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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:1433/23-5-2012
      ΔΗΜΟΣ   ΙΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
και ΑΘΛΗΣΗΣ – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.
ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ
ΤΗΛ: 210-2637395
ΦΑΞ: 210-2626007
Εmail:politistiko@ilion.gr

AΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ΄ αριθμ. 8ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

Αριθ. Απόφασης  157/2012
ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης ποσού
6.100,00€ με Φ.Π.Α., την διάθεση της πίστωσης και την
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή
υπηρεσιών συντήρησης Η/Υ του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Σήμερα στις 22 Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ του Δήμου Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στα γραφεία του
ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ (Αγίου Φανουρίου 99), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1335/15-5-2012
πρόσκληση του Προέδρου κ. Δεύτου Θεόδωρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο
του Πολιτιστικού Κέντρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από δεκατέσσερα (14) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ. :  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
ΜΗΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)

  ΑΠΟΝΤΕΣ

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε  ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, o Πρόεδρος  κήρυξε την
έναρξη της Συνεδρίασης και  το  Διοικητικό  Συμβούλιο εισέρχεται  στην  εξέταση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το
19ο θέμα της Τακτικής ημερήσιας διάταξης, που αφορά «λήψη απόφασης για την
έγκριση της δαπάνης ποσού 6.100,00€ με Φ.Π.Α., την διάθεση της πίστωσης και την
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Υ του
ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.»

Αφού θέτει υπόψη του Δ.Σ. την σχετική εισήγηση του τμήματος Οικονομικού:

«Σας ενημερώνω ότι οι υπηρεσίες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ , λειτουργούν μηχανογραφημένα
χρησιμοποιώντας 25 ηλεκτρονικούς υπολογιστές περίπου, σε καθημερινή βάση και ως εκ
τούτου χρήζουν συντήρησης.

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, 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 (24.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την
υπ’ αριθμόν 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών) η δαπάνη γίνεται με
βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ο.Τ.Α., στοιχεία
της υπηρεσίας, τα οποία περιέρχονται σε σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Νομικού μας Προσώπου, εισηγούμαστε προς το Δ.Σ. :

1. την έγκριση της δαπάνης για την ετήσια συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού

του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 6.100,00 ευρώ με Φ.Π.Α. του κωδικού αριθμού δαπανών

του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 15.6117.0003

3. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που

αναφέρονται στο κείμενο της παρούσας εισήγησης
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το αντικείμενο της προς ανάθεση υπηρεσίας είναι η συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού
του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. (υπολογιστές, εκτυπωτές, οθόνες κ.α.).

Ενδεικτικά, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες :

· Εργασίες συντήρησης των υπολογιστών, του server και του λοιπού μηχανογραφικού

εξοπλισμού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

· Εργασίες επισκευής των υπολογιστών, του server και του λοιπού μηχανογραφικού

εξοπλισμού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας δεν θα ξεπεράσει το ύψος των έξι χιλιάδων εκατό  ευρώ
(6.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αναλυτικά :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εργασίες συντήρησης των υπολογιστών, του server και του λοιπού
μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. για ένα έτος

2.300,00

Εργασίες επισκευής των υπολογιστών, του server και του λοιπού μηχανογραφικού
εξοπλισμού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.  έως 31/7/2012

2.650,00

ΣΥΝΟΛΟ : 4.950,00

Φ.Π.Α. 1.150,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.100,00

Στον προϋπολογισμό των ανωτέρω εργασιών συντήρησης και επισκευής συμπεριλαμβάνεται το κόστος
των απαιτούμενων υλικών.

Επίβλεψη :

Η επίβλεψη της εργασίας θα γίνει από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 22 του Ν. 3536/07 και του Π.Δ. 28/1980

Ύπαρξη πιστώσεων :

Για την εκτέλεση των, αναφερομένων στην παρούσα εισήγηση, υπηρεσιών υπάρχει διαθέσιμη
και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. οικονομικού έτους 2012 και
συγκεκριμένα στον Κ.Α.Δ. 15.6117.0003
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Φορέας χρηματοδότησης :

Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί απο ιδίους πόρους του
ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ

Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου :

Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη
των συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου, μετά από συλλογή προσφορών από τις
επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή
τους.

Συμβατικά Στοιχεία:

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι
αυτής, κατά σειρά ισχύος, είναι:

· Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

· Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)

Σύμβαση:

Η σύμβαση θα καταρτιστεί από την οικονομική υπηρεσία και θα υπογραφεί από τα
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του
μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.

Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνετε τμηματικά, μετά την έκδοση από
τον ανάδοχο των νόμιμων φορολογικών στοιχείων (σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα
βιβλίων και στοιχείων) και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του
ΔΗ.ΚΕ.Π.Α., ενώ δεν θα υπερβεί τις εξήντα (60) ημέρες από την έκδοση του παραστατικού
(Π.Δ. 166/2003).

Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρεχόμενη υπηρεσία :

1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)

2. Οι διατάξεις του Π.Δ. 28/1980

3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07

4. Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
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5. Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών

6. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων

7. Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»

προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό  Συμβούλιο

Αφού άκουσε το θέμα, έχοντας υπόψη:
Το Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων & προμηθειών Οργανισμών    Τοπικής
Αυτοδιοίκησης»
2) Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»
3) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων
4) Τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 19349/3-4-2007 ( εγκύκλιος αρ. 29/07 ) έγγραφο του
ΥΠΕΣΔΔΑ
5) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 του Ν.2519/ΦΕΚ 244 Α΄. /1997
 «Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτ/σης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 9 παρ. 9 του Ν. 2623/ΦΕΚ 139Α/25-6-1998»
6)Η επιτροπή αξιολόγησης με βάση τη 2η παράγραφο του άρθρου 18 του Π.Δ. 28/80
«Περί εκτελέσεως έργων & προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» είναι τα
μέλη του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει
· τη δαπάνη του ποσού των 6.100,00€ με ΦΠΑ και διαθέτει την πίστωση εις βάρος του

Κ.Α. 15.6117.0003 του προϋπολογισμού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. οικονομικού έτους 2012
και

· τις ανωτέρω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές
για την αμοιβή συντηρητή Η/Υ του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


	Αφού διαπιστώθηκε  ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, o Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και  το  Διοικητικό  Συμβούλιο εισέρχεται  στην  εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

