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  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 50-2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 24ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου την 24-5-2016.

ΘΕΜΑ   10  ο  : Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης ανάθεσης εργασίας με
τίτλο « Ετήσια σύμβαση μηχανογραφικών εφαρμογών 2016». 

Στα Σπάτα, και στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος  «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» σήμερα
την  24η του  μηνός  Μαΐου   ημέρα  Τρίτη και  ώρα 18.00,  ήλθε  σε  10η  τακτική  συνεδρίαση  το  Διοικητικό
Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ:   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από
τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντες οι 8, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΛΙΓΓΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΟΥΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α/Α ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ο  Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος “Η Άρτεμις”,  κήρυξε την
έναρξη της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία παρίσταται και η υπάλληλος του
Α.Ο Λαβδού Κων.να, κλάδου ΔΕ Δημοσιογράφων, για την τήρηση των πρακτικών και εισηγούμενος
το δέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη: 
Α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,
Β)  Τις  διατάξεις  του  άρθρ.  72,  παρ.  1,  περίπτωση ε  του  Ν.  3852/2010,  η  οποία  ορίζει  “με  την  επιφύλαξη  της
παραγράφου 4 του παρόντος,  καταρτίζει  τους όρους,  συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει  και  κατακυρώνει όλες τις
δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία”.
Γ) Τις διατάξεις του άρθρ. 209, του Ν. 3463/06,
Δ) Τις διαθέσιμες πιστώσεις στον Κ.Α 10-6265.003 Ετήσια Σύμβαση Μηχανογραφικών εφαρμογών και την ΠΑΥ  Β
3/2016.
Ε) Την ακόλουθη τεχνική περιγραφή 541/23-5-2016 ,
ΣΤ) Την ανάγκη του Αθλητικού Οργανισμού για την υπηρεσία.

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.

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:
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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  3.100
συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, που έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του έτους 2015 με Κ.Α.
10-6265.003 και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.
3463/2006 με τη διαδικασία απ΄ ευθείας αναθέσεως.

    Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΕΙ

    Λαβδού Κων.να           ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  Πρόεδρος

Μετά τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Δ.Σ 

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνουν την ανωτέρω δαπάνη, διαθέτουν την σχετική πίστωση σύμφωνα με το εισηγητικό της
παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 50-2016.
Αφού  συζητήθηκαν  τα  θέματα  της  εκτός  και  ημερήσιας  διάταξης,  ο  Πρόεδρος  κήρυξε  τη  λύση  της

συνεδρίασης.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΛΙΓΓΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΟΥΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α/Α ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                                                                     ΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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