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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  5 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
            Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 2-5-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε 
µε την αρ. πρωτ. 13105/27-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 
στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση της τεχνικής περιγραφής, ψήφιση πίστωσης ποσού 992,00 ευρώ από τον Κ.Α 6739.0004 του 
προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου οικονοµικού έτους 2017 και ορισµός αναδόχου 
για την προµήθεια λογισµικού προγράµµατος (προµήθεια και συντήρηση µηχανογραφικών εφαρµογών), οι 
οποίες θα καλύψουν τις µηχανογραφικές ανάγκες του για το έτος 2017. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1. Γεώργιος Κοκκινίδης 
2. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
3. Καιδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Ιορδανιδης Φωτιος 

 

6. Μπίγγας Στεφανος  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  
8. Γεώργιος Καραίσκος  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης  θέµα, έθεσε υπόψη των 
µελών   την υπ’αριθµ 13028/27-4-2017 εισήγηση του Γραφείου Μηχανοργάνωσης  και η οποία έχει ως εξής:   
«Αντικείµενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι η κάλυψη της ανάγκης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης – 

Απλογραφικού του Ιδρύµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου εναρµονισµένη µε της προδιαγραφές του θεσµικού 

πλαισίου σχετικά µε το Ενιαίο Οικονοµικό Σύστηµα των ΟΤΑ. 

 ∆ιαχείριση Συναλλασσοµένων 

 
• Όλοι οι συναλλασσόµενοι της οικονοµικής και ταµειακής διαχείρισης αντιµετωπίζονται ενιαία.  

• Σε κάθε εγγραφή υπάρχει διαδικασία χαρακτηρισµού του  συναλλασσοµένου χρεώστη ή/και ως 

προµηθευτή ή/και ως υπαλλήλου κ.λπ.  

• Έλεγχος αποφυγής τυχόν διπλής καταχώρηση συναλλασσοµένου. Ο έλεγχος θα γίνεται µε βάση 

τον αριθµό δελτίου ταυτότητας και τον αριθµό φορολογικού µητρώου. 

ΑΔΑ: 7082ΩΡ6-ΤΜΣ



• Καρτέλα ενιαίας παρακολούθησης οφειλών (µε ή χωρίς τις προσαυξήσεις από βεβαιωµένες ή µη 

οφειλές) 

 ∆ιαχείριση Προϋπολογισµού 

 
• ∆υνατότητα κατάρτισης προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων. 

• Πλήρης παραµετροποίηση των κωδικών 

• Έλεγχος ασυµφωνίας εσόδων  και εξόδων (έλεγχος αποθεµατικού ή ελλείµµατος) 

• Καταχώρηση πράξεων έγκρισης και εισηγήσεων , για κάθε κωδικό χωριστά 

• ∆υνατότητα πολλαπλών αναµορφώσεων στον προϋπολογισµό. 

• ∆ιαχείριση πηγών χρηµατοδότησης & συσχέτισής τους µε κωδικό εσόδων – εξόδων.  

• ∆υνατότητα προβολών των οικονοµικών στοιχείων των κωδικών προϋπολογισµού 

συγκεντρωτικά ή αναλυτικά , ανάλογα µε συγκεκριµένη χρονική περίοδο ή ετησίως. 

• ∆υνατότητα µεταφοράς προϋπολογισµού από µία οικονοµική χρήση στην επόµενη 

 

 ∆ιαχείριση Εξόδων 

 
• ∆ιαχείριση των παραστατικών δαπανών , προµηθευτών (παραµετροποίηση τύπου  

παραστατικών ) 

• ∆ηµιουργία – ∆ιαχείριση εκθέσεων ανάληψης δαπάνης / ∆ηµιουργία σχετικών  εκτυπωτικών  

• ∆ιαχείριση χρηµατικών ενταλµάτων  (παραµετροποίηση χρηµατικών ενταλµάτων) / Η έκδοση 

των ενταλµάτων να συνδέεται από έλεγχο (απαγορευτικό ή προειδοποιητικό) υπολοίπου 

κωδικού. 

• Παραµετροποίηση Κρατήσεων / Αυτόµατος υπολογισµός των κρατήσεων κατά την έκδοση 

εντάλµατος. 

• ∆ιασύνδεση των τύπων  παραστατικών – τύπων ενταλµάτων – τύπων κρατήσεων  

• ∆ηµιουργία εκτυπωτικών για τα χρηµατικά εντάλµατα. 
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 ∆ιαχείριση Εσόδων 

 
• ∆υνατότητα σύνταξης χρηµατικών καταλόγων, για κάθε κωδικό εσόδου . ∆ιαχείριση είτε 

συνολικά είτε µε δόσεις 

• ∆υνατότητα έκδοσης βεβαιωτικών – οίκοθεν- σηµειωµάτων για την άµεση είσπραξή εσόδων. 

• ∆υνατότητα ενιαίας παρακολούθησης των οφειλών των συναλλασσοµένων (υπολογισµός 

προσαυξήσεων στην τρέχουσα ηµεροµηνία) 

• ∆υνατότητα µεταφοράς υπολοίπων οφειλετών  στην επόµενη χρήση (καθυστερηµατικοί 

κατάλογοι) 

 Λειτουργίες Ταµείου 

 

• ∆υνατότητα βεβαίωσης εσόδων  (χρηµατικοί κατάλογοι -  καθυστερηµατικοί κατάλογοι – 

οίκοθεν εισπράξεις ) 

• ∆ιαχείριση διπλοτύπων είσπραξης για όλες τις µορφές εσόδων,  είτε πρόκειται για 

χρηµατικούς καταλόγους είτε για οίκοθεν βεβαιωτικά σηµειώµατα.  

• ∆υνατότητα µερικής είσπραξης οφειλών  

• ∆υνατότητα παραµετροποίησης της πολιτικής των προσαυξήσεων. 

• ∆υνατότητα δηµιουργίας σειράς βεβαιωτικών σηµειωµάτων – διπλοτύπων είσπραξης. 

• ∆υνατότητα έκδοσης γραµµατίων είσπραξης ( έλεγχος υπολοίπων βεβαίωσης – είσπραξης) 

 ∆ιαχείριση Έργων 

• Καρτέλα έργου, για παρακολούθηση των στοιχείων του έργου 

• Οικονοµική παρακολούθηση έργου / διασύνδεση µε την Οικονοµική διαχείριση 

• Εκτυπώσεις µε βάση τα στοιχεία του έργου 
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 Επιπλέον Χαρακτηριστικά 

• Η εφαρµογή θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα παραµετροποίησης µε το οποίο θα γίνεται µε απλό 

τρόπο η εισαγωγή των παραµετρικών στοιχείων που αφορούν το Ίδρυµα. 

• Θα πρέπει να υπάρχει σύστηµα  ορισµού των χρηστών της εφαρµογής , του επιπέδου 

πρόσβασης του κάθε χρήστη καθώς και του ρόλου του κάθε χρήστη µέσα στην εφαρµογή 

• Σύστηµα παρακολούθησης του ιστορικού ενεργειών του κάθε χρήστη µέσα στην εφαρµογή 

• ∆υνατότητα επέµβασης στα εκτυπωτικά της εφαρµογής και προσαρµογής τους ώστε να 

αποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις. 

• Λειτουργία σύµφωνα µε την τρέχουσα νοµοθεσία. 

• Σε όλες τις φόρµες αναζήτησης να υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής κριτηρίων, τα οποία θα  

µπορούν να αποθηκευτούν – ανακτηθούν.  

• ∆υνατότητα εξαγωγής αποτελεσµάτων της αναζήτησης εκτός του περιβάλλοντος της 

εφαρµογής. 

• ∆υνατότητα «µεταφοράς» δεδοµένων και παραµετρικών στοιχείων από µία οικονοµική χρήση 

στην επόµενη.  

• On-line επικοινωνία µε την εφαρµογή πρωτοκόλλου του ∆ήµου Εορδαίας, για αυτόµατη λήψη 

αριθµού πρωτοκόλλου. 

• Λειτουργία εσωτερικής ∆ιαύγειας , για ανάρτηση των απαιτούµενων πράξεων στην ∆ιαύγεια του 

∆ήµου Εορδαίας. 

• Η εφαρµογή να χρησιµοποιεί βάση δεδοµένων Oracle. 

• Οικονοµική Περιγραφή 

 
Είδος Ποσότητα Τιµή Τελική  

τιµή 
Ενιαία Οικονοµική ∆ιαχείριση  1 999,00€ 999,00€ 
Συντήρηση εφαρµογής (νέες εκδόσεις µέχρι 
31/12/2017) 

1 0,00€ 0,00€ 

Κόστος συµβολαίου Αγοράς – Συντήρησης 
(µέχρι 31/12/2017) 

1   999,00€ 

ΦΠΑ  24%   239,76€ 
Συνολικό κόστος µε ΦΠΑ   1.238,76€ 

 
Το κόστος συντήρησης για το πρώτο έτος δεν θα υπολογιστεί στην προσφορά των οικονοµικών φορέων, 
καθώς η προµήθεια του λογιστικού προγράµµατος για το έτος 2017 ήδη σύµφωνη µε τις τρέχουσες 
τροποποιήσεις στην νοµοθεσία. 
Επίσης δεν θα χρειαστεί να γίνει αρχική παραµετροποίηση της εφαρµογής καθώς οι χρήστες αυτού έχουν 
ήδη αποκτήσει ευχέρεια στην µηχανογραφηµένη οικονοµική διαχείριση.    
 

    
Είδος Ποσότητα Τιµή Τελική  

τιµή 
Ετήσιο Κόστος συντήρησης (για τα επόµενα 
έτη) 

  400,00 

ΦΠΑ 24%   96,00 
Συνολικό κόστος µε ΦΠΑ    496,00€ 
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4182/13 <<….. Για τις συµβάσεις των οποίων ο 
προϋπολογισµός είναι ίσος ή κατώτερος από χίλια (1.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, το όργανο 
διοίκησης µπορεί να προσφύγει στον οικονοµικό φορέα της επιλογής του χωρίς την υποχρέωση 
σύναψης σχετικής έγγραφης σύµβασης (αγορά µε τιµολόγια)…..>>. 
Ο ∆ήµος Εορδαίας προέβη σε έρευνα αγοράς, κατά την οποία η εταιρεία SINGULARLOGIC AE 

µε ΑΦΜ 997985169 ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  περιοχή Κηφισιά, οδός Αχαΐας 3 και Τροιζηνίας, ,κατέθεσε την 

υπ΄αρίθµ 13081/27-4-2017 προσφορά, η οποία έχει ως εξής: 
<< ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
 SINGULARLOGIC GENESIS ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2017 
 

Είδος ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΠΕΛΑΤΗ 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΠΕΛΑΤΗ 

Ενιαία Οικονοµική ∆ιαχείριση  
Απλογραφικό Σύστηµα ΟΤΑ 

1 2.000,00€ 2.000,00€ 60% 800,00€ 

Σύνολο Αδειών Χρήσης   2.000,00€  800,00€ 
Ετήσιο Συµβόλαιο Συντήρησης 
Ενιαία Οικονοµική ∆ιαχείριση 
Απλογραφικό Σύστηµα ΟΤΑ  

1 350,00€ 350,00€ 100%     0,00€ 

Σύνολο ετήσιου συµβολαίου 
Συντήρησης 

  350,00€      0,00€ 

Σύνολο Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ     800,00€ 
ΦΠΑ 24%     192,00€ 
Σύνολο µε ΦΠΑ      992,00€ 

Από την 1/1/2018 και για κάθε έτος, το κόστος ετήσιας συντήρησης (Νέες εκδόσεις) ανέρχεται στο ποσό 
των 350 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ>>. 
Προτείνεται λοιπόν να εγκριθεί η τεχνική περιγραφή και να ψηφισθεί πίστωση ποσού 992,00 ευρώ από τον 
Κ.Α 6739.0004 του προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου οικονοµικού έτους 2017, 
ενώ η ανάθεση να γίνει στην εταιρεία SINGULARLOGIC AE, βάσει της προσφοράς της. 
Μετά την προµήθεια του λογισµικού προγράµµατος, θα απαιτηθεί για τα επόµενα έτη, κόστος για την 
συντήρησή του και άρα πρέπει να προβλέπεται στην σύνταξη προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος 
∆ηµητρίου Γ.Τσίρου, για τα επόµενα έτη. 
Σιδηροπουλος Σ: ∆εν ψηφίζω. 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Αριθµ. Αποφ 66/2017 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν3852/2010 & του Ν. 4182/2013 
2. την υπ’αριθµ 13028/27-4-2017 εισήγηση του Γραφείου Μηχανοργάνωσης   
3. την υπ΄αρίθµ 13081/27-4-2017 προσφορά της εταιρείας  SINGULARLOGIC AE 
4. την υπ΄αρίθµ 44526/31-3-2017 απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- 
∆υτικής Μακεδονίας περί έγκρισης του προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. 
Τσίρου έτους 2017 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

 
1. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή όπως αυτή συντάχθηκε από το Γρ. Μηχανοργάνωσης για την 

προµήθεια του Λογισµικού προγράµµατος(προµήθεια και συντήρηση µηχανογραφικών εφαρµογών) 
και ψηφίζει πίστωση ποσού 992,00 ευρώ από τον Κ.Α 6739.0004 του προϋπολογισµού του 
Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου, οικονοµικού έτους 2017. 

2. Ορίζει ανάδοχο για την προµήθεια του Λογισµικού προγράµµατος(προµήθεια και συντήρηση 
µηχανογραφικών εφαρµογών), έναντι ποσού 992,00 ευρώ, την εταιρεία SINGULARLOGIC AE µε 
ΑΦΜ 997985169 ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  περιοχή Κηφισιά, οδός Αχαΐας 3 και Τροιζηνίας, η οποία θα 
το συντηρήσει για το έτος 2017 χωρίς κόστος συντήρησης, ενώ για τα επόµενα έτη το 
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ετήσιο κόστος συντήρησης βάσει της προσφοράς της εταιρείας, θα επιβαρύνει τους 
προϋπολογισµούς των επόµενων ετών του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου. 

 
Το µέλος Σιδηροπουλος Σ. ψήφισε αρνητικά. 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  66/2017. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τσοκτουριδης Ιωαννης 
Θεοδοσιαδης Γεωργιος  
Καιδης Αποστολος  
Ιορδανιδης Φωτιος 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Μπίγγας Στεφανος 
Καραϊσκος Γεώργιος 
                  

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                     Σάββας Ζαµανίδης 
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