
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
      ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ          

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 14ης/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής.                                                    

                                                                                     
Αριθµός Απόφασης 137/16 

           Περίληψη 
∆ιάθεση πίστωσης και έγκριση διενέργειας µελέτης και όρων διακήρυξης 

πρόχειρου διαγωνισµού για την υπηρεσία «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογών Λογισµικού του ∆ήµου Μεταµόρφωσης»  

 
 Στη Μεταµόρφωση Αττικής και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 05 Ιουλίου 2016, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 
Μεταµόρφωσης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα 
στις 01-7-2016. 
 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής µετά τη διαπίστωση της νόµιµης 
απαρτίας, δεδοµένου ότι επί συνόλου 7 µελών βρέθηκαν παρόντα 5, ήτοι:     

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

Πρόεδρος:  Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας. 
Μέλη: Αθανασία Ακριώτη, Ευάγγελος Γαρούφος, Ευάγγελος Χειµώνας, Γεώργιος 
Χρονόπουλος. 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ  
Μέλη: Ευστράτιος Σαραούδας, Μιχάλης Χαρίσης.  
 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 

Ο κ. Ευάγγελος Χειµώνας αναπληρώνει την δικαιολογηµένη απούσα κ. Χριστίνα 
Αντωνοπούλου. 
 

κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
 
 Η Οικονοµική Επιτροπή εισέρχεται σε συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του ∆ήµου Παρασκευή Σχοινά για την 
τήρηση των πρακτικών. 
       Ο Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο 
συζητήθηκε 7ο κατά σειρά, περί «∆ιάθεσης πίστωσης και έγκρισης διενέργειας µελέτης και 
όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για την υπηρεσία «Συντήρηση – Τεχνική 

Υποστήριξη Εφαρµογών Λογισµικού του ∆ήµου Μεταµόρφωσης»» και αναφέρει στο σώµα 
την εισήγηση του τµήµατος προµηθειών της ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών που έχει 
ως εξής: 
 Για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου, είναι απαραίτητη η 
ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της υπηρεσίας της «Συντήρησης – Τεχνικής 
Υποστήριξης Εφαρµογών Λογισµικού του ∆ήµου Μεταµόρφωσης». 
Σύµφωνα µε την προσκοµιζόµενη βεβαίωση της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου, µε αρ. πρωτ. 12559/23-06-2016, ο ∆ήµος Μεταµόρφωσης, παρά τη σχετική 
πρόβλεψη στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2681/Β/08-10-2014) µίας (1) 
οργανικής θέσης ΠΕ Επιστήµης Υπολογιστών, η εν λόγω θέση παραµένει κενή. Συνεπώς, 
ο ∆ήµος δεν διαθέτει υπάλληλο µε τις αναγκαίες τεχνολογικές γνώσεις για την εκτέλεση 
της εν λόγω υπηρεσίας και είναι αναγκαία η ανάθεση της σε εξωτερικό συνεργάτη..  
Η εν λόγω υπηρεσία αφορά : 
�   Στην συντήρηση των εγκατεστηµένων εφαρµογών λογισµικού για την λειτουργία 
των  Υπηρεσιών του ∆ήµου. 
�   Στην τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση του προσωπικού του ∆ήµου για την 
ορθή λειτουργία των εγκατεστηµένων εφαρµογών λογισµικού στις Υπηρεσίες του ∆ήµου.  
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Ακολουθεί αναλυτικός προϋπολογισµός των παρεχόµενων υπηρεσιών: 
α/

α 
Περιγραφή 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσ. 
Τιµή 

Μονάδος 
Συνολική 

Τιµή 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Α) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 

1 .Q  –  PR IME  /  F IN A N C IA LS  /ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

2.ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΕΣΩΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 

3. ∆ΗΜΟΤΗΣ 2000 «ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ» 
4.∆ΗΜΟΤΗΣ 2000 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» 
5.∆ΗΜΟΤΗΣ 2000 «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ » 
6.ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΣ∆∆Α -ΕΚ∆.3.3- 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 

1. ∆ΗΜΟΤΗΣ «ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» 
2. ∆ΗΜΟΤΗΣ «ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ» 

 

 

 

 

ΑΦΟΡΑ 

ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

Α∆ΕΙΕΣ 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

16.784,00 

 
 
 
 

16.784,00 

1. 

Β) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 

1. ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ /ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ 
2. Ο∆ΗΓΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
4. ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 

5. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆.Σ. 
6. Staff 5 / ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

7. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

 

 

ΑΦΟΡΑ 

ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

Α∆ΕΙΕΣ 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

6.526,00 

 
 
 
 

6.526,00 

2. 
Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση επί των 

εγκατεστηµένων εφαρµογών λογισµικού για την λειτουργία 
των υπηρεσιών του ∆ήµου, όπως περιγράφεται στη Μελέτη 

    

 Α) Επιτόπια επίσκεψη ώρες 46 50,00 2.300,00 
 Β) Αποµακρυσµένη υποστήριξη ώρες 120 30,00 3.600,00 

 
Γ) ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
Άδεια 1 4.600,00 4.600,00 

 ∆) ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & STAFF Άδεια 1 780,00 780,00 

Καθαρή Αξία 34.590,00 

Φ.Π.Α. 24% 8.301,60 

Γενικό Σύνολο 42.891,60 

 
 Σύµφωνα  µε το Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» και  το Π∆ 
113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) πριν από κάθε 
ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης απαιτείται σχετική απόφαση 
υποχρέωσης του αρµόδιου διατάκτη ή του κατά νόµο εξουσιοδοτηµένου οργάνου, µε την 
οποία εγκρίνεται η πραγµατοποίηση της δαπάνης και δεσµεύεται η αναγκαία πίστωση. Η 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά νόµο 
εξουσιοδοτηµένο όργανο η πραγµατοποίηση δαπανών, περιλαµβάνει απαραίτητα, µεταξύ 
άλλων, το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισµό του 
φορέα, καθώς και την κατανοµή αυτής κατ' έτος σε περίπτωση τµηµατικής 
πραγµατοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη. 
 Τέλος, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη 
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού (άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. δ Ν. 3852/2010), 
εγκρίνει τα συντασσόµενα τεύχη (άρθρο 209 παρ. 9 του Ν.3463/06) και καταρτίζει τους 
όρους και συντάσσει τη διακήρυξη (άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε Ν. 3852/2010). 
 Με βάση τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
∆ήµου µας, εισηγούµαστε προς την Οικονοµική Επιτροπή :  
1. Την έγκριση της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για την υπηρεσία «Συντήρηση 
– Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογών Λογισµικού του ∆ήµου Μεταµόρφωσης» 
2. Την διάθεση πίστωσης ύψους σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ενός 
ευρώ και εξήντα λεπτά (42.891,60€), η οποία και κατανέµεται στα οικονοµικά έτη 2016 και 
2017 ως ακολούθως:  
 α) στο έτος 2016 ποσό ∆εκαεπτά χιλιάδων ευρώ #17.000,00# σε βάρος του Κ.Α. 
10.6266.0001 µε τίτλο «Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού» και 
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 β) στο έτος 2017 ποσό Είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και 
εξήντα λεπτά #25.891,60# σε βάρος του συνεχιζόµενου Κ.Α. 
3. Την έγκριση της εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας µετά από πρόχειρο διαγωνισµό, 
την 9η Σεπτεµβρίου 2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.µ., µε σφραγισµένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά µε το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης από τον µειοδότη σε ακέραιες µονάδες  επί τοις εκατό και ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 42.891,60€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 
4. Την έγκριση της µελέτης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
κείµενο της παρούσας εισήγησης 
5. Τον καθορισµό των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού, που αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 
1) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 9η Σεπτεµβρίου 2016 (09/09/2016) ηµέρα Παρασκευή 
και από ώρα 10:00 π.µ., ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισµού, στο δηµοτικό 
κατάστηµα. 
2) Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά µέχρι και 
την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. Η προσφορά πρέπει να αφορά ολόκληρη την 
υπηρεσία. 
3) Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο. Οι προσφορές που 
υποβάλλονται νωρίτερα, παραµένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται από την 
Επιτροπή του διαγωνισµού κατά το στάδιο της αποσφράγισης µαζί µε τις υπόλοιπες. 
4) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και οι 
συνεταιρισµοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της υπηρεσίας. Αυτό 
αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου 
παρόχου στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή επαγγελµατική ένωση. 
5) Οι διαγωνιζόµενοι - επί ποινή αποκλεισµού - µαζί µε την προσφορά τους πρέπει να 
προσκοµίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά συµµετοχής: 
1. Εγγύηση συµµετοχής που καθορίζεται σε ποσοστό 1% που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
επί της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ ήτοι τριακόσια σαράντα πέντε 
ευρώ και ενενήντα λεπτά #345,90€#. 
2. Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό. 
3. Βεβαίωση εξουσιοδότησης στον καταθέτοντα την προσφορά, αρµοδίως θεωρηµένη για 
το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου. 
4. Τα νοµικά πρόσωπα υποβάλλουν αντίγραφο καταστατικού µε τις τροποποιήσεις του. 
Αν το νοµικό πρόσωπο είναι ανώνυµος εταιρία, το ΦΕΚ στο οποίο έχει καταχωρηθεί η 
ανακοίνωση περί εκλογής εν ενεργεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου του κατά το χρόνο 
διενέργειας του διαγωνισµού.  
5. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισµού υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, 
όπου δηλώνει ότι : 

• H προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους τις παρούσας προκήρυξης, της 
οποίας έλαβε γνώση. 

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης και ότι η 
προσφορά του καλύπτει το σύνολο των ζητούµενων εργασιών. 

• ∆εν αποκλείστηκε τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ γιατί δεν 
εκπλήρωσε τις συµβατικές υποχρεώσεις του. 

• ∆εν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής 
του δραστηριότητας. 

• ∆εν έχει υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων. 

• ∆ιαθέτει την κατάλληλη υποδοµή (ειδικευµένο προσωπικό κλπ) που κρίνεται 
αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση της εργασίας. 

• ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

• ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία 

• Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του 
διαγωνισµού 
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6. Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου του 
προσφέροντα µε το οποίο : 
o Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών 
εγκρίνονται η συµµετοχή της εταιρείας στο διαγωνισµό, η σύµπραξη µε τις λοιπές εταιρείες 
– µέλη της Ένωσης και το ποσοστό συµµετοχής της κάθε µίας στον προϋπολογισµό της 
εργασίας. 
o Εγκρίνεται, σε περίπτωση Ένωσης ή Κ/Ξ, µία εταιρεία ως συντονιστής (leader) της 
Ένωσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των µελών της 
Ένωσης. 

Σε περίπτωση ένωσης ή Κ/Ξ προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα 
παραπάνω δικαιολογητικά κλπ, εκτός της εγγυητικής επιστολής, υποβάλλονται για κάθε 
έναν από τους συµµετέχοντες στην ένωση ή Κ/Ξ. 

Σε περίπτωση Ενώσεως προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι 
παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για καθένα από τους συµµετέχοντες στην 
Ένωση. 
6) Οι προσφερόµενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 
περιγράφονται στην µελέτη, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
7) Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει σε συµµετέχοντα που θα προσφέρει το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό, εφόσον κριθεί από 
την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της µελέτης 
και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισµού. 
8) Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται πριν ή κατά την υπογραφή 
της σύµβασης να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους 5% επί της 
αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.. 
9) Οι υπηρεσίες θα παρέχονται τµηµατικά και για διάστηµα ενός (1) έτους. Με το πέρας 
οποιασδήποτε εργασίας θα παραδίδεται από τον ανάδοχο στην υπηρεσία αναλυτική 
αναφορά µε τις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν, τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική 
µορφή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση τιµολογίου ανά τρίµηνο, στο οποίο θα 
αναγράφονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν στο διάστηµα αυτό. 
10) Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά και εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση του 
σχετικού τιµολογίου, µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής στο όνοµα του 
Αναδόχου. 
11) Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας να αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δήµου και στο δικτυακό του τόπο (www.metamorfossi.gr). Ολόκληρη η 
διακήρυξη, µαζί µε λοιπά τεύχη του διαγωνισµού (τεχνική έκθεση, προϋπολογισµός, γενική 
και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων) θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου 
(www.metamorfossi.gr) καθώς και στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr ‘’Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων’’ (ΚΗΜ∆Σ). 
6. Την δηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης του δηµάρχου στην ηµερησία τοπική 
εφηµερίδα «ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ», στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα «Χ-ΤΥΠΟΣ» και στην ηµερήσια 
εφηµερίδα µεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ». Τα έξοδα 
δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις : 
1. Τις διατάξεις της περίπτ. δ & ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 
87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 4 & 9 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του 
Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως 
ισχύει   
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 11/Α/15-01-1980) ΄΄περί εκτελέσεως έργων και 
προµηθειών των Ο.Τ.Α.΄΄ όπως  ισχύει  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4320/15 (ΦΕΚ 29/Α/19.03.2015) «Ρυθµίσεις για 
τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση 
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 
5. Τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 παρ. 5 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 
160/Α/08.08.2014) : Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις 
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/Α’/26.03.2014) «∆ιοικητικές 
Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές 
ρυθµίσεις» 
8. Την παράγραφο Ζ’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/Α/9.5.2013): Επείγοντα 
µέτρα εφαρµογής των νόµων 40/46/2012, 4093/2012 και 4127/2013, για την προσαρµογή 
της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-2-2011 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές 
9. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις 
10. Το Ν. 3861/13-07-2010 (Φ.Ε.Κ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 
11. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3548/07 ΄΄Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των 
φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις΄΄ 
12. Την υπ’ αριθµών 13289/15 (ΦΕΚ 1716/Β/17-8-2015) απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας ΄΄Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών 
εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου΄΄. 
13. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους ∆ιατάκτες». 
 

 
               Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού άκουσε τον Πρόεδρο της και λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
2. Την υπ’ αριθµ. ΑΑΥΣΜΒ 369/27-6-2016 Έκθεση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
3. Την Τεχνική Έκθεση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 
4. Την εισήγηση του τµήµατος προµηθειών της ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

την οποία βρήκε ορθή, νόµιµη και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µετά από 
διαλογική συζήτηση. 

 
Οµόφωνα Αποφασίζει 

 
 Εγκρίνει την πρόταση ανάληψης για την υπηρεσία «Συντήρηση – Τεχνική 
Υποστήριξη Εφαρµογών Λογισµικού του ∆ήµου Μεταµόρφωσης σύµφωνα µε τον 
παρακάτω πίνακα. 

α/

α 
Περιγραφή 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσ. 
Τιµή 

Μονάδος 
Συνολική 

Τιµή 

1. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Α) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 

1 .Q  –  PR IME  /  F IN A N C IA LS  /ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

2.ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΕΣΩΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 

3. ∆ΗΜΟΤΗΣ 2000 «ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ» 
4.∆ΗΜΟΤΗΣ 2000 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» 
5.∆ΗΜΟΤΗΣ 2000 «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ » 
6.ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΣ∆∆Α -ΕΚ∆.3.3- 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 

2. ∆ΗΜΟΤΗΣ «ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» 
2. ∆ΗΜΟΤΗΣ «ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ» 

 

 

 

 

ΑΦΟΡΑ 

ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

Α∆ΕΙΕΣ 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

16.784,00 

 
 
 
 

16.784,00 
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Β) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 

8. ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ /ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ 
9. Ο∆ΗΓΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 

10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
11. ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 

12. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆.Σ. 
13. Staff 5 / ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

14. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

 

 

ΑΦΟΡΑ 

ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

Α∆ΕΙΕΣ 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

6.526,00 

 
 
 
 

6.526,00 

2. 
Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση επί των 

εγκατεστηµένων εφαρµογών λογισµικού για την λειτουργία 
των υπηρεσιών του ∆ήµου, όπως περιγράφεται στη Μελέτη 

    

 Α) Επιτόπια επίσκεψη ώρες 46 50,00 2.300,00 

 Β) Αποµακρυσµένη υποστήριξη ώρες 120 30,00 3.600,00 

 
Γ) ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
Άδεια 1 4.600,00 4.600,00 

 ∆) ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & STAFF Άδεια 1 780,00 780,00 

Καθαρή Αξία 34.590,00 

Φ.Π.Α. 24% 8.301,60 

Γενικό Σύνολο 42.891,60 

 
 Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ύψους σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα 
ενός ευρώ και εξήντα λεπτά (42.891,60€), η οποία και κατανέµεται στα οικονοµικά έτη 
2016 και 2017 ως ακολούθως:  
 α) στο έτος 2016 ποσό ∆εκαεπτά χιλιάδων ευρώ #17.000,00# σε βάρος του Κ.Α. 
10.6266.0001 µε τίτλο «Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού» και 
 β) στο έτος 2017 ποσό Είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και 
εξήντα λεπτά #25.891,60# σε βάρος του συνεχιζόµενου Κ.Α. 
  Εγκρίνει την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας µετά από πρόχειρο διαγωνισµό, ο 
οποίος θα διεξαχθεί στις 09 Σεπτεµβρίου 2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.µ., µε 
σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά µε το µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης από τον µειοδότη σε ακέραιες µονάδες  επί τοις εκατό και ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 42.891,60€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 
 Εγκρίνει τη µελέτη, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο κείµενο 
της παρούσας εισήγησης. 

Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού, που αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 
1) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 9η Σεπτεµβρίου 2016 (09/09/2016) ηµέρα Παρασκευή 
και από ώρα 10:00 πµ., ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισµού, στο δηµοτικό 
κατάστηµα. 
2) Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά µέχρι και 
την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. Η προσφορά πρέπει να αφορά ολόκληρη την 
υπηρεσία. 
3) Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο. Οι προσφορές που 
υποβάλλονται νωρίτερα, παραµένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται από την 
Επιτροπή του διαγωνισµού κατά το στάδιο της αποσφράγισης µαζί µε τις υπόλοιπες. 
4) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και οι 
συνεταιρισµοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της υπηρεσίας. Αυτό 
αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου 
παρόχου στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή επαγγελµατική ένωση. 
5) Οι διαγωνιζόµενοι - επί ποινή αποκλεισµού - µαζί µε την προσφορά τους πρέπει να 
προσκοµίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά συµµετοχής: 

1. Εγγύηση συµµετοχής που καθορίζεται σε ποσοστό 1% που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό επί της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ ήτοι τριακόσια 
σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά #345,90€#. 

2. Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό. 
3. Βεβαίωση εξουσιοδότησης στον καταθέτοντα την προσφορά, αρµοδίως 

θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου. 
4. Τα νοµικά πρόσωπα υποβάλλουν αντίγραφο καταστατικού µε τις τροποποιήσεις 

του. Αν το νοµικό πρόσωπο είναι ανώνυµος εταιρία, το ΦΕΚ στο οποίο έχει 
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καταχωρηθεί η ανακοίνωση περί εκλογής εν ενεργεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισµού.  

5. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισµού υπεύθυνη ∆ήλωση του 
Ν.1599/1986, όπου δηλώνει ότι : 

• H προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους τις παρούσας προκήρυξης, της 
οποίας έλαβε γνώση. 

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης και ότι η 
προσφορά του καλύπτει το σύνολο των ζητούµενων εργασιών. 

• ∆εν αποκλείστηκε τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ γιατί δεν 
εκπλήρωσε τις συµβατικές υποχρεώσεις του. 

• ∆εν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής 
του δραστηριότητας. 

• ∆εν έχει υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων. 

• ∆ιαθέτει την κατάλληλη υποδοµή (ειδικευµένο προσωπικό κλπ) που κρίνεται 
αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση της εργασίας. 

• ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

• ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία 

• Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του 
διαγωνισµού 

6. Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου του 
προσφέροντα µε το οποίο : 

o Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών 
εγκρίνονται η συµµετοχή της εταιρείας στο διαγωνισµό, η σύµπραξη µε τις λοιπές εταιρείες 
– µέλη της Ένωσης και το ποσοστό συµµετοχής της κάθε µίας στον προϋπολογισµό της 
εργασίας. 
o Εγκρίνεται, σε περίπτωση Ένωσης ή Κ/Ξ, µία εταιρεία ως συντονιστής (leader) της 
Ένωσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των µελών της 
Ένωσης. 

Σε περίπτωση ένωσης ή Κ/Ξ προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα 
παραπάνω δικαιολογητικά κλπ, εκτός της εγγυητικής επιστολής, υποβάλλονται για κάθε 
έναν από τους συµµετέχοντες στην ένωση ή Κ/Ξ. 

Σε περίπτωση Ενώσεως προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι 
παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για καθένα από τους συµµετέχοντες στην 
Ένωση. 
6) Οι προσφερόµενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 
περιγράφονται στην µελέτη, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
7) Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει σε συµµετέχοντα που θα προσφέρει το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό, εφόσον κριθεί από 
την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της µελέτης 
και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισµού. 
8) Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται πριν ή κατά την υπογραφή 
της σύµβασης να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους 5% επί της 
αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.. 
9) Οι υπηρεσίες θα παρέχονται τµηµατικά και για διάστηµα ενός (1) έτους. Με το πέρας 
οποιασδήποτε εργασίας θα παραδίδεται από τον ανάδοχο στην υπηρεσία αναλυτική 
αναφορά µε τις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν, τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική 
µορφή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση τιµολογίου ανά τρίµηνο, στο οποίο θα 
αναγράφονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν στο διάστηµα αυτό. 
10) Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά και εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση του 
σχετικού τιµολογίου, µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής στο όνοµα του 
Αναδόχου. 
11) Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας να αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δήµου και στο δικτυακό του τόπο (www.metamorfossi.gr). Ολόκληρη η 
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διακήρυξη, µαζί µε λοιπά τεύχη του διαγωνισµού (τεχνική έκθεση, προϋπολογισµός, γενική 
και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων) θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου 
(www.metamorfossi.gr) καθώς και στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr ‘’Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων’’ (ΚΗΜ∆Σ). 
7. Την δηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης του δηµάρχου στην ηµερησία τοπική 
εφηµερίδα «ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ», στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα «Χ-ΤΥΠΟΣ» και στην ηµερήσια 
εφηµερίδα µεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ». Τα έξοδα 
δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις της περίπτ. δ & ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 
87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 4 & 9 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 
του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» όπως ισχύει   

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 11/Α/15-01-1980) ΄΄περί εκτελέσεως έργων 
και προµηθειών των Ο.Τ.Α.΄΄ όπως  ισχύει  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4320/15 (ΦΕΚ 29/Α/19.03.2015) «Ρυθµίσεις 
για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις» 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 παρ. 5 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 
160/Α/08.08.2014) : Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/Α’/26.03.2014) 
«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις» 

8. Την παράγραφο Ζ’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/Α/9.5.2013): 
Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 40/46/2012, 4093/2012 και 4127/2013, 
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-2-
2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές 

9. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις 

10. Το Ν. 3861/13-07-2010 (Φ.Ε.Κ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες 
διατάξεις». 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3548/07 ΄΄Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των 
φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις΄΄ 

12. Την υπ’ αριθµών 13289/15 (ΦΕΚ 1716/Β/17-8-2015) απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας ΄΄Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και 
τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων 
των φορέων του ∆ηµοσίου΄΄. 

13. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους ∆ιατάκτες». 
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Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται: 

       Ο Πρόεδρος                                                               Τα µέλη    
Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας           Αθανασία Ακριώτη, Ευάγγελος Γαρούφος, 

Ευάγγελος Χειµώνας, Γεώργιος Χρονόπουλος. 
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