
 

                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κατερίνη,  27/11/2019 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: οικ. 49687 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Δ/νση Προγραμματισμού, Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού και  
Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων 
Πληροφορίες: Ζαγούλας Κωνσταντίνος 
Τηλέφωνο: 2351 350 535 

 
Θέμα: Απευθείας ανάθεση (σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.118 του Ν.4412/2016) της υπηρεσίας 
με τίτλο: «Σχεδιασμός και υλοποίηση νέας ιστοσελίδας του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 
12.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, στην εταιρεία «ΜΠΟΥΚΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ». 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος του Δήμου Κατερίνης 

 
Έχοντας υπόψη: 
1) Την από 20/11/2019 τεχνική έκθεση που συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια για 

την ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Σχεδιασμός και υλοποίηση νέας ιστοσελίδας 
του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (<20.000 ευρώ). 

2) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών - προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)  και ιδίως της παρ.7 
του ά.54 και του ά.118  

3) Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.9 του ά.209 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) 
που προστέθηκαν με το ά.13 του Ν.3731/2008 σύμφωνα με τις οποίες: Για την απευθείας ανάθεση 
παροχής υπηρεσιών απαιτείται απόφαση Δημάρχου....Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη 
εγκρίνονται από τον Δήμαρχο...  

4) Την αριθ.πρωτ.οικ. 49012/21-11-2019 απόφαση του αρμοδίου αντιδημάρχου με 
θέμα: Έγκριση της από 20/11/2019 τεχνικής έκθεσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο 
«Σχεδιασμός και υλοποίηση νέας ιστοσελίδας του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 12.000,00 
ευρώ εκτός ΦΠΑ και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης με απευθείας ανάθεση 
σύμφωνα με το ά.118 του Ν.4412/2016 

5) Την με αρ. πρωτ. 49074/22-11-2019 πρόσκληση της παρ. 3 του ά.120 του 
Ν.4412/2016 για υποβολή προσφοράς προς την εταιρεία «ΜΠΟΥΚΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ» (η οποία της κοινοποιήθηκε στις 22/11/2019) με την οποία 
διαβουλεύτηκε ο Δήμος ύστερα από έρευνα αγοράς, καθώς και την αριθ. πρωτ. 49667/27-11-2019 
προσφορά που υποβλήθηκε σε απάντηση. 

6) To γεγονός πως εκδόθηκε η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ.80/2016, η οποία φέρει αριθμό ΠΑΥ (ΕΑΔ): 963 

7) Την αριθ. πρωτ. οικ. 35277/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κατερίνης (ΑΔΑ: 
6Η4ΧΩΕΤ-7ΥΔ) με θέμα «Ορισμός αντιδημάρχων με θητεία από 3.9.2019 έως 31.12.2020 και 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων για το 
χρονικό διάστημα 3.9.2019 έως 31.12.2020»  

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι  

 

ΑΔΑ: ΨΘΚΡΩΕΤ-ΖΤΒ



 

Α. Αναθέτει με τη διαδικασία του ά.118 του Ν.4412/2016 την υπηρεσία με τίτλο 
«Σχεδιασμός και υλοποίηση νέας ιστοσελίδας του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 12.000,00 
ευρώ εκτός ΦΠΑ στην εταιρεία «ΜΠΟΥΚΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ» 
με Α.Φ.Μ. 153091727 και με στοιχεία επικοινωνίας: Έδρα: Αγ. Λαύρας 18, 60132 Κατερίνη τηλ. 
6984502084 και Email: lefteris.bouklis@gmail.com έναντι του ποσού των 12.000,00 ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α., διότι: η τιμή της προσφοράς δεν ξεπερνάει τον προϋπολογισμό της μελέτης, είναι σύμφωνη 
με τις προδιαγραφές που τίθενται στην από 20/11/2019 τεχνική έκθεση και αναλύεται ως εξής:  
 

α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Σχεδιασμός και υλοποίηση νέας 

ιστοσελίδας του Δήμου Κατερίνης 1 

 

12.000,00 € 12.000,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 12.000,00 € 

   ΦΠΑ 24% 2.880,00 € 

  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 14.880,00 € 

 
 

Β. Η καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση της υπηρεσίας ορίζεται σε δύο μήνες από 
την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

 
Γ. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί κατά τη λήξη της υπηρεσίας με την 

έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού από τον ανάδοχο και την υπογραφή του πρωτοκόλλου 
παραλαβής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

 
Δ. Κατά τα λοιπά, για την εκτέλεση της υπηρεσίας ισχύουν οι γενικές διατάξεις για την 

εκτέλεση συμβάσεων (ά.129 έως 133 του Ν.4412/2016), οι κοινές διατάξεις για την εκτέλεση 
συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών (ά.200 έως 205 του Ν.4412/2016) 
και οι διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (ά.216 έως 220 του Ν.4412/2016)   

 
 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
 
 

Τσιαλός Γεώργιος 
 

ΑΔΑ: ΨΘΚΡΩΕΤ-ΖΤΒ
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