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Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

                                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΔΑ: ΩΤ5ΦΩ1Ρ-ΡΒ3 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                      Ρόδος  14/12/2018 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                   Αριθμ. Πρωτ: 2/76960 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                     
Τηλ: 22410-35445  

Πληρ: Ειρήνη Βασίλα          ΠΡΟΣ 

1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 
3. Διεύθυνση Οικονομικών 
4. Εμπορικό Επιμελητήριο 
5. Δ/νση Πληροφορικής & Ν.Τ.  
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  
(για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 
ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος 
με απόδειξη) 

                            

                

Θέμα :  «Προμήθεια λογισμικού» 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 7256/2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Το Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι» 

4) Το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 

5) Το ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα σε βάρος του Κ.Α. 10-

7134.0002 και καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α  Α/1.623.   

6) το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη προμήθεια έχει καταχωρηθεί το πρωτογενές 

αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 18REQ004172548 2018-12-12 

7) το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη προμήθεια έχει καταχωρηθεί το εγκεκριμένο 

αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 18REQ004187167 2018-12-13 

8) Το με αριθμό πρωτ. 2/76764/13-12-2018 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη 

περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης.  

9) Την απόφαση 4476/2018 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 





2 

 

 

Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Τη διενέργεια διαγωνισμού  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  για 

την προμήθεια λογισμικού, εκτιμώμενης αξίας 22.196,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την 

Τρίτη 18/12/2018  και καταληκτική ώρα κατάθεσης προσφοράς, ώρα 

12:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, 

τηλ: 22410-35445. 

 

Β. Εγκρίνουμε την τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές της προμήθειας που 

περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας. 

 

Γ. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για όλα τα μέρη της 

προμήθειας της πρόσκλησης ή ξεχωριστά για κάθε μέρος. Επίσης,  είναι 

υποχρεωμένοι να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους:  

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης.  

 

2. Πιστοποιητικά, στα οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του. 

 
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου (3) 

από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 

τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές 

εμπορίας ανθρώπων. Για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών, η υποχρέωση του ποινικού μητρώου αφορά τους διαχειριστές, ενώ στις 

περιπτώσεις των ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.) η υποχρέωση αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

4. Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  

 

Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά πιστοποιητικά τα 

καταθέτουν ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές για 

ΕΠΕ και πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε. Προκειμένου να προκύπτει ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης με τις 

τροποποιήσεις του για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή το καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε. 
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Δ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως τις 31/12/2018. 

 

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση εντάλματος 
πληρωμής, μετά την υποβολή από τον μισθωτή ισόποσου εξοφλητικού 
τιμολογίου.  
 

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την 

ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση του 

αντικειμένου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

 

 

                                                                                     Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

      Σάββας Διακοσταματίου 

 

 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η προμήθεια εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Ρόδου, 

για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που θα χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες 

εφαρμογές. Η προϋπολογιζόμενη αξία είναι €22.196,00 ευρώ και θα βαρύνει τον 

τακτικό προϋπολογισμό του έτους 2018 και συγκεκριμένα τον κωδικό 10-7134.0002 

«προμήθεια λογισμικών». 
   
 

Ο Δήμος Ρόδου, μετά από την καταγραφή των αναγκών των Διευθύνσεων του σε 

λογισμικό και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του με σκοπό την αύξηση της 

παραγωγικότητας των υπαλλήλων του και της ποιότητας των υπηρεσιών του, θα προβεί 

στην προμήθεια κατάλληλου λογισμικού.  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού που θα 

χρησιμοποιούν οι Διοικητικές, Οικονομικές  και Τεχνικές  Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου 

για να αντιμετωπιστούν ουσιαστικότερα οι ανάγκες του προς καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών . Η προμήθεια αφορά τις ακόλουθες εφαρμογές : 

 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
     1 . Σχεδιαστικό Πρόγραμμα GstarCAD Professional 2018 

 Χαρακτηριστικά 
 
.DWG και API πλήρως συμβατό, Βασισμένο σε τεχνολογία GRX, Νέες λειτουργίες και 
εργαλεία για τον Dynamic Block Editor, Μοναδικά GstarCAD plug-ins, Νέος LISP 
Debugger,500 και πλέον βελτιώσεις, Χρήση και στο iPhone/iPad 
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Επιπλέον λειτουργίες 
DWF Underlay, Superhatch,3D loft, Spelling Check, Object Hide/Isolate, Block 
Attribute Manager, Hyperlink, Raster Data Processing 
API (VBA, LISP), Parametric constraints, Batch purge 
Full- Screen Display,Screen Lock, Area sum, Layout by path 
Align tool, Text align,Line2PL (Line to Polyline),SPTPL (Spline to Polyline) 
       

 2. Προηγμένες Απομακρυσμένες Ψηφιακές Υπογραφές 
 Χαρακτηριστικά 
 

 Η υπηρεσία να επιτρέπει στους χρήστες να υπογράφουν ψηφιακά τα έγγραφα 

τους χωρίς να χρειάζεται επιπλέον εξοπλισμός (usb token, card reader) ή κάποια 
εγκατάσταση (hardware, software) στην συσκευή που χρησιμοποιούν. Να είναι 
δυνατή η ψηφιακή υπογραφή αρχείων pdf, word και excel, χωρίς να απαιτείται 
εγκατάσταση Microsoft Office, Acrobat Reader ή άλλου ειδικού λογισμικού. 

 
Επιπλέον λειτουργίες 

 Αποθήκευση και διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών της Κεντρικής 
Διαδικτυακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης, «Ερμής». 

 Χρήση της ψηφιακής υπογραφής από οπουδήποτε μέσω Internet, σε 
οποιαδήποτε συσκευή (desktop, laptop, smartphone, tablet) μέσω του web user 
interface. 

 Σύγχρονο και απλό περιβάλλον πλοήγησης κατάλληλο και για μη εξοικειωμένους 
χρήστες. 

 Φύλαξη των ψηφιακών πιστοποιητικών σε πιστοποιημένο data center. 
 Αυστηρές δικλείδες ασφαλείας και πλήρης συμμόρφωση με πολλές νομοθεσίες– 

κανονισμούς  σε κυβερνητικό επίπεδο. 
 

     

  2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
    

Είδος Εφαρμογής Άδειες χρήσης Κόστος 

Χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 

Πρόγραμμα Σχεδίασης 20 690€ 13.800€ 

Προηγμένη Απομακρυσμένη 

Ψηφιακή Υπογραφή 

100 41€ 4.100€ 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ   17.900€ 

Σύνολο με ΦΠΑ   22.196€ 

 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στις Υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα αποστολής θα 

βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις 

πλην του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο. 

 
 




