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Ο  ∆ήµαρχος Κοµοτηνής 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε τις διατάξεις 
της παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 3731/2008, του άρθρου 83 του ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247) και 
των υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-2012 σύµφωνα µε τις οποίες µπορεί ο ∆ήµαρχος ν’ αναθέτει απ’ 
ευθείας την εκτέλεση κάποιας δηµοτικής υπηρεσίας εφόσον το ποσό δεν υπερβαίνει τις 
20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α..   

2. Το γεγονός ότι η δηµιουργία και λειτουργία της γραµµής του δηµότη παράγει σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα για το δηµότη και το ∆ήµο µε την έννοια ότι  
α) Ο δηµότης ενηµερώνεται άµεσα για το υποβαλλόµενο αίτηµα που συνήθως έχει να κάνει 
µε αντιµετώπιση προβληµάτων της καθηµερινότητας και αφορά θέµατα ηλεκτροφωτισµού – 
καθαριότητας – λακκούβες – πράσινο κ.λπ..  
β) Ο ∆ήµος αποκτά το πλεονέκτηµα του ελέγχου σε σχέση µε το χρόνο υλοποίησης κάθε 
αιτήµατος και γενικότερα έχει µια πλήρη εικόνα της όλης διαχείρισης των αιτηµάτων. 

3.  Το γεγονός ότι στο ∆ήµο Κοµοτηνής υπηρετεί µόνο µία υπάλληλος στο Τµήµα 
Προγραµµατιστών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία είναι επιφορτισµένη µε την 
προώθηση και ένταξη έργων σε Ευρωπαϊκά προγράµµατα αλλά και µε πλείστα άλλα έργα του 
ΕΣΠΑ, που ελέγχονται σε όλα τα στάδια της υλοποίησης από τη ∆ιαχειριστική Αρχή και είναι 
αδύνατον ν’ ανταποκριθεί και σε δηµιουργία λογισµικού. 

4. Την εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 3.000,00 € µε Φ.Π.Α. στον Κ.Α. εξόδων 10.7134 µε τίτλο 
«Προµήθεια λογισµικού για τη λειτουργία της γραµµής για το δηµότη».  

5. Την αριθ. 294/27-3-2013 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για τη συγκεκριµένη δαπάνη. 
6. Την αριθ. 61/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΒΕΑ1ΩΛΟ – ΕΣΘ) µε την 

οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 3.000,00 €. 
7. Τις από 17/9/2013 Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές συντάχθηκαν από την Προϊσταµένη 

του Τµήµατος Προγραµµατισµού και την γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
8. Την από 1/10/2013 γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Εργασιών – Υπηρεσιών του 

∆ήµου όπως συγκροτήθηκε µε την αριθ. 8/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.          
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

1. Αναθέτουµε στην «Μπατζάκας Θεόδωρος – Κυριαζίδης Θ. Ο.Ε» µε έδρα την Κοµοτηνή οδός 
Νικολάου Μισιρλή 10 και Α.Φ.Μ. 099761103, την απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας 
«∆ηµιουργία λογισµικού για τη λειτουργία γραµµής για το δηµότη» έναντι του ποσού των 
3.000,00 € περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

2. Εγκρίνουµε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως αυτές συντάχθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
του ∆ήµου. 
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