
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                           Αρ. Πρωτ:   1466
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ -“Η ΑΡΤΕΜΙΣ”
Ν.Π.Δ.Δ.
Ταχ. Δ/νση: Βασ Παύλου 108 & Φλέμινγκ
Τ.K. 190 04, Σπάτα Αττικής 
Πληροφορίες :Λαβδού Κων.να
Τηλέφωνο:  210.6633290, 22940.89405   
Fαx:             22940.89413    
E-mail :athlspa1@yahoo.gr

ΘΕΜΑ:  Έγκριση διενέργειας, έγκριση της μελέτης και απευθείας ανάθεση της ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2019”.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡ. :    210/2018

Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος

Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις

Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»,

σύμφωνα  με  τις  οποίες,  προσφυγή  στη  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  επιτρέπεται  όταν  η

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων

(20.000,00 €) ευρώ,

 Τις διατάξεις του 2ου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2016)

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,  σύμφωνα  με  τις  οποίες,  για  την

απευθείας  ανάθεση απαιτείται  απόφαση Δημάρχου ή  Προέδρου Κοινότητας,  προέδρου συνδέσμων,

νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και  ιδρυμάτων, χωρίς  προηγούμενη απόφαση του συμ-

βουλίου,

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22

του Ν. 3536/2007.

 Τον προϋπολογισμό του Α.Ο έτους 2019 στον με Κ.Α 10-6265.003 ποσού  3.000,00  με τίτλο “

ΑΝΑΘΕΣΗ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ”  ,  όπου  υπάρχουν  εγγεγραμμένες  οι  σχετικές

πιστώσεις. 

 Την υπ. Αριθ. 1384/27-11-2018 Τεχνική περιγραφή, συνολικής δαπάνης 3.000,00 €, 

 Τις προβλεπόμενες Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης α/α  Α 117/2018 ποσού 3.000,00

 Την υπ. Αριθ.  194/2018 απόφαση του Προέδρου με την οποία αποφασίστηκε η διάθεση πίστωσης
ποσού 3.000,00 €  σε βάρος του Κ.Α.  10-6265.003

 Την με αριθ. Πρωτ: 1463/10-12-2018 προσφορά της  SOFLAND Μ. ΕΠΕ η οποία εδρεύει στο Κορωπί,

οδός  Ερχείας,  Τ.Κ.19400  έχει  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  998044816,  υπάγεται  στη  Δ.Ο.Υ.

Κορωπίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη διενέργεια της εργασίας    «Ετήσια σύμβαση μηχανογραφικών εφαρμογών οικ. έτους 2019» προ-

ϋπολογισμού 3.000 ευρώ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

H παρούσα τεχνική περιγραφή έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 22 του Ν.
3536/2007 και της παρ. 9 του άρθρου  209 του Ν.3463/06 και του Ν. 4412/2016.

Η απαίτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια στην διαχείριση των οικονομικών των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ και η ανάγκη
ύπαρξης  αξιόπιστης οικονομικής πληροφόρησης,  οδήγησαν στην αναγκαιότητα χρησιμοποίησης τόσο των νέων
τεχνολογιών,  όσο  και  όλων  των  σύγχρονων  εργαλείων  και  τεχνικών  που  υπάρχουν  για  την  αποτελεσματική
διοίκηση από τα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.

Το ΝΠΔΔ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» για την διασφάλιση της εύρυθμης
και απρόσκοπτης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος των Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών του με
ορθό  και  αποτελεσματικό  τρόπο,  πρέπει  να  προβεί  σε  σύμβαση  για  αναβάθμιση  των  μηχανογραφικών  του
εφαρμογών ώστε να πληρούν όλες τις μεταβολές της κείμενης νομοθεσίας.

Το πλαίσιο των υπηρεσιών που ο Πάροχος θα προσφέρει προς το ΝΠΔΔ είναι:

Εργασίες αναβάθμισης και παραμετροποίησης όλων των εφαρμογών που διαθέτει το ΝΠΔΔ, στα πλαίσια της ετήσιας
σύμβασης μηχανογραφικών εφαρμογών, για τις κάτωθι εφαρμογές:
 Οικονομική υπηρεσία – λογιστήριο
 Οικονομική υπηρεσία – ταμειακή
 Διπλογραφικό σύστημα ΟΤΑ
 Υπηρεσίες  Απομακρυσμένης Υποστήριξης & ΟΝ SITE παρουσία στα πλαίσια αναβάθμισης των 

εφαρμογών.
Η υπό υπογραφή σύμβαση θα πρέπει να έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα έτος 
και να περιλαμβάνει:
Αποκατάσταση όλων των τυχόν παρουσιαζόμενων λειτουργικών βλαβών των εφαρμογών (Διορθωτική Συντήρηση).
Αποστολή όλων των νέων εκδόσεων σε περιοδική βάση και οι οποίες βελτιώνουν τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά της

εφαρμογής. Επίσης θα δίδεται παροχή τηλεφωνικής βοήθειας για την βελτιστοποίηση του λογισμικού.
Τηλεφωνική Υποστήριξη για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία, που αφορά την λειτουργία ή την παραμετροποίηση ή

τις οδηγίες χρήσης των παραπάνω προγραμμάτων.
Προληπτικός Έλεγχος των αρχείων του Λογισμικού του Μηχανογραφικού Συστήματος του ΝΠΔΔ, που θα γίνεται

τουλάχιστον μία φορά κάθε Εξάμηνο. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται με αποστολή, είτε με E-mail, είτε με Cd είτε
με δισκέτες από το ΝΠΔΔ.

Προϋπολογισμός Αιτούμενης Πίστωσης

Η άνω εργασία χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ με το ποσό των 3.000  συμπεριλαμβανόμενου

του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, που έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του έτους 2018 και ως συνεχιζόμενο στου

προϋπολογισμό του 2019 με Κ.Α. 10-6265.003 και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και

της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 με τη διαδικασία απ΄ ευθείας αναθέσεως.
                                                                                                           
2. Την έγκριση της υπ. Αριθ. 1384/27-11-2018  τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας μας.
                                                                                                                
3. Την αποδοχή της υπ. αρ. Πρωτ.1463/10-12-2018 προσφορά της  SOFLAND Μ. ΕΠΕ η οποία εδρεύει στο

Κορωπί, οδός Ερχείας, Τ.Κ.19400 έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 998044816, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Κορωπίου

4. Την ανάθεση της εν λόγω εργασίας ποσού 2.400,00 πλέον ΦΠΑ 24% σύνολο 2.976,00 € στην

SOFLAND Μ.  ΕΠΕ η  οποία  εδρεύει  στο  Κορωπί,  οδός  Ερχείας,  Τ.Κ.19400 έχει  Αριθμό  Φορολογικού Μητρώου

998044816, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Κορωπίου ως κατωτέρω καθώς ήταν και η μοναδική:

Εργασίες αναβάθμισης και παραμετροποίησης όλων των εφαρμογών που διαθέτει το ΝΠΔΔ, 
στα πλαίσια της ετήσιας σύμβασης μηχανογραφικών εφαρμογών, για τις κάτωθι εφαρμογές:
 Οικονομική υπηρεσία – λογιστήριο
 Οικονομική υπηρεσία – ταμειακή
 Διπλογραφικό σύστημα ΟΤΑ
 Υπηρεσίες  Απομακρυσμένης Υποστήριξης & ΟΝ SITE παρουσία στα πλαίσια αναβάθμισης 

των εφαρμογών.
Η υπό υπογραφή σύμβαση θα πρέπει να έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και 
για ένα έτος και να περιλαμβάνει:
Αποκατάσταση όλων των τυχόν παρουσιαζόμενων λειτουργικών βλαβών των εφαρμογών (Διορθωτική
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Συντήρηση).
Αποστολή  όλων  των  νέων  εκδόσεων  σε  περιοδική  βάση  και  οι  οποίες  βελτιώνουν  τα  υπάρχοντα

χαρακτηριστικά  της  εφαρμογής.  Επίσης  θα  δίδεται  παροχή  τηλεφωνικής  βοήθειας  για  την
βελτιστοποίηση του λογισμικού.

Τηλεφωνική  Υποστήριξη  για  οποιοδήποτε  πρόβλημα  ή  απορία,  που  αφορά  την  λειτουργία  ή  την
παραμετροποίηση ή τις οδηγίες χρήσης των παραπάνω προγραμμάτων.

Προληπτικός Έλεγχος των αρχείων του Λογισμικού του Μηχανογραφικού Συστήματος του ΝΠΔΔ, που
θα γίνεται τουλάχιστον μία φορά κάθε Εξάμηνο. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται με αποστολή, είτε με
E-mail, είτε με Cd είτε με δισκέτες από το ΝΠΔΔ.

 

                                                                                            Σύνολο: 2.400,00 ευρώ
                                                                                        ΦΠΑ 24%: 576,00 ευρώ
                                                                               Σύνολο με ΦΠΑ: 2976,00 ευρώ

                                                       Ο Πρόεδρος

                                                           ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
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