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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 26/2015
ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 59/2014 απόφασης του Δημάρχου
Αγιάς

με

θέμα:

‘Συντήρηση

των

«Ανάθεση
κανονιών

της

παροχής

αντιχαλαζικής

υπηρεσιών
προστασίας’

για

την

του

Δ.

Αγιάς».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπ. Οικονομικών.
5. Το αριθμ. πρωτ. 14309/15-11-2014 έγγραφο του ΕΛΓΑ
6. Την

αριθμ.

91/2014

(ΑΔΑ:ΒΙΦΦΩ6Ι-ΥΗΩ)

Απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου του Δ. Αγιάς.
7. Την αριθμ. 59/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦ5Ω6Ι-Τ5Ν) Απόφαση του Δημάρχου Αγιάς με
θέμα: «Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την ‘Συντήρηση των
κανονιών αντιχαλαζικής προστασίας’ του Δ. Αγιάς».
8. Την

αριθμ.

πρωτ.

«Συντήρηση

των

6927/22-05-2014
κανονιών

σύμβαση

αντιχαλαζικής

εκτέλεσης

προστασίας»

της
του

εργασίας
Δ.

Αγιάς

Ευρώ:12.300,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23% μεταξύ του
Αντώνη Ν. Γκουντάρα, Δημάρχου Αγιάς και της Νιάρχου Ανδρομάχης, νόμιμο
εκπρόσωπο της n-topos technologies Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεματικής και
Πληροφορικής
9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 593/21-01-2015 έγγραφο του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων,

10. Την σύσκεψη στα Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛΓΑ στις 03/02/2014
και ώρα 11:00π.μ. κατόπιν της αριθμ. 593/21-01-2015 σχετικής πρόσκλησης
του ΕΛΓΑ με θεματολογία:
1. Προμήθεια των απαραιτήτων για την λειτουργία των αντιχαλαζικών
κανονιών αναλωσίμων υλικών (ασετιλίνη, συσσωρευτές),
2. Μεταβίβαση

συστήματος

αυτοματισμού

και

τηλεχειρισμού

των

αντιχαλαζικών κανονιών ηχοβολής στους φορείς,
3. Συντήρηση

του

συστήματος

αυτοματισμού

και

τηλεχειρισμού

των

αντιχαλαζικών κανονιών ηχοβολής,
11. Την αριθμ. 24/2015 (ΑΔΑ:6ΒΓΙΩ6Ι-ΕΦΙ) Απόφαση του ΔΣ Αγιάς με θέμα:
Ανάκληση της αριθμ. 91/2014 απόφασης του ΔΣ Αγιάς για την πρόθεση
μεταβίβασης από τον ΕΛΓΑ κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή του
συστήματος αυτοματισμού αντιχαλαζικής προστασίας, που βρίσκεται στα
διοικητικά όρια του Δήμου Αγιάς, στον Δήμο Αγιάς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
•

Ανακαλεί την υπ΄ αριθμ. 59/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦ5Ω6Ι-Τ5Ν) απόφαση του
Δημάρχου Αγιάς με θέμα: «Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την
‘Συντήρηση των κανονιών αντιχαλαζικής προστασίας’ του Δ. Αγιάς»
καθώς και την αριθμ. πρωτ. 6927/22-05-2014 σύμβαση εκτέλεσης της
εργασίας «Συντήρηση των κανονιών αντιχαλαζικής προστασίας» του Δ.
Αγιάς Ευρώ:12.300,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23% μεταξύ
του Αντώνη

Ν.

Γκουντάρα,

Δημάρχου Αγιάς

και

της Νιάρχου

Ανδρομάχης, νόμιμο εκπρόσωπο της n-topos technologies Ανώνυμη
Εταιρεία Τηλεματικής και Πληροφορικής λόγω της ανάκλησης της
91/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.
•

Οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν από τον ανάδοχο για την συντήρηση
του συστήματος αυτοματισμού και τηλεχειρισμού των αντιχαλαζικών
κανονιών του Δ. Αγιάς για το έτος 2014 καλύπτονται από την ήδη
υπάρχουσα σύμβαση που έχει ο εν λόγω ανάδοχος με τον ΕΛΓΑ και
είναι ο ΕΛΓΑ υπεύθυνος για την τυχόν αμοιβή του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ

