: ΩΓΖΖΩ6Ν-54Ρ



 

Σξνηδελίαο , Σ.Κ.14564, Πφιε: Κεθηζηά, ηει: 210-6266500, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 3.100,00 επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α, πνπ  αλαιχεηαη σο εμήο: (2.500,00 επξψ + 600,00 επξψ ΦΠΑ 

24%=3.100,00 επξψ). 

 και ειδικόηερα: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O πξνυπνινγηζκφο  είλαη  ελδεηθηηθφο  αιιά  νη  πνζφηεηεο κπνξνχλ  λα  απμνκεησζνχλ ρσξίο  
φκσο ππέξβαζε  ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο πνπ είλαη  3.100,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ  ΦΠΑ 
24%. 
 
Καη κε ηνπο εμήο φξνπο: 
 Ο “ΑΝΑΓΟΥΟ” ππνρξενχηαη: 
α. Να πξνζθέξεη ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα 
πιεξεί ηνπο φξνπο ηεο κε αξηζκ. πξση. 37868/10.11.2017 Σερληθήο Έθζεζεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ, ψζηε ε αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηθνχ θαη ε εγθαηάζηαζε ηεο δηεπαθήο λα θαιχπηεη ηα 
αθφινπζα: 

 Δχθνιε θαη γξήγνξε πξσηνθφιιεζε ζην θεληξηθφ πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ ησλ αηηεκάησλ ησλ 
πνιηηψλ ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

 Απνθπγή ιαζψλ ζηελ πξσηνθφιιεζε ησλ αηηήζεσλ απμάλνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε θαη 
εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε 

 Παξνρή αλαιπηηθήο δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο 
 
β.  Να ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε κεηαθνξά θαη παξάδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα είλαη 
ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ πξνθιεζεί απφ ηνλ ίδην ή άιιν κέρξη ηελ παξάδνζή ηνπ. 
γ.  Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζεο θαη αλάξηεζή ηεο ζην Κεληξηθφ 
Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.ΓΗ..) θαη κέρξη ηηο 31-12-2017. 
δ. Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο 
Πξνκεζεηψλ. 
ε. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο, ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ δαπαλψλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη εγγξαθεί ε ζρεηηθή πίζησζε, ε νπνία ζα 
βαξχλεη ηνλ ΚΑ 10.7134.005 θαη έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 
ζη. Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή 
απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηζφπνζνπ εμνθιεηηθνχ ηηκνινγίνπ. 
δ. Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο 
Πξνκεζεηψλ.  
ε. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα επηβαξπλζεί κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. 
    πκθσλείηαη επίζεο, φηη γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζα εθαξκνζζνχλ νη 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ Ν. 1069/1980 θαη ηνπ Ν. 3463/2006.  

 

Eζσηεξηθή δηαλνκή:                                                                   Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ 

Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

(Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο)                                                 Γεκήηξηνο Μπίξκπαο 

Α/Α ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΣΘΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΤΝΟΛΟ 

1. 
Αμία δεκηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο 

εηδηθήο δηεπαθήο (web service) 
2.500,00€ 2.500,00€ 

 ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%  600,00€ 

 ΣΕΛΘΚΟ ΤΝΟΛΟ    3.100,00 € 

ΑΔΑ: ΩΓΖΖΩ6Ν-54Ρ
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