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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.37/2021 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 5/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

  Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 

στον ΚΑΕ  02.10.6266.001 με τίτλο «Συντήρηση λοιπών εφαρμογών λογισμικού» 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την υποστήριξη της εφαρμογής παρουσιών 

προσωπικού του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2021.  

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ.2838/29-01-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

      1. Αργυρός Λεωνίδας    -    Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 

      2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      5. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      6. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      8. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

  Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 10 θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Αυτ. Τμήματος 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ. 

Ν.Βασιλείου), που έχει ως εξής:  

 

 «...Για την εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής παρουσιών προσωπικού, χρειάζεται υποστήριξη 

από την κατασκευάστρια εταιρεία “IntelliSoft Ε.Π.Ε.”. Η προσυπολογιζόμενη δαπάνη της 

ανωτέρω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 425,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%). 

Έχοντας υπόψιν : 

• την παρ.1 του αρθρ. 14 του Ν.4625/2019  
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• τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ. Α΄/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», άρθρα 116, 118 & 120. 

• τις διατάξεις του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις 

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 

α) την εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας υποστήριξης 

λογισμικού.  

β) την έγκριση του προϋπολογισμού για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας ως εξής: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 

Απομακρυσμένη και επιτόπια, εφ' όσον χρειαστεί, 

υποστήριξη της εφαρμογής συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν αναβαθμίσεων 

425,00 € 

 Σύνολο 425,00 € 

 Φ.Π.Α. 24% 102,00 € 

 Τελικό 527,00 € 

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνουν τον Κ.Α. 02.10.6266.001 με τίτλο «Συντήρηση λοιπών 

εφαρμογών λογισμικού» προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα ανατεθεί με απ' ευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου....». 

 

 

 

      Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.    

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 

• τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

• την εισήγηση της υπηρεσίας  

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

1.  Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού πεντακοσίων είκοσι επτά ευρώ (527,00 

ευρώ), στον ΚΑΕ  02.10.6266.001 με τίτλο «Συντήρηση λοιπών εφαρμογών 

λογισμικού» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την πραγματοποίηση της ανωτέρω 

υπηρεσίας υποστήριξης λογισμικού.  

 

2.  Εγκρίνει τον προϋπολογισμό για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας ως εξής: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 

Απομακρυσμένη και επιτόπια, εφ' όσον χρειαστεί, 

υποστήριξη της εφαρμογής συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν αναβαθμίσεων 

425,00 € 

 Σύνολο 425,00 € 

 Φ.Π.Α. 24% 102,00 € 

 Τελικό 527,00 € 

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα ανατεθεί με απ' ευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  37/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

                                                       ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 
 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
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