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                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρόδος,  02/12/2019 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                            Αριθμ. Πρωτοκ: 2/65941 

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          

ΠΛΗΡ: Γεράσιμος Αντωνάτος                                 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΤΗΛ: 22410-35445                                                       

                                               

 

                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 6043/2019 

 

 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                               (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

3. Τo  άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 

4. Το Π.Δ.80/2016. 

5. Την ανάγκη που προέκυψε για τη συγκεκριμένη προμήθεια. 

6.  Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα 

στον κωδικό προϋπολογισμού 10/7134.0002, 30/7134.0002 

7. 21. Την απόφαση Δημάρχου 4452/2019 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

8. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ που έχει προηγηθεί. 

9. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ που έχει προηγηθεί. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

A. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου «προμήθεια 

Λογισμικού Δήμου Ρόδου (10/7134.0002, 30/7134.0002) έτους 2019». 

 

B. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων 

προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), ως κάτωθι: 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

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 €24.676,00 και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του 

έτους 2019 και συγκεκριμένα των κωδικών 7134.0002 «προμήθεια εφαρμογών λογισμικού» 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

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 : 

 

 

1. 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. Powerbuilder  

 

Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης PowerBuilder, για ανάπτυξη  εφαρμογών σε 

Windows, iOS και Android. Το Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης να παρέχει την 

δυνατότητα για ανάπτυξη desktop, cloud, mobile, web (έκδοση Universal) εφαρμογών και να 

παρέχει βοηθητικά εργαλεία ανάπτυξης. 

Η άδεια χρήσης του περιβάλλοντος ανάπτυξης θα είναι σε μορφή συνδρομής, ετήσια 

συνδρομή ανά όνομα χρήστη (προγραμματιστή).  Οποιαδήποτε νέα έκδοση ή αναβάθμιση 

του περιβάλλοντος ανάπτυξης που κυκλοφορεί κατά τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής θα 

είναι διαθέσιμη χωρίς επιπλέον κόστος. Να δοθεί επιπλέον το Powerserver, συμβατό add on 

στην προσφερόμενη έκδοση του περιβάλλοντος ανάπτυξης με το οποίο θα γίνονται deploy οι 
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εφαρμογές σε .NET, Java Web και mobile apps. Το add on θα προσφέρεται ως άδεια ανά 

χρήστη για χρήση παραγωγής από τουλάχιστον 50 συνεδρίες χρηστών (user session). Η 

προσφερόμενη έκδοση του add on να έχει τη δυνατότητα για λειτουργία από 50 

ταυτόχρονους χρήστες (user session). Στο κόστος του add on να συμπεριλαμβάνεται και η 

βασική υποστήριξη για τουλάχιστον ένα έτος. 

 

3. 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 

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) 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α  

ΕΙΔΟΣ K.A. 

TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 
ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 
Απομακρυσμένες Ψηφιακές 

Υποφραφές 
10-7134.0002 35 100 3.500 

2 Powerbuilder 10-7134.0002 9.900 1 

 

9.900 

 

3 GstarCAD Professional 2019 30-7134.0002 650 10 

 

6.500 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

 

19.900 

 

ΦΠΑ 24% 4.776 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  24.676 
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 Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια, είναι αυτή της Απευθείας 
Ανάθεσης του Δημάρχου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προμηθευτή 

είναι η προμήθεια να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην 

παρούσα.  

 Ο υποψήφιος θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνεί με όλους τους όρους 

της Πρόσκλησης.  

 Επιπλέον, κατά την κατάθεση της προσφοράς απαιτείται η προσκόμιση: 

  φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,  
 καθώς και ποινικό μητρώο το οποίο να έχει εκδοθεί μέχρι και 3 μήνες πριν από 

την πρόσκληση,  ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι δεν υπάρχει 
εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 3, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1, δ) 

τρομοκρατικά εγκλήματα) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και 
άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  

 Βεβαίωση εγγραφής, εφόσον υπάρχει υποχρέωση, στο αντίστοιχο Επιμελητήριο για 

το έτος 2019. 

 Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 Το cpv της προμήθειας είναι 48000000-8. 

 Δεν απαιτείται προσφορά για το σύνολο των ειδών της πρόσκλησης. 

 Ο συμμετέχων για τη συμπλήρωση της προσφοράς του θα πρέπει να χρησιμοποιήσει 

τον πίνακα της παρούσης πρόσκλησης. 

 Τέλος, μαζί με το φάκελο συμμετοχής του ο συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει και 

usb το οποίο θα περιέχει σε έγγραφο του word την οικονομική προσφορά του προς 

διευκόλυνση της Υπηρεσίας. Ρητά δηλώνεται ότι για την κατακύρωση θα ληφθεί 

υπόψη η έγγραφη προσφορά. 

 Η προμήθεια θα περατωθεί μέχρι τις 31/12/2019. 

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ. 22410-35445 μέχρι και την 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/12/2019 στις 09.00 πμ (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής 

προσφορών). Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του Ν.4412/2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όλα τα είδη της 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, στο 

τηλέφωνο: 22410-35445 και φαξ: 22410-39780, στo Γεράσιμο Αντωνάτο.  

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από σήμερα έως 
και την ημέρα της διαδικασίας. 

 

 

                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

 

                                                    ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 

2. Δνση Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών 

3. Τμήμα Προμηθειών 

4. Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών, για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος, με απόδειξη. 

5. Γραφείο Υποστήριξης Ιστοσελίδας Δήμου Ρόδου, για ανάρτηση στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου από τη λήψη του παρόντος, με απόδειξη. 
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