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Θέμα: Έγκριση της υπηρεσίας «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων»
ΑΠΟΦΑΣΗ

588 / 2018

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 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 «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων»
5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.
457/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 9045/07-11-2018.
6) Την υποβληθείσα προσφορά.
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ Υ Μ Ε
Α.

Εγκρίνουμε

τη

διενέργεια

της

υπηρεσίας

με

τίτλο

«Ανάπτυξη

ηλεκτρονικών

συστημάτων» εκτιμώμενης αξίας χιλίων εφτακοσίων πενήντα ευρώ (1.750,00€), χωρίς Φ.Π.Α., με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας «Ανάπτυξη
ηλεκτρονικών συστημάτων» με βάση την 41/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς,
ως ακολούθως:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η περιγραφή αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών
συστημάτων του Δήμου Αγιάς.
Ο Δήμος Αγιάς στην σημερινή εποχή της πληροφορίας και του διαδικτύου επεκτείνεται στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης για την επικοινωνία με τους πολίτες του Δήμου Αγιάς.
Για την διαχείριση των παραπάνω απαιτείται συνεργασία με εξειδικευμένο πρόσωπο, ώστε να
διαχειριστεί την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων του Δήμου Αγιάς.
Αναλυτικότερα ο ανάδοχος θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Κατασκευή διαχείρισης και αρχική επίβλεψη του Facebook chatbot που ετοιμάστηκε για τις
ανάγκες κοινωνικής παρουσίας του Δήμου. Το chatbot θα είναι online στη fb σελίδα και θα
βοηθά τους επισκέπτες με πληροφορίες για τις περιοχές του Δήμου, θα δίνει πληροφορίες για
τηλέφωνα και διευθύνσεις υπηρεσιών, κλπ. Η εργασία της διαχείρισης είναι να προσφέρει ένα
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περιβάλλον απ’ όπου οι διαχειριστές του Δήμου θα μπορούν να βλέπουν τις τάσεις των
αναζητήσεων, να εμπλουτίζουν το σύστημα με νέα δεδομένα ώστε να καλύπτουν τις νέες
ανάγκες καθώς αυτές προκύπτουν.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διαδικασίες αυτές πρέπει να είναι ταχείς, να στηθούν και να
διαχειριστούν σωστά και να είναι εύκολα προσβάσιμες στους πολίτες. Δεδομένου δε ότι ο Δήμος δεν
έχει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό για να προχωρήσει τις

διαδικασίες, χρειάζεται την

υποστήριξη προσώπου που να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε αντίστοιχα θέματα για την
επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων

Μον.
Μέτρ.
Κατ’
αποκ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

1

1.750,00

ΔΑΠΑΝΗ

Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

1.750,00
1.750,00
420,00
2.170,00

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων», όπως
ειδικότερα περιγράφεται στην ανωτέρω τεχνική περιγραφή, στον Δεληαργύρη Ευθύμιο του
Αθανασίου, με επαγγελματική επί της οδού Αμύρου 16, Αγιά, Τ.Κ 40003, με Α.Φ.Μ: 061447874, ΔΟΥ:
ΛΑΡΙΣΑΣ, τηλ.:6947075475, έναντι του ποσού των χιλίων εφτακοσίων πενήντα ευρώ (1.750,00€),
χωρίς Φ.Π.Α.
Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους ΣΑΤΑ
2017 του Δήμου Αγιάς. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική
πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.7134.02 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης.
Ε. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα μέχρι την 30/02/2019 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
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