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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 32/2021 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Απευθείας ανάθεση για την 

προμήθεια  του λογισμικού “ArcGIS 10.Χ Software for Desktop Single Use ”  

του Δ. Αγιάς. 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 

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

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως προστέθηκε με 
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.  

6) Την αριθμ.  274/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία διατέθηκε 

πίστωσης 5.753,60€ ευρώ από τον Κ.Α. 02.25.7131.06 έτους 2021 του Δ. Αγιάς.   

7) Το εγκεκριμένο αίτημα από το Μητρώο Συμβάσεων  

8) Την αριθ. πρωτ.:2183/02-03-2021 πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς 

και την προσφορά της εταιρείας ΑΔΩΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

9) Τις τεχνικές προδιαγραφές. 

10) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 

11)Τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο προσφέρων (φορολογική, ασφαλιστική 

ενημερότητα & ποινικό μητρώο) τα οποία ελέγχθηκαν και βρέθηκαν έγκυρα 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ  

   Την προμήθεια και εγκατάσταση του λογισμικού ArcGIS 10.X for Desktop Single 

Use, για δύο χρήστες το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής: 

• ArcGIS PRO 

• ArcGIS Online Complimentary Subscription, έναν (1) creator type named user 

και 100 credits στα πλαίσια της εγγύησης/ συντήρησης. 

 

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση του ανωτέρω λογισμικού 

είναι  5.753,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως εξής:  

Προϋπολογισμός 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΔΕΙΕΣ 

ΧΡΗΣEIΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 1. 

ArcGIS Desktop Basic Single Use 

Περιλαμβάνει : 

 ArcGIS PRO 

 ArcGIS Online Complimentary 

Subscription,έναν (1) creator type 

named user και 100 credits στα 

πλαίσια της εγγύησης/ συντήρησης 

 

2 2.000,00€ 4.000,00€ 

2. Συντήρηση 2ΟΥ έτους 640,00€ 640,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.640,00€ 

  
ΦΠΑ 24% 

                         

1.113,60€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.753,60€ 

 

Β. ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ 
 

  την προμήθεια “ ArcGIS 10.Χ Software for Desktop Single Use ” 

προϋπολογισθείσης αξίας (5.753,60€) πέντε χιλιάδων εφτακοσίων 

πενήντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24%, στην εταιρεία ΑΔΩΝΙΣ ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο ΄΄MDS 

Marathon Data Systems΄΄  Αντιπροσωπεία η μεσιτεία πώλησης μηχανημάτων 

γραφείου και εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών με έδρα επιχείρησης 

Αιγιαλείας 48 & Επιδαύρου Τ.Κ. 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου Αθήνα, 

Τηλ:2106198866 και ΑΦΜ:093289026  ΔΟΥ Αμαρουσίου όπως περιγράφεται 

στον παραπάνω πίνακα και με τους κάτωθι όρους που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης: 
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Συγγραφή  Υποχρεώσεων 
 
1. Τα παραπάνω λογισμικά απαιτούν για το Desktop: Windows 10.  

2. Η εταιρεία Environmental Systems Research Institute, Inc. (Esri) είναι η εταιρεία 

που ανέπτυξε και παράγει την τεχνολογία λογισμικού Esri ArcGIS. Όλα τα προϊόντα 

και η συντήρησή τους που περιλαμβάνονται στην προσφορά µας είναι 

αδειοδοτηµένα µόνο βάσει των όρων και προϋποθέσεων του Esri Master Agreement, 

που διατίθεται στη διεύθυνσηhttps://www.esri.com/en-us/legal/terms/full-master-

greement και ενσωματώνονται στην προσφορά µας µε αυτή την αναφορά.  

3. Εγγύηση των προσφερόμενων ειδών: ένα (1) έτος από την παράδοση.  

4. Κόστος-ετήσιας συντήρησης µετά την λήξη της εγγύησης:16% ετησίως επί των 

αρχικών τιμών  προσφοράς 

5. Στην Εγγύηση και Συντήρηση περιλαμβάνεται:  

 Συνεχή υποστήριξη µέσω τηλεφώνου, fax, email, στα καθημερινά σας 

ερωτήματα ή προβλήματα που τυχόν προκύπτουν κατά την χρήση του 

λογισμικού  

 Συνεχή ανανέωση του λογισμικού µε όποια νέα έκδοση  ανακοινώνεται από 

την κατασκευάστρια εταιρεία esri.  

 Δυνατότητα αξιολόγησης (evaluation) υπαρχόντων ή νέων λογισμικών που 

διατίθενται από την κατασκευάστρια εταιρεία esri.  

 1 Greator User Type και 100 credits για το ArcGIS Onlίne για κάθε Desktop 

Iίcense.  

 Δωρεάν Απεριόριστη Πρόσβαση στην Νέα Εκπαιδευτική Ιστοσελίδα της Esri, 

για να είστε πάντα ενημερωμένοι για τις« δυνατότητες του ArcGIS, η οποία 

περιλαμβάνει OnLine μαθήματα, εκπαιδευτικά σεμινάρια, βίντεο, εκπαιδευτικό 

υλικό από έμπειρους εισηγητές. Περισσότερες πληροφορίες  θα βρείτε στο 

www.esri.com/training. 

6. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του λογισμικού: 10-20 ημέρες από την 

παραγγελία .     

                                                                                  
Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται 

στο διαδίκτυο (Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ), δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου 

Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως. 

                                                                                            

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ 

http://www.esri.com/training.
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