INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.05.19 09:52:49
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω9Σ8Ω6Ι-9ΟΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αγιά 19-5-2017
Αριθμ. Πρωτ.:133

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 129/2017
ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ GPS

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με
την παρ. 3του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
4. Την υπ’ αριθμ. 15/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία

διατέθηκε

προϋπολογισμού

σχετική

πίστωση

οικονομικού

στον

Έτους

Κ.Α.

2017,

για

02.10.6266
τη

του

«Συντήρηση

Εφαρμογών Λογισμικού»
5. Την με αριθμό πρωτ. 1988/27-02-2015 απόφαση του Δημάρχου βάση της
οποίας έγινε η προμήθεια και η τοποθέτηση συσκευών GPS για τη
δορυφορική παρακολούθηση δέκα (10) οχημάτων του Δήμου Αγιάς
6. Την υπ’ αριθμ. 2837/10-04-2017 πρόσκληση του Δήμου μας προς τον
προμηθευτή Κύργια Αθανάσιο για την υποβολή σχετικής προσφοράς
7. Την υποβληθείσα προσφορά
Αποφασίζουμε

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση
εφαρμογών λογισμικού» εκτιμώμενης αξίας 1.560,00 ευρώ, χωρίς
Φ.Π.Α.,

με

τη

διαδικασία

της

απευθείας

ανάθεσης.

Β. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας και συγκεκριμένα την
μηνιαία συνδρομή δορυφορικής παρακολούθησης & συντήρησης
των δέκα (10) συσκευών GPS που έχουν τοποθετηθεί σε οχήματα
του Δήμου, στον Κύργια Αθανάσιο «Ηλεκτρολογείο Αυτοκινήτων»

ΑΔΑ: Ω9Σ8Ω6Ι-9ΟΗ

με έδρα Πατουλιάς 66 Τρίκαλα 42100, τηλ: 2431079997 και ΑΦΜ:
062888120, Δ.Ο.Υ.:Τρικάλων, έναντι του ποσού των χίλιων
εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών
(1.934,40€) με Φ.Π.Α 24% (Μηνιαίο κόστος συντήρησης: 13,00€
πλέον ΦΠΑ 24% για κάθε όχημα).
Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα
καλυφθεί από πόρους του Δήμου Αγιάς, στον προϋπολογισμό εξόδων του
τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον
Κ.Α.Ε.: 02.10.6266 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Ε. Ο χρόνος παροχή της υπηρεσίας ορίζεται για όλο το έτος 2017.

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού γίνεται τμηματικά με την αντίστοιχη
παροχή της υπηρεσίας. Ο προμηθευτής υποβάλλει τιμολόγιο και εκδίδεται από
την αναθέτουσα αρχή ισόποσο ένταλμα πληρωμής.
Ο Δήμαρχος Αγιάς
Αντώνης Γκουντάρας

