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          ΠΡΕΒΕΖΑ   23/3/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩT.    6236

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ  148/2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας 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) Την αναγκαιότητα για υπηρεσίες από βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

5) Τον  προϋπολογισμό  του  οικονομικού  έτους  2018  οπου  υπάρχει  η  πίστωση  στην  ΚΑ

02.00.6452

6) α)Την υπ'  αριθ.  130/2018 (Α.Δ.Α.  6Θ41ΩΞΧ-6ΤΘ) Απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής  που

εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση.

β)  Την  υπ’  αριθ.  244/2018   απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  (Α.Δ.Α.  Ψ70ΩΩΞΧ-ΩΕΡ ) και  γ)τη

βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης)

ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της

παρ  1α του  άρθρου  4  του  ΠΔ  80/2016  και  τη  δέσμευση  στο  οικείο  Μητρώο  Δεσμεύσεων  της

αντίστοιχης πίστωσης με α/α  244/2018.

7) Την αριθμ.πρωτ. 5269/13-3-2018 πρόσκληση του Δημάρχου προς τον οικονομικό φορέα, περί

υποβολής προσφοράς.

8) Την με αριθμ.πρωτ. 5936/20-3-2018 υποβληθείσα προσφορά της επιχείρησης ΔΗΜΟΣΝΕΤ

ΒΑΣΗ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε  τη  διενέργεια  της  υπηρεσίας  με  τίτλο  ''ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΤΑ''  ,  εκτιμώμενης  αξίας  ευρώ  1500€,  χωρίς  Φ.Π.Α.,  με  τη

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ΑΔΑ: 6ΑΩ9ΩΞΧ-ΝΜΥ



2

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο  ''ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΤΑ'' που περιλαμβάνονται στην τεχνική περιγραφή

που συντάχτηκε από την Οικονομική Υπηρεσία με τα παρακάτω στοιχεία: 

Περιγραφή 
υπηρεσίας

CPVS ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Παροχή  υπηρεσίας 

από βάση 

πληροφοριακών και 

εφαρμογών ΟΤΑ  

μέσω διαδικτύου

79980000-7 1500 360 1860

Γ. Αναθέτουμε  την  παροχή  της  υπηρεσίας  ''ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΠΟ  ΒΑΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΟΤΑ'',  όπως  ειδικότερα  περιγράφεται  στο  τεύχος  τεχνικών

προδιαγραφών, στην επιχείρηση  ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., Διεύθυνση 1ο

ΧΛΜ ΘΕΡΜΗΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ με ΑΦΜ  099905999, ΔΟΥ Ζ'  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 2310486263.,

έναντι του ποσού των 1500 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.

       Δ.Η εφαρμογή περιλαμβάνει πρακτικές και εύχρηστες θεματικές ενότητες, οι κυριότερες από τις

οποίες είναι  Οικονομικά των ΟΤΑ, Προσωπικό, Συμβάσεις, Όργανα διοίκησης, Διοικητικά -  Νομικά

θέματα,  Αδειοδοτήσεις,  Νομικά  Πρόσωπα  ΟΤΑ,  Αρμοδιότητες  Δήμων,  Νομοθεσία  –  Νομολογία,

Ερωτήσεις – Απαντήσεις, Ημερολόγιο Ενεργειών, Ενημερωτικά Δελτία, Άρθρα Δήμοςνετ, Τα ΦΕΚ του

Δήμου μου (από 01.01.2011) κα. 

       Ε.Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω της χρησιμοποίησης διαδικτυακής εφαρμογής (λογισμικού), η

οποία παρέχεται μέσω του ίντερνετ.Η παροχή της υπηρεσίας συνίσταται ουσιαστικά στη δυνατότητα

χρησιμοποίησης της εφαρμογής (λογισμικού). Η σύμβαση είναι διάρκειας ενός έτους και αρχίζει από

σήμερα. 

        ΣΤ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους,

στον  προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος  έτους  έχει  εγγραφεί  η  σχετική πίστωση,  η  οποία  θα

βαρύνει τον  Κ.Α.  02.00.6452 του προυπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2018  και έχει εκδοθεί η

σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

      Ζ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την

υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Χρήστος Μπαΐλης
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