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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Σπάτα: 03/07/2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αριθ. Πρωτ.: 22796 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ   

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04   

Πληροφορίες: Μαρία Κοτρότσου  

Τηλ.: 213 2007397  

Fax.: 210 6630163  

 
ΘΕΜΑ: Απόφαση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Οργάνωση και διαμόρφωση 

συστήματος διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση των διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών-υπηρεσιών και της λειτουργίας του λογιστηρίου 

του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 370 

                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  

Έχοντας υπόψη: 

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

2. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 εδ.  2  

άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  

4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α΄/19-07-2018), 

5. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Οργάνωση και διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών 

και δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών-υπηρεσιών και της λειτουργίας του λογιστηρίου του Δήμου Σπάτων – 

Αρτέμιδος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στη με αρ. 79/2019 μελέτη της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, 

6. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της υπηρεσίας, το οποίο έλαβε 

Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου Α.Δ.Α.Μ.: 19REQ005161077 / 2019-06-25 (CPV: 

79412000-5), 

7. Το με αριθ. πρωτ. 21602/26-06-2019 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη για την έγκριση της 

δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης με την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 

19.840,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 00-6117.037 του προϋπολογισμού έτους 2019, 
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8. Τη βεβαίωση του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο 

Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης για το έτος 2019 με α/α: Β-475/21707/26-06-

2019 (ΑΔΑ: Ψ79ΩΩ1Χ-ΡΟ1),  

9. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου ΑΔΑΜ: 19REQ005181729 

/ 2019-06-27, 

10. Τη με αρ. 364/22063/28-06-2019 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης της με αρ. 79/2019 

μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τίτλο «Οργάνωση και διαμόρφωση 

συστήματος διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση των διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών και της λειτουργίας του λογιστηρίου 

του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος», 

11. Τη με αριθ. πρωτ. 22061/28-06-2019 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, 

12. Τη με αριθ. πρωτ. 22266/01-07-2019 προσφορά της εταιρείας Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ μ. Ε.Π.Ε. - 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, έναντι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ 

(15.900,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων δεκαέξι ευρώ 

(19.716,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Αναθέτουμε στην εταιρεία με επωνυμία Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ μ. Ε.Π.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με 

έδρα: Λεωφ. Βουλιαγμένης 512, Άλιμος, Τ.Κ.: 174 56, ΤΗΛ.: 210 9409938, Α.Φ.Μ.: 095725334, 

Δ.Ο.Υ.: Π. Φαλήρου, την υπηρεσία με τίτλο: «Οργάνωση και διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών και 

δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών – υπηρεσιών και της λειτουργίας του λογιστηρίου του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος», έναντι 

του ποσού των  δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (15.900,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 

δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων δεκαέξι ευρώ (19.716,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ως 

κατωτέρω:   

Α/Α Περιγραφή υπηρεσίας Ποσότητα 
Προσφερόμενη τιμή χωρίς 

ΦΠΑ  

 1. 

Α. Ανανέωση του δικαιώματος χρήσης πληροφοριακού 
συστήματος αποτύπωσης και παρακολούθησης των 
διαδικασιών «DiadikasiesOTA.gr» και επέκταση στις 
διαδικασίες λογιστηρίου προμηθειών 

1 3.900,00 € 

 

Α/Α Περιγραφή υπηρεσίας Ποσότητα 
Προσφερόμενη τιμή χωρίς 

ΦΠΑ  

 2. 

Β. Καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών – υπηρεσιών και των διαδικασιών 
λειτουργίας του λογιστηρίου και επεξεργασία με σκοπό 
την ψηφιακή τους αποτύπωση         

1 
2.000,00 € 
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             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

 

                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

Α/Α Περιγραφή υπηρεσίας 
Προσφερόμενη 

τιμή 
εργατοώρας 

Απαιτούμενη 
ποσότητα (σε 

ώρες) 

Συνολικό  Κόστος 
χωρίς ΦΠΑ  

Φ.Π.Α. 
 

3 

Γ.  Διαμόρφωση και οργάνωση των 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών - υπηρεσιών και των 
διαδικασιών λειτουργίας του λογιστηρίου  

50,00 € 50 2.500,00 € 

Α/Α Περιγραφή υπηρεσίας 
Προσφερόμενη 

τιμή 
εργατοώρας 

Απαιτούμενη 
ποσότητα σε 

ώρες 

Συνολικό  Κόστος 
χωρίς ΦΠΑ  

Φ.Π.Α. 
 

 4. 

Δ. Ενσωμάτωση των διαδικασιών υλοποίησης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών - 
υπηρεσιών και της λειτουργίας του 
λογιστηρίου στο ηλεκτρονικό σύστημα 

50,00 € 40 2.000,00 € 

Α/Α Περιγραφή υπηρεσίας 
Προσφερόμενη 

τιμή 
εργατοώρας 

Απαιτούμενη 
ποσότητα σε 

ώρες 

Συνολικό  Κόστος 
χωρίς ΦΠΑ  

Φ.Π.Α. 
 

 5. 
Ε. Προσδιορισμός συστήματος ελέγχου  των 
διαδικασιών 

50,00 € 50 2.500,00 € 

Α/Α Περιγραφή υπηρεσίας 
Προσφερόμενη 

τιμή 
εργατοώρας 

Απαιτούμενη 
ποσότητα σε 

ώρες 

Συνολικό  Κόστος 
χωρίς ΦΠΑ  

Φ.Π.Α. 
 

 6. 

Στ.    Πρακτική εφαρμογή και εκπαίδευση “on 
the job” στη λειτουργία του συστήματος 
διαδικασιών  
 

50,00 € 60 3.000,00 € 
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