
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 47/15 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   335/2020. 

  Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,  

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 15η  Γεκεμβρίοσ 2020, ημέρα  Σρίηη και ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 10520/11.12.2020 (ΟΡΘ.  

ΔΠΑΛ.) πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο  

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ  

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -Πξόεδξνο, 

β] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο,  ζη] 

Μαλάβεο Αζαλάζηνο θαη δ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 4ο :  Περί καθοριζμού ηοσ ηρόποσ εκηέλεζης ηης ζύμβαζης για ηην εκηέλεζη ηης 

εργαζίας : «Ιογιζμικά Οικονομικής Τπηρεζίας Σ.Α.Π. & Θ.Ο.Θ.». 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηέηαρηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο Ο.Δ. όηη : 

«ύκθσλα κε ηνλ Ν. 4623/2019 δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζε όινπο ηνπο πνιίηεο γηα ηελ δήισζε ησλ 

πξαγκαηηθώλ ηεηξαγσληθώλ ησλ αθηλήησλ ηνπο πξνο ηνπο Γήκνπο, γηα ηελ νξζή θαη δίθαηε επηβνιή ησλ 

δεκνηηθώλ ηειώλ. 

Με ηελ παρ.2 ηοσ άρθροσ 69 ηνπ Λ. 4722/20 (ΦΔΚ 177/15.09.2020 ηεύρνο Α') » Άξζξν 69 

Ρπζκίζεηο γηα ηελ ππνβνιή θαη εθθαζάξηζε δειώζεσλ δηόξζσζεο ηεηξαγσληθώλ πξνβιέθζεθε σο 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία επεμεξγαζίαο θαη εθθαζάξηζεο ησλ ππνβιεζέλησλ δειώζεσλ ε 30-11-2020. 

ηνλ Γήκν καο έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα 5.000 δειώζεηο, πιένλ 1.000 πεξίπνπ 

δειώζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απηνπξόζσπνο ζηνλ Γήκν. 

Πξνθεηκέλνπ νη ππεξεζίεο καο λα κπνξέζνπλ λα επεμεξγαζηνύλ ηνλ κεγάιν αξηζκό ησλ δειώζεσλ εληόο 

ηεο πξνβιεθζείζαο πξνζεζκίαο απαηηείηαη ε επείγνπζα πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγήο γηα καδηθή 

θαη απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία. 

ηνλ ΚΑ 02.10.7134.02 ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 έρεη εγγξαθεί 

εμεηδηθεπκέλε πίζησζε 20.000,00 επξώ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο : «Λνγηζκηθά Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο Σ.Α.Π. & Κ.Ο.Κ.»  

 

Με ηελ 233/2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ καο, απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε ησλ 

αλσηέξσ δαπαλώλ θαη ε δηάζεζε ησλ αλσηέξσ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό πηζηώζεσλ. 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-69-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4722-20_fek_177-15-09-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-69-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-69-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5/
ΑΔΑ: ΨΜ84Ω9Π-9ΤΓ



Βάζεη ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθαλ νη από 10-11-2020 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο από ην Σκήκα Δζόδσλ θαη 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ, νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ ππ’αξηζ. 310/2020 (ΟΡΘΖ 

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ), θαη  ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 19.040,20  επξώ.   

    ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο αλαθέξεη ζηα κέιε όηη :  «ύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άρθροσ 32 ηοσ 

Λ.4412/2016: «2.Ζ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο 

θαησηέξσ πεξηπηώζεηο:  […] γ) ζην κέηξν πνπ είλαη απνιύησο απαξαίηεην, εάλ ιόγσ θαηεπείγνπζαο 

αλάγθεο νθεηιόκελεο ζε γεγνλόηα απξόβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε 

ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε 

δηαπξαγκάηεπζε. Οη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινύληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηεο 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ από δηθή ηνπο επζύλε.» 

   Λακβάλνληαο ππόςηλ όια ηα παξαπάλσ θαζώο επίζεο θαη ηελ έθηαθηε, απξόβιεπηε θαη επείγνπζα 

αλάγθε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δειώζεσλ ζε ζύληνκν θαη άκεζν ρξνληθό δηάζηεκα αλάγθε, ηελ ήδε 

εγθαηεζηεκέλε εθαξκνγή νηθνλνκηθήο παξαθνινύζεζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ έρεη θαη ρξεζηκνπνηεί ν 

Γήκνο καο, ηα άξζξα 32 θαη θπξίσο ησλ παξαγξάθσλ β-γγ θαη γ΄θαη ηνπ άξζξνπ 269 θαη θπξίσο ησλ 

παξαγξάθσλ γγ΄, δ΄ θαη ε΄ ηνπ Ν.4412/2016 θαη ησλ πξάμεσλ (Δι. πλ. Κιηκ. Σκ. 7 Πξάμε 72/2014, 

Δι. πλ. Κιηκ. Σκ. 7 Πξάμε 71/2014Δι.πλ.Κιηκ.Ε Πξάμε 156/2017), πξνηείλεηαη λα γίλεη κε Πξνζθπγή 

ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (άξζξν 32 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ) 

Ζ αλσηέξσ επείγνπζα  θαη απξόβιεπηε αλάγθε δελ απνξξέεη από επζύλε ηνπ Γήκνπ. 

   Παξαθαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ απεπζείαο αλάζεζεο ηεο αλσηέξσ 

ζύκβαζεο ιόγσ θαηεπείγνληνο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο από 

ηνλ ΚΑ 02.10.7134.02 . 

Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.4555/2018 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016  

- ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο  

- ηελ εμεηδηθεπκέλε πίζησζε εθ 20.000,00 επξώ  

- ηελ 233/2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

- ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

- ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

1. Δγθξίλεη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο «Ιογιζμικά Οικονομικής Τπηρεζίας Σ.Α.Π. & Θ.Ο.Θ..» κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ 

Ν.4412/2016, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

 

2. πγθξνηεί ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή Γηαπξαγκάηεπζεο, σο εμήο: 

Α/Α Σακηικά μέλη Ηδιόηηηα 

1 Μαπξαγάλεο Παλαγηώηεο ΠΔ Τπαιιήισλ Γξαθείνπ 

2 Γηαλλάθελα Αλαζηαζία ΣΔ Γηνηθεηηθνύ- Λνγηζηηθνύ 

3 Καηζηκαιήο Βαζίιεηνο ΓΔ Γηνηθεηηθνύ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-32-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%cf%85%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%80/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-32-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%cf%85%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%80/
ΑΔΑ: ΨΜ84Ω9Π-9ΤΓ



 

 

 

 

 

 

Πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ν θ. Μαπξαγάλεο Παλαγηώηεο 

Αλαπιεξσκαηηθόο ηνπ Πξνέδξνπ νξίδεηαη ν θ. Υξηζηνδνύινπ Υξήζηνο 

Γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε θα Γηαλλάθελα Αλαζηαζία θαη αλαπιεξώηξηα ηεο ε θα Μπαθώιε 

Παλαγηώηα. 

   Δπηηξνπή ζα δηελεξγήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζα εηζεγείηαη πξνο ην απνθαηλόκελν 

όξγαλν γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθύπηεη θαηά ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. (άξζξν 32Α ηνπ Ν.4412/2016, 

όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019). 

     

Ζ παξνύζα απόθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηα αλσηέξσ κέιε ηνπ νξγάλνπ. 

 

  Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 335/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σρωγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

    ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                4.- Γαληβίγκας Γεώργιος 

            5.- Κανάβης Αθανάζιος 

     6.- Βοσδούρης Λικόλαος 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 Αναπληρωμαηικά Κέλη  

1 Υξηζηνδνύινπ Υξήζηνο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ- Οηθνλνκηθνύ 

2 Μπαθώιε Παλαγηώηα ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 

3 Μαζνύξε Αηθαηεξίλε ΓΔ Πξνζσπηθό Υεηξηζηώλ Ζ/Τ 

ΑΔΑ: ΨΜ84Ω9Π-9ΤΓ
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