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ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρ. Πρωτ: 31

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Θέμα: Έγκριση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων»
ΑΠΟΦΑΣΗ

28 / 2020

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 του
Ν.4555/2018 (Α’133).
2) Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016.
3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4) Την αναγκαιότητα για την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών
δημοσίων συμβάσεων»
5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.
143/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 1264/10-02-2020.
6) Την υποβληθείσα προσφορά.
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ Υ Μ Ε
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών
δημοσίων συμβάσεων» εκτιμώμενης αξίας έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και
πενήντα πέντε λεπτά (11.693,55€), χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας «Υπηρεσίες
υποστήριξης διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων», ως ακολούθως:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η περιγραφή αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων
του Δήμου Αγιάς.
Μετά την δημιουργία του Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), όλες οι δημόσιες
συμβάσεις αναρτώνται σ΄ αυτό καθώς και όλη η διαδικασία που προηγείται αυτής. Συγκεκριμένα
αναρτώνται το πρωτογεννές αίτημα, ως έναρξη της διαδικασίας, η έγκριση του αιτήματος, η
προκήρυξη, η διακήρυξη, η απόφαση ανάθεσης ή απόφαση κατακύρωσης και η σύμβαση. Επίσης η
αποφάσεις Δημάρχου αναρτώνται και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ο όγκος των συμβάσεων είναι μεγάλος και η
ανάρτηση του κάθε βήματος απαιτείται να γίνει στο συγκεκριμένο στάδιο της σύμβασης την κατάλληλη
στιγμή ώστε να μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία ομαλά. Οι υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς θα πρέπει
εκτός από τα στοιχεία που ζητούνται να καταχωρηθούν σε κάθε βήμα της διαδικασίας, να
προετοιμάσει και τα έγγραφα με τα απαραίτητα στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια θα αναρτηθούν και θα
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είναι τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την σύμβαση ώστε αυτή να είναι νόμιμη και
εκτελεστή. Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες θα είναι οι εξής:


Διεκπεραίωση των διαδικασιών μέχρι την έκδοση απόφασης για την ανάθεση της προμήθειας,
υπηρεσίας ή του έργου (απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός)



Ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων των πρωτογενών
αιτημάτων.



Ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων των αποφάσεων
έγκρισης των αιτημάτων



Ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων των προκηρύξεων και
των διακηρύξεων



Ανάρτηση

στο

Κεντρικό

Ηλεκτρονικό

Μητρώο

Δημοσίων

Συμβάσεων

των

τευχών

δημοπράτησης των διαγωνισμών που προκηρύσσονται


Ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων των αποφάσεων
κατακύρωσης



Ανάρτηση στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» των αποφάσεων Δημάρχου για την απευθείας
ανάθεση των προμηθειών ή υπηρεσιών



Ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων των συμβάσεων
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων που υπογράφονται

Δεδομένου δε ότι ο Δήμος δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό για να προχωρήσει άμεσα και την
κατάλληλη στιγμή τις διαδικασίες που απαιτούνται για κάθε βήμα των συμβάσεων όπως και την
αναζήτηση και τον έλεγχο των στοιχείων για τις συμβάσεις του Δήμου Αγιάς, στις απαραίτητες
προθεσμίες, χρειάζεται την υποστήριξη προσώπου που να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε
αντίστοιχα θέματα για την βέλτιστη, επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
Μέτρ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

1.

Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών
δημοσίων συμβάσεων

Κατ’
αποκ.

1

11.693,55
Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

ΔΑΠΑΝΗ

11.693,55
11.693,55
2.806,45
14.500,00

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών
δημοσίων συμβάσεων», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην ανωτέρω τεχνική περιγραφή, στον
Κουτσιούλη Νικόλαο του Χρήστου, με επαγγελματική ιδιότητα ως Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., και
επαγγελματική έδρα επί της οδού Κυθήρων 4, ΛΑΡΙΣΑ, Τ.Κ 41335, με Α.Φ.Μ: 036940083, ΔΟΥ:
ΛΑΡΙΣΑΣ, τηλ.: 6977319058, έναντι του ποσού των έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών
ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (11.693,55€), χωρίς Φ.Π.Α.
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Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους του
Δήμου Αγιάς. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η
οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6142.13 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα μέχρι την 15/02/2021 από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά
την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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