
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα : 07-06-2019
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρ. Πρωτ. : 11524 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Ταχ. δ/νση :     Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 311/2019
  Ταχ. Κώδικας     481 00   Πρέβεζα
  e mail :     thm@1485.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ:  Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο,
«ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016
5. Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016 με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες

για την ορθή εφαρμογή του Π.Δ. 80/2016
6. Την  ανάγκη  του  Δήμου  Πρέβεζας  προκειμένου  να  γίνουν,  οι  καταγραφικές  εργασίες  για  την

εξαγωγή συμπερασμάτων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
7. Τις  εξασφαλισμένες  πιστώσεις  με  χρηματοδότηση από Σ019 στον  προϋπολογισμού  του Δήμου

έτους 2019 με ΚΑ. 02.30.7425.602.  
8. Την υπ΄αρ.390 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, δαπάνης 17.360,00€(ΑΔΑ : ΩΧ7ΦΩΞΧ-Η2Ψ).
9. Την  τεχνική  μελέτη  υπ¨αρ.47/17-05-2019μελέτη  που  συντάχθηκε  από  την  Δ/νση  ΤΥ   Δήμου

Πρέβεζας.
10. Την υπ΄αριθ.11248/05-06-2019 Πρόσκληση του Δήμου προς οικονομικό φορέα 
11. Την από 06/06/2019 οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε στην υπηρεσία από τον οικονομικό

φορέα με επωνυμία ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ποσού 17.360,000€ (με ΦΠΑ 24%) για την υπηρεσία σ
καταγραφικές  εργασίες,  συνοδευόμενη  από:  α)Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου.  β)Φορολογική
ενημερότητα και γ)Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  Αναθέτουμε απευθείας την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προκειμένου να γίνουν, οι καταγραφικές εργασίες (CPV-76443000-
0) που αποσκοπούν στην δημιουργία της απαιτούμενης βάσης δεδομένων για την αποτύπωση της 
υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την σήμανση, την στάθμευση και των αναγκαίων στοιχείων για 
την εξαγωγή συμπερασμάτων,για τον Δήμο Πρέβεζας,
Για την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Αλαμάνας, Λασκαράτου, Σελευκείας, Λ.Ιωαννίνων.
§  Δημιουργία κατάλληλου ψηφιακού υποβάθρου, σε περιβάλλον CAD ή/και GIS , που θα περιλαμβάνει
τα εξής στοιχεία: Ο.Τ., άξονες οδών και ονομασίες τους.
§  Κωδικοποίηση των οδών και των παρειών των Ο.Τ. των παραπάνω περιοχών, με παράλληλη 
καταγραφή της ονοματοδοσίας τους, δόμηση βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον GIS και εισαγωγή τους.
§  Καταγραφή της υφιστάμενης ρυθμιστικής κατακόρυφης σήμανσης στις περιοχές, δόμηση βάσεων 
δεδομένων σε περιβάλλον GIS και εισαγωγή τους. 
§  Καταγραφή των στάσεων λεωφορείων, δόμηση βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον GIS και εισαγωγή 
τους. 
§  Σχεδίαση θεματικού χάρτη με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις κυκλοφορίας (φορά οδού) και με θεματική 
αναφορά την ρύθμιση στάθμευσης πάνω στην γραμμή της παρειάς του ΟΤ.
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ΑΔΑ: 9ΕΥΨΩΞΧ-56Β



 στον οικονομικό φορέα με τα παρακάτω στοιχεία¨
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Φ.Μ. 046880526

ΕΔΡΑ Νηρέως 10- 17561/Π.Φάληρο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(τηλέφωνο,  FAX  &  e-
mail)

info@vmconsulting.gr

συνολικής δαπάνης 17.360,00€ (με ΦΠΑ 24%)  με χρόνο υλοποίησης επτά (7) μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης και τόπο εκτέλεσης  Δήμος Πρέβεζας.

Κοινοποιήση
Ανάδοχος- ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΪΛΗΣ
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