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ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας συντήρηση
εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες της δημοτικής εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1.

Την παρ. 4 του άρθρου 266 του Ν. 3463/06

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4.

Τις διατάξεις της παρ. 9 και 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
6.

Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010
(ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)

7.

Την παρ 2 του Άρθρου 257 του Ν. 3463/06

8.

Το άρθρο 6 της Απόφασης του ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ
1492/17.08.2007 τεύχος Β΄)

9.

Την υπ’ αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
Απόφαση Υπ. Οικονομικών με την οποία καθορίζεται το ποσό της απευθείας
ανάθεσης έως του ποσού των 20.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία

10. Τη μελέτη για την παροχή υπηρεσιών
11. Την υπ’ αριθμ. 15/20-7-2011 έκθεση ανάληψης δαπάνης
12. Την υπ’ αριθμ. 61/2011 απόφαση Δ.Σ.
13. Την άμεση ανάγκη της επιχείρησης για την παροχή υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1

ΑΔΑ: 4577ΟΕΕ8-1ΥΦ

1) Αναθέτουμε απευθείας την εργασία μηχανογραφική επεξεργασία
δεδομένων

και

παραμετροποίηση

των

πληροφοριακών

συστημάτων στο διπλογραφικό, στη γενική λογιστική και στο
εμπορικό πρόγραμμα που διαθέτει η εταιρεία στην Κρανιώτη Καλλιόπη
του Μιχαήλ, λογίστρια, με αριθμό αδείας 0047854, Α.Μ.:Λ0043344,
Α.Φ.Μ.:130276590, Β΄Δ.Ο.Υ. Λάρισας, Α.Φ.Μ.:130276590, Νίκης 22,
Λάρισα, έναντι αμοιβής πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2) Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι κάτωθι:
-

Παραμετροποίηση των μηχανογραφικών εφαρμογών, προσαρμογή
των συνδέσεων της γενικής λογιστικής, του εμπορικού προγράμματος
και προγράμματος λογιστική διαχείριση.

-

Απαραίτητος έλεγχος της σωστής μεταφοράς και συμφωνία με τη
δημόσια λογιστική, έλεγχοι και προσαρμογές δημόσιας λογιστικής,
γενικής λογιστικής, εμπορικού προγράμματος, λογαριασμοί τάξεως
στην τρέχουσα χρήση

-

Λογιστικοποίηση των αγορών, εσόδων και των παγίων στη
μηχανογραφική εφαρμογή, εκτύπωση προσωρινών ισοζυγίων γενικής
λογιστικής για έλεγχο ορθής λογιστικοποίησης.

3) Η παράδοση της εργασίας θα πραγματοποιείται περιοδικά ανάλογα με τις
προκύπτουσες ανάγκες της εταιρείας
4) Η πληρωμή της αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο
των εργασιών.
5) Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από την υπογραφή της συμβάσεως
έως 31-12-2011 σε χώρο, χρόνο και με τους όρους που θα
υποδεικνύονται από τη δημοτική επιχείρηση «Αξιοποίηση Δημοτικής
Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς Ανώνυμος Εταιρεία»

Ο Πρόεδρος
Λέτσιος Βασίλειος
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