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ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για την ανανέωση της σύμβασης για την παροχή
υπηρεσιών  openABEKT,  για  τις  ανάγκες  υποστήριξης,  συντήρησης  και  διαχείρισης
ψηφιακού  και  συμβατικού  περιεχομένου  και  υπηρεσιών  της  Δημοτικής  Βιβλιοθήκης
Πρέβεζας, διάρκειας ενός (1) έτους»
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.  358/2019

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας
Έχοντας λάβει υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν. 3852/2010.
2. Tις διατάξεις της παραγρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
3.  Τις  διατάξεις  του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 Τεύχος Α) και ειδικότερα των

άρθρων 116,118 και 120.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 209  του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»

όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Το Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (ΦΕΚ 145  Α/5-8-16).
6. Την  εγκύκλιο  του  Υπ.Οικ.  2/100018/0026/30.12.2016  με  την  οποία  παρέχονται

διευκρινήσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του Π.Δ. 80/2016.
7. Την  αριθ.  πρωτ.  12408/19-6-2019  εισήγηση-πρωτογενές  αίτημα  του  τμήματος

Πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας προς το Δήμαρχο Πρέβεζας για την ανάγκη ανανέωσης
της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  openABEKT διάρκειας  ενός  (1)  έτους,  για  τις
ανάγκες  υποστήριξης,  συντήρησης  και  διαχείρισης  ψηφιακού  και  συμβατικού
περιεχομένου  και  υπηρεσιών  της  Δημοτικής  Βιβλιοθήκης  Πρέβεζας  (Η  παρούσα
σύμβαση λήγει στις 24-7-2019).

8. Το  αρ.  πρωτ.  12431/19-6-2019  τεκμηριωμένο  αίτημα  διατάκτη  για  ανάληψη
υποχρέωσης προς τον προϊστάμενο της Οικον. υπηρεσίας Δήμου Πρέβεζας για την
αναγκαιότητα ανανέωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών openABEKT διάρκειας
ενός (1) έτου για τις ανάγκες διαχείρισης ψηφιακού και συμβατικού περιεχομένου
και υπηρεσιών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρέβεζας. 

9. Την  αριθμ.  419/20-6-2019  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  (Με  αριθ.  πρωτ.
12533/20-6-2019) συνολικού ποσού 1116,00 € και τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της
Οικονομικής  Υπηρεσίας  επί  της  ανωτέρω  απόφασης  (ή  πρότασης)  ανάληψης
υποχρέωσης: α)για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου ,
β) την συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
και γ)  τη δέσμευση στα λογιστικά βιβλία του δήμου της αντίστοιχης πίστωσης με
αριθμό καταχώρησης 419/20-6-2019 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της  υπηρεσίας  (που
αναρτήθηκε στη Διαύγεια με αρ. ΑΔΑ: ΨΡ0ΜΩΞΧ-7Λ4).

10. Το  προϋπολογισμό  του  Δήμου  έτους  2019  και  του  Κ.Α.  02.15.6266   όπου  έχει
δεσμευθεί η αναγκαία πίστωση με την με την Π.Α.Υ. 419/2019.

11. Την αριθ. Πρωτ. 12635/21-6-2019 πρόσκληση του Δήμου Πρέβεζας προς τo Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. 

12. Την προσφορά που υποβλήθηκε από το Ε.Ι.Ε./Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Βασιλέως
Κωνσταντίνου  48,  11635  Αθήνα,  με  Α.Φ.Μ  090003416  ΔΟΥ  ΙZ’  Αθηνών,  (αριθ.
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πρωτ.12935/25-6-2019)  και  είναι  σύμφωνη  με  τις  προδιαγραφές  όπως  αυτές
αναφέρονται στο  αριθ. πρωτ. 12635/21-6-2019 εγγράφου του τμήματος πολιτισμού
Δήμου  Πρέβεζας-πρόσκληση  υποβολής  προσφοράς,  η  οποία  προσφέρει  για  την
ετήσια υπηρεσία παροχής της υπηρεσίας  openABEKT για τις  ανάγκες  διαχείρισης
ψηφιακού και συμβατικού περιεχομένου και υπηρεσιών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Πρέβεζας και  της Παιδικής-Εφηβικής Βιβλιοθήκης Δήμου Πρέβεζας,   για χρονικό
διάστημα ενός (1) έτους, από 25/7/2019 μέχρι και 24/7/2020, την τιμή των 900,00 €.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%. Με την προσφορά κατατέθηκαν και
τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  (Ασφαλιστική  και  Φορολογική  ενημερότητα,
αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, ΦΕΚ ίδρυσης). 

13. Την  ανάγκη  παροχής  υπηρεσιών  openABEKT,  συντήρησης,  υποστήριξης  και
διαχείρισης του συστήματος αυτοματισμού Βιβλιοθηκών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Πρέβεζας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε  την  παροχή  υπηρεσίας  με  τίτλο   «Ανανέωση  της  σύμβασης  για  την
παροχή  υπηρεσιών  openABEKT,  για  τις  ανάγκες  υποστήριξης,  συντήρησης  και
διαχείρισης ψηφιακού και συμβατικού περιεχομένου και υπηρεσιών της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Πρέβεζας.

2. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας  για την ανάγκη ανανέωσης
της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  openABEKT διάρκειας  ενός  (1)  έτους  για  τις
ανάγκες   υποστήριξης,  συντήρησης  και  διαχείρισης  ψηφιακού  και  συμβατικού
περιεχομένου και υπηρεσιών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρέβεζας και της παιδικής-
Εφηβικής  Βιβλιοθήκης  Δήμου  Πρέβεζας,  όπως  περιγράφονται  με  το   αριθμ.
12408/2019 εγγράφου του τμήματος πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας. 

3. Αναθέτουμε  απευθείας  την  παροχή  της  υπηρεσίας  «Ανανέωση  της  σύμβασης
παροχήςυπηρεσιών  openABEKT,   διάρκειας  ενός  (1)  έτους  για  τις  ανάγκες
υποστήριξης, συντήρησης και διαχείρισης ψηφιακού και συμβατικού περιεχομένου
και  υπηρεσιών  της  Δημοτικής  Βιβλιοθήκης  Πρέβεζας,  στο Εθνικό  Ίδρυμα
Ερευνών/Εθνικό  Κέντρο  Τεκμηρίωσης,  που  εδρεύει  στην  Βασ.  Κωνσταντίνου  48,
11635 Αθήνα, με αριθμό φορολογικού μητρώου 090003416, Δ.Ο.Υ Ζ’ Αθηνών, τηλ.
2107273970.

   Το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.116,00 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. και αναλύεται ως κάτωθι:

Περιγραφή της Υπηρεσίας Χρονική
Διάρκεια 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ-ΕΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

Ανανέωση της σύμβασης για
την  παροχή  υπηρεσιών
openABEKT, για τις ανάγκες
υποστήριξης,  συντήρησης
και  διαχείρισης   ψηφιακού
και συμβατικού περιεχομένου
και υπηρεσιών της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Πρέβεζας

Ένα (1) έτος

(Από 25-07-2019
μέχρι και 

24-07-2020)

900,00  ευρώ  900,00 €

Σύνολο   900,00 €

Φ.Π.Α. 24 % 216,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ   1.116,00 €
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Η παρούσα ανάθεση παροχής υπηρεσίας ισχύει έως 24/07/2020 από την υπογραφή της
σύμβασης με το ΕΚΤ και την παροχή υπηρεσιών openABEKT για την υποστήριξη,
συντήρηση και διαχείριση ψηφιακού και συμβατικού περιεχομένου και υπηρεσιών της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρέβεζας Η  πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνει από την
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, μετά την έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος
πληρωμής, το οποίο θα συνοδεύεται από τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Κοινοποίηση:

- Ε.Ι.Ε./ΕΚΤ
                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

                                                 Χρήστος Ε. Μπαΐλης
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