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Αριθμ. Πρωτ.: 38835

ΘΕΜΑ: Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
1.Τις διατάξεις:
α) Του Ν.1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση & Λειτουργία του ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει μέχρι σήμερα.
β) Του Π.Δ. 496/74 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ».
γ) Του Ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
δ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών oργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και
ισχύει
μεταγενέστερα.
ε) Του Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες."
2.Την αρίθμ. Ο-90/3η/8-3-2019 (ΘΕΜΑ: Θ2-2) πράξη ΔΣ/ΕΟΦ όπου εξουσιοδοτείται ο
Πρόεδρος του ΕΟΦ, για την έκδοση των αναλήψεων υποχρεώσεων εντός των δεσμευτικών
ορίων του Μ.Π.Δ.Σ. μέχρι του ποσού των (100.000,00)€ σωρευτικά ανά ΚΑΕ Εξόδου
του προϋπολογισμού ετησίως.
3. Την αρ. Ο-78/4η/25-4-2018 απόφαση ΔΣ/ΕΟΦ όπου εγκρίθηκε το Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) 2019-2022 και έχουν τεθεί όρια επί του
σκέλους των εσόδων & εξόδων για τα επόμενα τέσσερα οικονομικά έτη.
4.Τo αρίθμ.36243/29-3-2019 έγγραφο Προέδρου ΕΟΦ, όπου παρίσταται ανάγκη έκδοσης
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού (73.594,00)€ για το έτος 2020 για την ανάθεση
υπηρεσιών αναβάθμισης - ενοποίησης ηλεκτρονικών εφαρμογών κτηνιατρικών προϊόντων
και συγκεκριμένα ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης αποθεμάτων, αναβάθμιση και
διασύνδεση των βάσεων καταχώρισης των Εκτελωνισμών και των Πωλήσεων καθώς και
της βάσης αναζήτησης προϊόντων στο portal του ΕΟΦ.
5.Το γεγονός ότι:
- Μέχρι σήμερα έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις επί ειδ. Φορ. 0420 και του ΚΑΕ 0426
συνολικού ποσού (20.708,00)€ εις βάρος του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
- Δεν απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.
4484/2017, διότι η ανάληψη υποχρέωσης με την έκδοση της παρούσης που θα βαρύνει
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τον ΚΑΕ 0426 του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2020, δεν υπερβαίνει
σωρευτικά το ποσό των (100.000,00)€.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Παρέχουμε την έγκρισή μας για ανάληψη υποχρέωσης ποσού (73.594,00)€ επί ειδικού
φορέα 0420 και Κ.Α.Ε. 0426 του Προϋπολογισμού εξόδων του ΕΟΦ οικονομικού έτους
2020 για την ανάθεση υπηρεσιών αναβάθμισης - ενοποίησης ηλεκτρονικών εφαρμογών
κτηνιατρικών προϊόντων και συγκεκριμένα ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης αποθεμάτων,
αναβάθμιση και διασύνδεση των βάσεων καταχώρισης των Εκτελωνισμών και των
Πωλήσεων καθώς και της βάσης αναζήτησης προϊόντων στο portal του ΕΟΦ.
2. Η παραπάνω έγκριση παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα μεριμνήσει για
την εγγραφή της σχετικής πιστώσεως στον Προϋπολογισμό του ΕΟΦ του οικονομικού
έτους 2020, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ
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