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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓIΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Αριθμ. Πρωτ.:109/20-05-2020

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Υλοποίηση πλατφόρμας τοπικής
ανάπτυξης για επαγγέλματα και προσφορά εργασίας του Δήμου Αγιάς»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 106/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α’133)
5. Την ανάγκη του Δήμου για την αναβάθμιση και προσαρμογή στα σύγχρονα
δεδομένα και απαιτήσεις που δημιουργεί η πανδημία του COVID-19 και η
εξυπηρέτηση με απομακρυσμένο ασφαλή τρόπο.
6. Την υπ’ αριθμ. 204/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί
«Ψήφισης Προϋπολογισμού, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσίας
και Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Έργων, οικονομικού έτους 2020»
7. Την υπ’ αριθμ. 18209/13-3-2020 (ΑΔΑ:Ψ0Γ646ΜΤΛ6-Τ3Σ) απόφαση του
Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία κατανεμήθηκε στον Δήμο Αγιάς το ποσό
των 20.000,00€ προς κάλυψη

αναγκών για την αποφυγή

διάδοσης του

κορονοϊού COVID-19.
8. Την

υπ’

αριθμ.

54/2020

(ΑΔΑ:Ω151Ω6Ι-5Ε1)

απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου Αγιάς περί «Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020 και της 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος
έργων 2020»
9. Την υπ’ αριθμ. 66/2020 (ΑΔΑ: 663ΟΩ6Ι-ΧΣΠ) απόφαση του δημοτικού
Συμβουλίου

Αγιάς,

(ΑΔΑ:ΨΠ0ΕΩ6Ι-Κ58)

με

θέμα:

απόφασης

«Τροποποίηση
του

Δημοτικού

της

υπ’

αριθ.

Συμβουλίου

48/2020

Αγιάς

περί
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αποδοχής

και

κατανομής

χρηματοδότησης,

ποσού

20.000,00€

από

το

Υπουργείο Εσωτερικών, κάλυψη αναγκών που θα προκύψουνε από την
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
10. Την υπ’ αριθμ. 68/2020 (ΑΔΑ:6ΨΥΝΩ6Ι-ΩΞΒ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς περί «Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020
11.Την υπ’ αριθμ. 02/11-05-2020 μελέτη που συντάχθηκε από το Αυτοτελές
Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής
12.Το

υπ’

αριθμ.

3969/13-05-2020

(ΑΔΑΜ:20REQ006720458

2020-05-18)

πρωτογενές αίτημα
13.Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου
στο ΚΑ: 02.70.6142.07
14.α)Την

υπ’

αριθμ.

374/14-05-2020

απόφαση

ανάληψης

υποχρέωσης

(ΑΔΑ:ΩΙΚΝΩ6Ι-7ΛΟ) και β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης,
για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ
1α

του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 374
15.Την υπ΄αριθ. 4085/18-05-2020 Πρόσκληση του Δήμου μας προς την εταιρία
CROWDPOLICY

ΨΗΦΙΑΚΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16.Την υποβληθείσα προσφορά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση πλατφόρμας
τοπικής ανάπτυξης για επαγγέλματα και προσφορά εργασίας του Δήμου
Αγιάς», για την αναβάθμιση και προσαρμογή του Δήμου στα σύγχρονα δεδομένα
και απαιτήσεις που δημιουργεί η πανδημία του COVID-19 για εξυπηρέτηση με
απομακρυσμένο ασφαλή τρόπο, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 02/11-05-2020

μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε

από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής και
αποτελεί

αναπόσπαστο

«Υλοποίηση

μέρος

πλατφόρμας

της

τοπικής

παρούσας

και

ανάπτυξης

αφορά
για

την

υπηρεσία

επαγγέλματα

και

προσφορά εργασίας του Δήμου Αγιάς».
Ο Προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας έχει ως ακολούθως:
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

Περιγραφή

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Συνολική Τιμή

Μονάδας (€)

(€)

4.032,26 €

4.032,26 €

Υλοποίηση
Πλατφόρμας
1.

τοπικής ανάπτυξης
για επαγγελματα

τεμ.

1

και προσφορά
εργασίας
Σύνολο

4.032,26 €

Φ. Π. Α. 24 %

967,74 €

Γενικό Σύνολο

5.000,00 €

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας «Υλοποίηση πλατφόρμας τοπικής
ανάπτυξης για επαγγέλματα και προσφορά εργασίας του Δήμου Αγιάς» στην
εταιρεία CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διεύθυνση ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82, 18345
ΜΟΣΧΑΤΟ, Α.Φ.Μ. 800450326, Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, τηλ. επικοινωνίας: 216 900
2600, Φάξ: 212 213 4476, έναντι συνολικής αμοιβής 5.000,00€.
Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από από
τη σχετική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, στον προϋπολογισμό εξόδων
του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον
Κ.Α. 02.70.6142.07 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Ε.

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με

την έκδοση εντάλματος

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον ανάδοχο του αντίστοιχου τιμολογίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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