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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα  28-2-2022
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού 
Ταχ. Διεύθυνση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου  & Λογιστηρίου 
Ταχ. Κώδικας   : 66133 Δράμα Κοιν: 1. Τμήμα Προμηθειών  
Πληροφορίες    : Σιδηροπούλου Μακρίνα 2. Αντιδήμαρχο Πληροφορικής
Τηλέφωνο         : 2521350613 3. Γενικό Γραμματέα     

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

     
ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για Προμήθεια ειδών πακέτων λογισμικών-Software για τις 
ανάγκες του Δήμου Δράμας»

Σχετ: 1021/28-2-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών μας

Η παρούσα συνημμένη μελέτη 1/2023 του Τμήματος ΤΠΕ της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
Οργάνωσης & Πληροφορικής, αφορά την προμήθεια  πακέτων λογισμικού–Software,  για τις ανάγκες 
υπηρεσιών του Δήμου Δράμας & τη διασφάλιση της εύρυθμης, αποτελεσματικής και ασφαλούς λειτουργίας 
τους και συγκεκριμένα  των παρακάτω ειδών ανά Τμήμα (Α, Β, Γ), με σχετική άμεση διαδικασία από το Τμήμα 
Προμηθειών με τίτλο «Προμήθεια πακέτων λογισμικών»

H ανάγκη προμήθειας συνάδει και με οδηγίες dpo για την συμμόρφωση στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων 679/2016 σχετικά με ανανεωμένα συστήματα καθώς και επανειλημμένων οδηγιών της 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείο Εσωτερικών (Τμήμα Κυβερνοασφάλειας) για την  
επιτακτική ανάγκη της συνεχής ενημέρωσης των πληροφοριακών συστημάτων και πακέτων λογισμικών μας, 
καθώς και συνεχιζόμενων πρακτικών ασφαλείας. Η αναγκαιότητα της προμήθειας modules αναλυτικά 
περιγράφεται στο παραπάνω σχετικό μας έγγραφο 1021/28-2-2023 καθώς και στην συνημμένη μελέτη 1/2023 
του Τμήματος ΤΠΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχόμενα έγγραφα από Τμήμα Κυβερνοασφάλειας ειδικά με επιθέσεις και σε 
ιστοσελίδες που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, είναι επιτακτική η ανάγκη για κάλυψη ανανεώσεων 
υπαρχόντων plugins. Σχετικά με την ιστοσελίδα για να ολοκληρωθεί η μετάβαση της στο Σύζευξις ΙΙ (οι 
διαδικασίες ξεκίνησαν από τις αρχές του έτους και πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα) για να περάσει το τεστ 
ελέγχου ευπαθειών η ιστοσελίδα, ώστε να ολοκληρωθεί η μετάβαση της  σε πιο ασφαλές περιβάλλον, αποτελεί 
αναγκαία συνθήκη η ανανέωση υπαρχόντων και αγορά νέου plugins.

Η αναγκαιότητα των ειδών των Τμημάτων μελετήθηκε και καθορίστηκε έχοντας υπόψη:

Α. Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού-modules (ΤMHMA Α-Software) με βάσει τα σχετικό υπηρεσιακό που 
υποβλήθηκαν από την Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου, για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών τους στο 
Τμήμα Εσόδων άμεσα με διαδικασία  του άρθρου 118 του Ν 4412/16, όπως περιγράφεται στο σχετικό τους 
έγγραφο αριθ. πρωτ.: 1021/28-2-2023

Α/Α ΤΜΗΜΑ Α Περιγραφή Λογισμικού Εφαρμογών Genesis της 
SingularLogic CPV 48700000-5

Ποσότητα

1 Άδεια χρήσης ΟΤΑ Genesis  Διαχείριση ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ-
αναβαθμίσεις για το τρέχον έτος

1
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Β. Προμήθεια των παρακάτω λογισμικών (ΤΜΗΜΑ Β-Software) 

Τα παρακάτω είναι και σύμφωνα με προηγούμενες οδηγίες dpo για την συμμόρφωση στον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 σχετικά με ανανεωμένα συστήματα καθώς και συνεχών οδηγιών 
της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείο Εσωτερικών για την χρηστικότητα ανανεωμένων 
πληροφοριακών συστημάτων, για αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας, να κρατιούνται ενημερωμένα τα 
συστήματά  (upgrades, updates, patches) και κεντρικής διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων να 
χρησιμοποιείτε πάντα ενημερωμένο πρόγραμματα-modules-plugins προστασίας σε κάθε ΗΥ & Server, να 
δημιουργούμε κανόνες πρόσβασης/εκτέλεσης σε αρχεία (access control & user privileges), να εφαρμόζουμε  
anti-spam λογισμικό κλπ. Επίσης απομακρυσμένης κεντρικής διαχείρισης απομακρυσμένης πρόσβασης, με 
συνέχιση ανανέωσης έκδοσης για μεγαλύτερη ασφάλεια. Καθώς και συνέχιση κατάλληλων νέων εκδόσεων 
plugins για την ιστοσελίδα για την βελτιστοποίηση της. Λαμβάνοντας υπόψη τα απανωτά έγγραφα από Τμήμα 
Κυβερνοασφάλειας ειδικά με επιθέσεις και σε ιστοσελίδες που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, είναι 
επιτακτική η ανάγκη για κάλυψη ανανεώσεων υπαρχόντων plugins. 

Ειδικά με την ιστοσελίδα για να ολοκληρωθεί η μετάβαση της στο Σύζευξις ΙΙ (οι διαδικασίες ξεκίνησαν 
από τις αρχές του έτους και πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα) και να περάσει το τεστ ελέγχου ευπαθειών ώστε 
να ολοκληρωθεί η μετάβαση της  σε πιο ασφαλές περιβάλλον, αποτελεί αναγκαία συνθήκη η άμεση ανανέωση 
υπαρχόντων και αγορά νέου plugins. 

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην συνημμένη μελέτη 1/2023 του Τμήματος ΤΠΕ.

Γ. Προβλέπεται η ενεργοποίηση – προμήθεια νέων εκδόσεων   για τις παρακάτω εφαρμογές της SingularLogic 
που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου Δράμας

Α/Α ΤΜΗΜΑ Γ-Περιγραφή ενεργοποίηση -προμήθεια νέων εκδόσεων   
Λογισμικού Εφαρμογών Genesis της SingularLogic
CPV 48700000-5

Ποσότητα

1 ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1

2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 1

3 Κ.Ο.Κ 1

4 ΤΑΠ 1

5 ΤΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1

6 ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1

7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 1

8 RELEASE EXTRA USERS 61

9 Web Servises Genesis 1

10 ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 1

11 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΧΡΕΩΣΤΩΝ 1
12 Ειδοποιήσεις Χρεών-Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 1
13 ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΓΓΠΣ 1
14 Διαχείριση Μισθωμάτων ακινήτων 1
15 Διαχείριση Δημοτικής Περιουσίας 1
16 Διαχείριση λογαριασμών ΔΕΗ 1
17 Διαχείριση ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Α/Α CPV ΤΜΗΜΑ Β 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 48000000-8 TeamViewer Corporate Subscription  τελευταίας έκδοσης συνδρομή για 1 χρόνο 1
2 48321000-4 GstarCAD Professional τελευταίας έκδοσης 2
3 48900000-7 GDPR Cookie Consent Plugin (Single Site) (1 χρόνο) 1
4 48900000-7 BackWPup Pro(Standard) (1 χρόνο) 1
5 48900000-7 WordPress Yoast SEO Premium τελευταίας έκδοσης Lifetime Update-Full 

Addons 
1

6 48900000-7 Wordfence Premium 1 χρόνο 1
7 48900000-7 WPML Multilingual CMS 1 χρόνο 1
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18 Σύστημα Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση πολιτών & επιχειρήσεων Singular-Αιτήσεις, Ραντεβού, 
Οικονομικά στοιχεία οφειλετών, Εκτέλεση προϋπολογισμού κλπ

1

Τα παραπάνω Τμήματα (Α,Β, Γ) είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) συνολικά ανά Τμήμα κατ’ εκτίμηση με τις 
τρέχουσες τιμές (αναλυτικά περιγράφονται τα είδη, οι τιμές και η αναγκαιότητα τους στην συνημμένη μελέτη 1/2023 
Τμήματος ΤΠΕ, στο σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών 2017/28-2-2023 και στα  email υπηρεσιών μας,  του 
Σύζευξις ΙΙ & έγγραφα του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας:

Τμήμα Α-Software:   1.581,00€
Τμήμα Β- Software:   5.071,60€
Τμήμα Γ- Software: 11.527,04€

Για τη διενέργεια της παρούσας προμήθειας θα διεξαχθεί από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Δράμας 
η νόμιμη διαδικασία ανάθεσης ανά Τμήμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις των:  Ν. 4412/2016 
(Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ΦΕΚ 
147/Α’/8-8-2016, με τις τροποποιήσεις του και κυρίως του Ν.4605/01-04-2019 (ΦΕΚαρ.52/01.04.19/τ.Α'), του Ν.4782/21, 
το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016), της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007),των διατάξεων της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008, της 
παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και των 
τροποποιήσεων αυτών.

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 18.179,64 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (14.661,00 € χωρίς ΦΠΑ) υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον Κ.Α.  10.7134.03-Software, του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2023. 

Επειδή οι τιμές σε Software είναι ευμετάβλητες και γενικά αναπροσαρμόζονται συνεχώς καθημερινά, 
παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση και δικές σας ενέργειες, ώστε να προχωρήσουν οι νόμιμες διαδικασίες εγκαίρως 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αποστέλλοντας την σχετική έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος στο Τμήμα 
Προμηθειών του Δήμου Δράμας για να συνεχίσει άμεσα την διεξαγωγή της προμήθειας.

Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                                                 Αθανασίου Αιμίλιος

Συν: Μελέτη 1/2023 Τμήματος ΤΠΕ
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