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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Σπάτα, 01/10/2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            Αρ. Πρωτ.: 28923 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

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

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04   

Πληροφορίες: Κ. Αντωνοπούλου  

Τηλ.: 213 2007395  

Fax.: 210 6630163  

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος, ανανέωση, προσαρμογή και 

επέκταση της τυποποίησης και των εσωτερικών δικλείδων στη λειτουργία των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών-υπηρεσιών και της λειτουργίας του Λογιστηρίου του Δήμου 

Σπάτων-Αρτέμιδος»   

ΑΠΟΦΑΣΗ 516 

 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 Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/05-08-2016), 

5. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-07-2018), 

6. Το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, για την εκτέλεση της υπηρεσίας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής 

Ανάρτησης Μητρώου ΑΔΑΜ: 20REQ007358281/2020-09-23 (CPV: 79412000-5 «Υπηρεσίες 

παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης»), 

7. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος, ανανέωση, προσαρμογή και επέκταση 

της τυποποίησης και των εσωτερικών δικλείδων στη λειτουργία των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών-υπηρεσιών και της λειτουργίας του Λογιστηρίου του 

Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος» όπως ειδικότερα περιγράφεται στη με αριθμό 118/2020 μελέτη 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 27785/23-09-2020 βεβαίωση του Π.Ο.Υ., ότι δεν γίνεται υπέρβαση των 

ανωτάτων ορίων δαπανών των δεσμευτικών στόχων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων 

του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. καθώς και του εγκεκριμένου Π/Υ 
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9. Τη με αριθ. πρωτ. 28078/25-09-2020 απόφαση πολυετούς έγκρισης του διατάκτη, 

10. Το με αρ. πρωτ. 28079/25-09-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη, για την έγκριση της 

δαπάνης και την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για διάθεση πίστωσης ποσού 

19.840,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6117.037 «Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη 

συστήματος οργάνωσης και λειτουργιών του Δήμου». Η δαπάνη θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους με το ποσό των 4.960,00 € και τον προϋπολογισμό του 

έτους 2021 με το ποσό των 14.880,00 €, 

11. Τη βεβαίωση του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμων ποσών, 

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

δέσμευση στο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: Β-589/28087/25-09-

2020 (ΑΔΑ: 6ΓΟ6Ω1Χ-4ΨΜ), 

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

Συμβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου ΑΔΑΜ: 

20REQ007371173/2020-09-25, 

13. Τη με αρ. 498/28236/25-09-2020 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 

118/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υπηρεσία με τίτλο «Έλεγχος, 

ανανέωση, προσαρμογή και επέκταση της τυποποίησης και των εσωτερικών δικλείδων στη 

λειτουργία των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών-υπηρεσιών και της 

λειτουργίας του Λογιστηρίου του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος», 

14. Η με αριθ. πρωτ. 28235/25-09-2020 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, 

15. Η με αριθ. πρωτ. 28514/29-09-2020 προσφορά της εταιρείας Σ. Καραγιλάνης μ. Ε.Π.Ε. – 

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, ΑΦΜ 095725334 – Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, με έδρα Λεωφόρος 

Βουλιαγμένης 512, Άλιμος - Τ.Κ. 164 52, τηλ./fax 2109409938, e_mail: info@karagilanis.gr, 

η οποία προσέφερε για την υπηρεσία το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00 €) 

πλέον ΦΠΑ, ήτοι δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ και οκτακοσίων σαράντα ευρώ (19.840,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Αναθέτουμε, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην εταιρεία Σ. Καραγιλάνης μ. Ε.Π.Ε. – 

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, ΑΦΜ 095725334 – Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, με έδρα Λεωφόρος Βουλιαγμένης 

512, Άλιμος - Τ.Κ. 164 52, τηλ./fax 2109409938, e_mail: info@karagilanis.gr,  την υπηρεσία με 

τίτλο «Έλεγχος, ανανέωση, προσαρμογή και επέκταση της τυποποίησης και των εσωτερικών 

δικλείδων στη λειτουργία των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών-υπηρεσιών και 

της λειτουργίας του Λογιστηρίου του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος» έναντι του ποσού των δεκαέξι 

χιλιάδων ευρώ (16.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, συνολικής αξίας δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ και οκτακοσίων 

σαράντα ευρώ (19.840,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Α/Α Περιγραφή υπηρεσίας Ποσότητα* 
 

Τιμή μονάδας 
Κόστος χωρίς 

ΦΠΑ  

 1. 

Α.  Ανανέωση δικαιώματος χρήσης 

πληροφοριακού συστήματος 
αποτύπωσης και παρακολούθησης των 
διαδικασιών 

1 

 

 
4.000,00 € 

4.000,00 € 

mailto:info@karagilanis.gr
mailto:info@karagilanis.gr
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Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της άδειας χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής 

«DiadikasiesOTA.gr» διάρκειας δώδεκα μηνών και το κόστος του συνόλου των ανωτέρω των 

εργασιών για τη διαμόρφωση του συστήματος των διαδικασιών. 

 

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

 

 

           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

 2. 

Ενότητα 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 

 

 
 

3.000,00 € 3.000,00 € 

3. 

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

60 50,00 € 3.000,00 € 

4. 
Δ. Προσδιορισμός συστήματος ελέγχου  
των διαδικασιών 

40 50,00 € 2.000,00 € 

5. 
Ε.  Πρακτική εφαρμογή και εκπαίδευση 
“on the job” στη λειτουργία του 
συστήματος διαδικασιών  

80 50,00 € 4.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 16.000,00 € 

ΦΠΑ (24%) 3.840,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.840,00 € 
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