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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Παλλήνη, 02-10-2017
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:37926

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

EKTΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«Υπηρεσίες  Τεχνικής Υποστήριξης σχετικά με τη μηχανογραφική λειτουργία

και το δίκτυο δεδομένων του Δήμου»
Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του

άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377
του Ν. 4412/2016.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 72, 116, 118 και 120.

4. Το υπ’ αριθ. 34/2017 με τίτλο υπηρεσίας «Υπηρεσίες  Τεχνικής Υποστήριξης σχετικά με τη
μηχανογραφική λειτουργία και το δίκτυο δεδομένων του Δήμου», τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 34064 -07/09/2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ001917556) πρωτογενές αίτημα της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

6. Την υπ’ αριθ.: 367/2017  ( 12/09/2017) (ΑΔΑ: ΨΠΣΩΩΞΚ-ΔΛΣ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε:

I. Η έγκριση της υπ΄ αριθμό 34/2017 μελέτης της  Υπηρεσίες  Τεχνικής Υποστήριξης σχετικά με
τη μηχανογραφική λειτουργία και το δίκτυο δεδομένων του Δήμου και του τρόπου διενέργειας
του διαγωνισμού. Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία
της απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το άρθρο
26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118
και 328 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά .

II. Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 8.500,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α 10.6142.0045 με τίτλο «Υπηρεσίες
Τεχνικής Υποστήριξης σχετικά με τη μηχανογραφική λειτουργία και το δίκτυο δεδομένων του
Δήμου».

III. Την πρόβλεψη πίστωσης ποσού  15.680,00 ευρώ (συνεχιζόμενη υπηρεσία) σε βάρος του ΚΑ
10.6142.0045 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με τίτλο «Υπηρεσίες  Τεχνικής
Υποστήριξης σχετικά με τη μηχανογραφική λειτουργία και το δίκτυο δεδομένων του Δήμου»
για την πληρωμή της δαπάνης «Υπηρεσίες  Τεχνικής Υποστήριξης σχετικά με τη
μηχανογραφική λειτουργία και το δίκτυο δεδομένων του Δήμου ».

7. Την ΑΑΥ 1097/11_09_2017 με αριθ. πρωτ. 35348/15-09-2017 (ΑΔΑ: Ω9ΨΠΩΞΚ-ΧΚΓ) Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευση πίστωσης ύψους € ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  (
8.500,00 ) , για την  πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων του Δήμος Παλλήνης  Κ.Α.Ε. 10.6142.0045 (Υπηρεσίες  Τεχνικής Υποστήριξης σχετικά
με τη μηχανογραφική ) οικ. έτους 2017 για την  Υπηρεσίες  Τεχνικής

Υποστήριξης σχετικά με τη μηχανογραφική λειτουργία και το δίκτυο δεδομένων του Δήμου
(ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΟΣΟ 8.500,00 € για το έτος 2017 και ΠΟΣΟ 15.680,00 € για το έτος
2018)που αφορά Τακτικά έξοδα.

8. Το εγκεκριμένο αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 17REQ001966960 /19-09-2017.
9. Την ανάγκη του Δήμου για την υπηρεσία στην 34/2017 «Υπηρεσίες  Τεχνικής Υποστήριξης

σχετικά με τη μηχανογραφική λειτουργία και το δίκτυο δεδομένων του Δήμου» μελέτη Τ.Υ. του
Δήμου και  των αναφερόμενων σε αυτή.

10. Την υπ’ αριθμό 36127/21-09-2017 (ΑΔΑ: 6ΧΞΡΩΞΚ-ΛΨΖ) απόφασης Δημάρχου περί έγκριση
του υπ’ αριθ. 34/2017 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου που αφορά την υπηρεσία «Υπηρεσίες  Τεχνικής Υποστήριξης σχετικά με τη
μηχανογραφική λειτουργία και το δίκτυο δεδομένων του Δήμου»

Ελληνική
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11. Τις  με αριθ. πρωτ. 36475/25-09-2017 DIMOSLINE IKE, 37484/28-09-2017 FreeFutureSoft
προσκλήσεις του Δήμου μας.

12. Τη με αριθ. πρωτ. 37605/29-09-2017 στον Δήμο μας προσφορά της DIMOSLINE IKE
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 18 – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153-43
ΑΦΜ 800431219  ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Τηλ:  213-0246350 ΦΑΧ: 213-0246351 Email:
info@dimosline.gr, τη με αριθ. πρωτ. 37554/29-09-2017 στον Δήμο μας προσφορά του
FreeFutureSoft Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Τ_Κ 17676 Καλλιθέα Τηλ.: 210- 9249704, Fax: 213
3333442 email : astath@futuresoft.gr

13. Την από 02-10-2017 εισήγηση ανάθεσης (γνωμοδότηση) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την ανάθεση στην εταιρεία DIMOSLINE IKE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΑΚΗ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 18 – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153-43 ΑΦΜ 800431219  ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Τηλ:  213-
0246350 ΦΑΧ: 213-0246351 Email: info@dimosline.gr για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο
«Υπηρεσίες  Τεχνικής Υποστήριξης σχετικά με τη μηχανογραφική λειτουργία και το δίκτυο
δεδομένων του Δήμου», έναντι συνολικού ποσού είκοσι τριών  χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξη
ευρώ και μηδέν λεπτά  (23.436,00 €),  σύμφωνα με τη με αριθ. 34/2017 μελέτη υπηρεσίας της
τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και την οικονομική προσφοράς τ ης και όπως παρακάτω:

Κ.Α 10.6142.0045 με τίτλο «Υπηρεσίες  Τεχνικής Υποστήριξης σχετικά με τη μηχανογραφική
λειτουργία και το δίκτυο δεδομένων του Δήμου» συνολικού ποσού είκοσι τριών  χιλιάδων
τετρακοσίων τριάντα έξη ευρώ και μηδέν   λεπτά  (23.436,00 €).

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται.

3. Η πληρωμή της αξίας της ανωτέρω υπηρεσίας θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με την εκτέλεση των
εργασιών της υπηρεσίας «Υπηρεσίες  Τεχνικής Υποστήριξης σχετικά με τη μηχανογραφική
λειτουργία και το δίκτυο δεδομένων του Δήμου» και το πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια
επιτροπή μέχρι του συνολικού ποσού των είκοσι τριών  χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξη ευρώ και
μηδέν   λεπτά  (23.436,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

4. Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας / υπηρεσίας θα έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος δώδεκα
(12) μηνών  από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΑΔΑ: ΩΥΤ2ΩΞΚ-ΧΒΥ
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