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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ.                                    ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.66 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                        Από το πρακτικό της με αριθ. 22/2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
 ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης, δέσμευση πίστωσης και την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών για την ανάθεση εργασιών Εφαρμογών Λογισμικού χρήση προγράμματος για τα έτος 
2017 του Ο.Π.Π.&Π. Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»  

       Στην Αρτέμιδα και στο κτίριο του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάτων – 
Αρτέμιδος ΄Ο ΞΕΝΟΦΩΝ΄ επί της Λ. Βραυρώνος 5η Στάση, σήμερα την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 
2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30 μ.μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος, ύστερα 
από την έκτακτη πρόσκληση για συνεδρίαση με  αριθμό πρωτοκόλλου 491/16-12-2016της Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για 
λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας  διάταξης και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία 
δεδομένου ότι από το σύνολο έντεκα (11) τακτικών μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δέκα  (10) μέλη ήτοι   
    ΠΑΡΟΝΤΟΣ: Μωραΐτη Ιωάννα Πρόεδρος, Γλαβάς Ανδρέας Αντ/ ρος, Αργυρός Γεώργιος, Νομικός Αντώνιος, 
Ζήση Μαρία, Πουλάκης Πέτρος , Καπάνος Διονύσιος, Καράμπαρπας Λεωνίδας, Φουσέκη Μπανάκα Γεωργία, 
Φράγκος Διονύσιος .         
    ΑΠΟΝΤΕΣ Κανδαράκη Παρασκευή 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ειδική γραμματέα υπάλληλο του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού και 
Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, κα Καραβασίλη Αγάθη κλάδου ΔΕ 
Διοικητικού με βαθμό Β΄ 
   Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη 
του Συμβουλίου το ζήτημα ως ακολούθως: 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 Οργανισμός παιδείας, πολιτισμού & περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» 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: 
1. Οικονομική υπηρεσία – λογιστήριο 
2. Οικονομική υπηρεσία – ταμειακή 
3. Διπλογραφικό σύστημα ΟΤΑ 
4. Υπηρεσίες  Υποστήριξης. 
Η υπό υπογραφή σύμβαση θα πρέπει να έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 
ένα έτος και να περιλαμβάνει: 
1. Αποκατάσταση όλων των τυχόν παρουσιαζόμενων λειτουργικών βλαβών των εφαρμογών (Διορθωτική 
Συντήρηση). 
2. 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. 
3. Τηλεφωνική Υποστήριξη για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία, που αφορά την λειτουργία ή την 
παραμετροποίηση ή τις οδηγίες χρήσης των παραπάνω προγραμμάτων. 
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4. 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. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές 
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 και τροποποιήθηκαν με της διατάξεις 
του νόμου 4412/2016  οι μελέτες παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, 
λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία μπορούν να συντάσσονται από έναν 
υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της 
αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες που ο προϋπολογισμός τους δεν ξεπερνάει τα όρια 
της απευθείας ανάθεσης (20.000.00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 118 του 
Ν. 4412/2016) η δαπάνη γίνεται με βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την 

κρίση του Ν.Π., στοιχεία της υπηρεσίας, τα οποία περιέρχονται σε σχετική απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου που υποκαθιστά την μελέτη και τις ανωτέρω εφαρμογές. 

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες των υπηρεσιών του Νομικού μας 
Προσώπου, εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο : 
 την αποδέσμευση, αντιλογισμό ΠΑΥ του τρέχοντος προϋπολογισμού 2016 εξόδων στην υπ΄ αριθμό ,  

ΠΑΥ Α-30/6.6.2016 του ΚΑ δαπανών 10-6266.003 ποσού 4.428,00€ ,λόγω έκπτωσης του συμβαλλομένου 

υπολείπεται ποσό προς διάθεση πίστωσης 88,00€ ώστε να προβούμε σε νέα σύμβαση 
 την έγκριση της ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών του Ο.Π.Π.&Π «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» έτους 2017 

 την έγκριση πολυετούς δαπάνης συνολικού ύψους 4.428,00€ και τη διάθεση πίστωσης ύψους 88,00€ με 
αριθμό ΠΑΥ Α-90/19.12.2016 του κωδικού αριθμού δαπανών 00-6266.003  του προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2016. Το υπόλοιπο ποσό 4.340,00€ θα βαρύνει σχετική πίστωση του υπό έγκριση 
προϋπολογισμού εξόδων 2017.  

 την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο κείμενο 
της παρούσας εισήγησης. 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά Πλειοψηφία  

 την αποδέσμευση, αντιλογισμό στην υπ΄ αριθμό , ΠΑΥ Α-30/6.6.2016 του ΚΑ δαπανών 10-6266.003  με 
υπόλοιπο ποσό 88,00€  

 την έγκριση της ανάθεσης εργασιών Εφαρμογών Λογισμικού χρήση προγράμματος του Ο.Π.Π.&Π «Ο 
ΞΕΝΟΦΩΝ» ετήσιας σύμβασης που θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής και για ένα έτος  

 την έγκριση πολυετούς δαπάνης συνολικού ύψους 4.428 € και τη διάθεση πίστωσης ύψους 88,00€ με 
αριθμό ΠΑΥ Α-90/19.12.2016 του κωδικού αριθμού δαπανών 10-6266.003  του προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2016. Το υπόλοιπο ποσό 4.340,00€ θα βαρύνει σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 
εξόδων 2017.  

 την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο κείμενο 
της παρούσας εισήγησης. 
Μειοψήφησε το μέλος κ. Αργυρός Γεώργιος δηλώνοντας παρών  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.    66/2016 
 Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ  
            ΜΩΡΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ                                                                                        ΓΛΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
                                                                                                                                    ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
 ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                             ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                                                                                                                                    ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                                              ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
        Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                   ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ  
ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΑ                                                                                            ΚΑΠΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    
                                                                                                                                    ΚΑΡΑΜΠΑΡΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
                                                                                                                              ΦΟΥΣΕΚΗ ΜΠΑΝΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
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