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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ αριθµ. 5/25-1-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 42/2017                ΘΕΜΑ: Ανάληψη  υποχρέωσης,  έγκριση

εκτέλεσης,  τεχνικών  προδιαγραφών,

καθορισµός  τρόπου  εκτέλεσης,  και

όρων    διακήρυξης  δηµοπρασίας   για

την εκτέλεση της   εργασίας µε τίτλο :

“Συντήρηση  και  υποστήριξη

εφαρµογών  λογισµικού  ∆ήµου

Θέρµης”

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 25η-1-2017 ηµέρα Τετάρτη

και  ώρα  8.30  π.µ.  συνεδρίασε  η  Οικονοµική  Επιτροπή  Θέρµης  µετά  από  την

υπ’αριθ. 1796/20-1-2017 πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου και σύµφωνα µε

τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 τουΝ.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος Α’/2010)

περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί

σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  7  µέλη, δηλαδή:

        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος

2. Γεωργαλή Ζωή     

3. Πράτανος Απόστολος  1. Καρκατζίνος Νικόλαος

4. Αναγνώστου Πασχάλης  2. Αποστόλου Στυλιανός

5. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος  

6. Γκιζάρης Στέργιος

7. Αγοραστούδη Ευγενία (αναπληρωµατικό

µέλος)

 
                              

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.     

     

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Πανταζή  Ιωάννα,  υπάλληλος  του  ∆ήµου
Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 4ο της ηµερήσιας διάταξης  θέµα έθεσε υπόψη

της επιτροπής την εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας και τις υπ’αριθ. 1/2017,

µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου (σχετικές  προδιαγραφές
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συντάχθηκαν  από  τη  ∆/νση  Προγραµµατισµού  και  Πληροφορικής)  για  την

εκτέλεση  της  εργασίας  µε  τίτλο:  «Συντήρηση  και  υποστήριξη  εφαρµογών

λογισµικού ∆ήµου Θέρµης», πρ/µού 29.439,68€  (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) µε

δηµόσιο  συνοπτικό  µειοδοτικό  διαγωνισµό  µε  σφραγισµένες  προσφορές  και  µε

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά βάσει τιµής ανά οµάδα

ειδών προϋπολογισµού της µελέτης,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016,

καθώς  και  τον  καθορισµό  των  όρων  διακήρυξης  σύµφωνα  µε  το  συνηµµένο

σχέδιο.

    

Η δαπάνη συνολικού ποσού 29.439,68€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καλυφθεί

από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό οικ. Έτους 2017 µε το ποσό

των  16.041,66€  και  τον  προϋπολογισµό  οικ.  Έτους  2018  µε  το  ποσό  των

13.398,02€. 

Τέλος  έθεσε  υπόψη  την  από  11/1/2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  για

δέσµευση συνολικού ποσού 16.041,66€ προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 (α/α 114)

για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο :  «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρµογών

λογισµικού ∆ήµου Θέρµης» και συγκεκριµένα:

1. ποσού  15.521,66  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6266.001  για  τη  συντήρηση

εφαρµογών λογισµικού Οικον. Και ∆ιοικ. Υπηρεσιών (O.T.S.)

2. ποσού  520,00  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6266.003  για  τη  συντήρηση

προγράµµατος διαχείρισης γραφείου ∆ηµάρχου (citizens)

 Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της

την  εισήγηση  του  Προέδρου  και  των  υπηρεσιών  την  αριθµ.  1/2017 µελέτη  της

∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου

του Ν. 3463/2006, του Ν.4412/2016, του Ν.3852/2010, του Π.∆. 80/2016 και της αρ.

2/100018/0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών          

      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα

1. ∆εσµεύει  πίστωση  συνολικού  ποσού  16.041,66€  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους

2017  (α/α  114)  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  µε  τίτλο:  «Συντήρηση  και

υποστήριξη εφαρµογών λογισµικού ∆ήµου Θέρµης» και συγκεκριµένα:

1. ποσού  15.521,66  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6266.001  για  τη

συντήρηση  εφαρµογών  λογισµικού  Οικον.  Και  ∆ιοικ.  Υπηρεσιών

(O.T.S.)

2. ποσού 520,00 σε βάρος του Κ.Α.  02.10.6266.003 για τη συντήρηση

προγράµµατος διαχείρισης γραφείου ∆ηµάρχου (citizens)

2. Παρέχει  την  έγκριση  για  ανάληψη  υποχρέωσης  ποσού  13.398,02€

(συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ) για  το  έτος  2018 σε  βάρος  της  πίστωσης  του

αντίστοιχου Κ.Α.Ε. προϋπολογισµού οικ. Έτους 2018 

3. Εγκρίνει την εκτέλεση της  εργασίας µε τίτλο: «Συντήρηση και υποστήριξη

εφαρµογών  λογισµικού  ∆ήµου  Θέρµης»,  πρ/µού  29.439,68€

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

4. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο:

«Συντήρηση  και  υποστήριξη  εφαρµογών  λογισµικού  ∆ήµου  Θέρµης»,

σύµφωνα µε την  αριθµ.  1/2017 µελέτη της  ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών

του ∆ήµου
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5. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της εργασίας το δηµόσιο συνοπτικό µειοδοτικό

διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης  την

πλέον συµφέρουσα προσφορά βάσει τιµής  ανά οµάδα ειδών προϋπολογισµού

της µελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

6. Καθορίζει  τους  όρους  διακήρυξης  δηµοπρασίας  σύµφωνα  µε  το

επισυναπτόµενο  σχέδιο  διακήρυξης  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  τµήµα  της

παρούσας απόφασης.

Για  την  διενέργεια  του  διαγωνισµού  θα  εκδοθεί  διακήρυξη  από  τον  ∆ήµαρχο
Θέρµης Παπαδόπουλο Θεόδωρο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 42/2017.

 Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                    Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

                                                                          

               ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:

α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού δέκαέξι χιλιάδων

σαράντα ενός ευρώ και εξήντα έξι λεπτών(16.041,66€) 

είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 

του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ 02.10.6266.001 και 02.10.6266.003 πίστωσης και

β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του 

άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 114 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 

ΚΑΕ 02.10.6266.001 – 0,00€

ΚΑΕ 02.10.6266.003 – 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαΐδου Ελένη

ΑΔΑ: 637ΥΩΡΣ-1ΝΑ


		2017-01-30T12:45:35+0200
	Athens




