
          

                                            
                                              
 
                                                   Αγία Παρασκευή  29.05.2018
                                                   Αρ.πρωτ.: -  996 -

             
                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  12/2018 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης:  97/ 2018              

   

Στην  Αγία  Παρασκευή,  σήμερα  την  25/05/2018, ημέρα  της  εβδομάδας  Παρασκευή  και  ώρα  15:30
συνήλθε  σε   τακτική  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ύστερα  από  την  με  αριθ.πρωτ.:  943/
21.05.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Παπαμιχαήλ Σωτήρη που επιδόθηκε σε κάθε ένα
από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010.
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των –15- μελών βρέθηκαν
παρόντα -9-  αρχίζει η συνεδρίαση:
              Παρόντες                               Απόντες

     Παπαμιχαήλ Σωτήρης                                                               Βαλασιάδης Δημήτριος
      Σερκεδάκης Αριστοτέλης                                                         Αθανασούλης Κων/νος
      Μπονάρου Αργυρώ                                                                  Κρητικίδης Κων/νος
      Χριστοφοράτου Δήμητρα                                                        Γουργούλης Ιωάννης                             
      Παπασπύρος Σπύρος                                                                Ζορμπάς Βασίλειος
      Θανόπουλος Αθανάσιος                                                          Μουστόγιαννης Αλέξανδρος 
      Κανιώρης Νικόλαος                                                                                                                                   
      Γυφτέας Δημήτριος (αναπλ.)                                                                                                                                   
      Ρίζκ-Καρακατσάνη Μαρία (αναπλ.) 
                                                                                                                                                  

  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του  9ου θέματος Η.Δ.,  προσήλθε ο κ. Αθανασούλης Κων/νος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

“΄Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την
συντήρηση του μισθοδοτικού προγράμματος 

για το έτος 2018”

ΑΔΑ: 7ΝΥΓΟΛΘΒ-8Κ5



Επί του 6  ου   Θέματος Η.Δ.  

ΘΕΜΑ: «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την συντήρηση του μισθοδοτικού 
προγράμματος για το έτος  2018»

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του  N.4412/16,  προκειμένου να καλυφθούν οι

ανάγκες που προκύπτουν  για  την  συντήρηση του μισθοδοτικού προγράμματος για το έτος  2018.
εισηγούμαστε ως ακολούθως:

Η δαπάνη, που απαιτείται για την  συντήρηση του μισθοδοτικού προγράμματος για  το  έτος
2018, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 6.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  έχει δε δεσμευτεί
στoν ΚΑΔ-10.6266.01   (με τίτλο  Συντήρηση προγράμματος μισθοδοσίας & εφαρμογών λογισμικού  )
του εκτελούμενου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του  Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. και με Πρωτογενές
Αίτημα 18  REQ  00003150570  

CPV: 72267000-4 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

       ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.
    Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η συντήρηση των προγραμμάτων μισθοδοσίας
    που είναι εγκατεστημένα στις εγκαταστάσεις του  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ        
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.
   
   Η συντήρηση περιλαμβάνει:
      1. Tις διορθώσεις των υπαρχόντων προγραμμάτων που απαιτούνται 
         για την εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής σύμφωνα με τους νόμους
         του Ελληνικού Κράτους. (Φόροι, χαρτόσημο, ταμεία κ.τ.λ)

      2. Τις βελτιώσεις των προγραμμάτων και τα νέα  προγράμματα. (δηλ. τις νέες versions).

      3. Τηλεφωνική υποστήριξη απεριόριστη. 

      4. Συμβουλές για την καλύτερη εκμετάλλευση της εφαρμογής.

      5. 3  επί τόπου επισκέψεις μέσα στο έτος δωρεάν.
   
      και μέχρι του συνολικού ποσού των 6.700,00€ συμπ/νου  Φ.Π.Α.
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Εν  δεικτικός προϋπολογισμός :  
 Το κόστος για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας «Συντήρηση προγράμματος μισθοδοσίας & 
εφαρμογών λογισμικού », δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 6.700,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. ποσοστού 24% και νόμιμων κρατήσεων και θα βαρύνει τον Κ.Α.Δ 10.6266.01 του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Ύπαρξη πιστώσεων   :  
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον  
εγκεκριμένο προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2018, ύψους 6.700,00€ και συγκεκριμένα 
στον Κ.Α.Δ. 10.6266.01

Φορέας χρηματοδότησης   :  
Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Ν.Π. 

Δικαίωμα συμμετοχής   –   κριτήρια επιλογής αναδόχου   :  
Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την
κατάταξη των συμμετεχόντων με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα του αντίστοιχου 
κλάδου.

Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16

Συμβατικά Στοιχεία  :  
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο
κομμάτι αυτής, κατά σειρά ισχύος, είναι:
• Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
• Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)

Έγκριση     Αποτελέσματος   –   Ανακοίνωση     Κατακύρωσης:  
1)   Για την  έγκριση του αποτελέσματος  αποφασίζει  ο  πρόεδρος μετά από προηγούμενη γνώμη του
αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου σύμφωνα με τα όσα ορίζει το αρθρ 118 του Ν. 4412/16 
2)   Στον προμηθευτή στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση  
3) Εάν ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση
εντός  10  ημερών  κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση  του  διοικητικού   συμβουλίου  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16

Σύμβαση  :  
Η σύμβαση καταρτίζεται από την οικονομική υπηρεσία του Ν.Π. και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα
μέρη.  Η  σύμβαση  συντάσσεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  που  αναφέρονται  στην  απόφαση  του
Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του μειοδότη που
έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.  H διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 30-04-2019.
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Τρόπος πληρωμής  :  
Η  εκτέλεση  της,  αναφερόμενης  στην  παρούσα  εισήγηση,  υπηρεσίας  θα  γίνει  τμηματικά  έως  τις  30
Απριλίου του έτους 2019 και θα επιβλέπεται από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή.
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνετε τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των
εργασιών,  μετά την  έκδοση από τον  ανάδοχο  των νόμιμων φορολογικών στοιχείων και  την  έκδοση
χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Ν.Π.

Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρεχόμενη υπηρεσία   :  
α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
γ) Το άρθρο 66 και 68 του Ν.4013/11
δ) Το άρθρο 11  του Ν.4270/14
ε) Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/05-08-2016) περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
στ)Το άρθρο 158 του Ν.3463/06
ζ)  Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2018 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την δαπάνη που απαιτείται για την συντήρηση του μισθοδοτικού προγράμματος για το
έτος  2018, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 6.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%,  έχει δε δεσμευτεί στoν ΚΑΔ-10.6266.01   (με τίτλο Συντήρηση προγράμματος μισθοδοσίας
& εφαρμογών λογισμικού ) του εκτελούμενου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 
του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. και με Πρωτογενές Αίτημα 18  REQ  00003150570,    όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στην παρούσα εισήγηση.

       

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 97 /2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                             Τα Μέλη
              Παπαμιχαήλ Σωτήρης                       Σερκεδάκης Αριστοτέλης, Μπονάρου Αργ., 
                                                                            Χριστοφοράτου Δήμ., Παπασπύρος Σπ.,
                                                                            Θανόπουλος Αθαν.,  Κανιώρης Νικ., 
                                                                            Ρίζκ-Καρακατσάνη Μ.(αναπλ.), Γυφτέας Δημ.(αναπλ.), 
                                                                           
                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
      Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 
      το αρχείο μας.
      Αγία Παρασκευή.............................................   
                                Η Γραμματέας
                      
                           Μπακιρτζή Καλλιόπη
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