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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ετήσια συντήρηση για τα 
μηχανήματα ροής προτεραιότητας κοινού του Κεντρικού Κ.Ε.Π. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9  εδάφιο  2 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως 

προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με 

την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007  

5) Το γεγονός ότι απαιτείται η ετήσια συντήρηση στα μηχανήματα ροής προτεραιότητας 

κοινού στο Κεντρικό Κ.Ε.Π., όπως ειδικότερα περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση της 

Δ/νσης Κ.Ε.Π. 

6) Τη με α.α. 1198/2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) 

7) Την 608/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 78ΦΞΩΗΔ-5Φ9 σύμφωνα με την 

οποία έχει ψηφιστεί και διατεθεί πίστωση ποσού 930,00€ σε βάρος του Κ.Α.10.6265.06  

του προϋπολογισμού ο.ε. 2017. 

8) Τη με Α.Π. 26025/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:7Σ8ΑΩΗΔ-3ΣΧ 

9) Την με αριθμό 1258/2017 Απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ: Ω5Ψ9ΩΗΔ-ΤΥΟ με την  με την 

οποία αποφασίσθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας και εγκρίθηκαν οι Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

10) Τη με Α.Π. 39927/2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

11)  το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία  

εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας με αντικείμενο: «Συντήρηση μηχανημάτων ροής 

προτεραιότητας κοινού για την κάλυψη των αναγκών του Κεντρικού ΚΕΠ” στην εταιρία 

ΑΔΑ: 6ΠΩΥΩΗΔ-2ΧΣ



«ΠΡΟΗΓΜΕΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕ» με την 

προσφερόμενη τιμή  750,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (180,00€) = σύνολο 930,00€ διότι είναι 

αποκλειστική αντιπρόσωπος του Σουηδικού Οίκου Qmatic στην Ελλάδα και συμφέρουσα 

για το Δήμο καθώς δεν παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τιμές της αγοράς 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας με αντικείμενο :«Συντήρηση μηχανημάτων ροής 

προτεραιότητας κοινού για την κάλυψη των αναγκών του Κεντρικού ΚΕΠ», όπως ειδικότερα 

περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης ΚΕΠ στην εταιρία «ΠΡΟΗΓΜΕΜΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕ», με Α.Φ.Μ. 800463174 και 

στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Χρ. Σμύρνης 64, Τ.Κ 151 21 Πόλη: Πεύκη, τηλ.: 210- 6143132,  

έναντι του ποσού των 750,00€  πλέον Φ.Π.Α. 24%,  ήτοι συνολικού ποσού 930,00€ . 

 

Οι υπηρεσίες συντήρησης για τα μηχανήματα ροής προτεραιότητας κοινού καλύπτουν τα  

κατωτέρω:  

• τηλεφωνική υποστήριξη, διάγνωση και προσπάθεια επίλυσης της βλάβης 

απομακρυσμένα με πρόσβαση το δίκτυό σας remotely 

• δωρεάν εργασία χωρίς όριο επιτόπιων επισκέψεων τεχνικού (σε όλες τις 

περιπτώσεις όπου η βλάβη δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή χρήση μη αυθεντικών 

αναλωσίμων και υλικών) 

• συντήρηση στον τόπο εγκατάστασης του συστήματος 

• δύο (2) ετήσιες επισκέψεις τεχνικού για λόγους προληπτικής συντήρησης και 

εκπαίδευσης του προσωπικού για κάθε εγκατεστημένο σύστημα 

• επίσκεψη τεχνικού την επόμενη εργάσιμη από την αναγγελία της βλάβης 

(εξαιρούνται οι επίσημες αργίες και τα σαββατοκύριακα). Ως ώρα αναφοράς για τους 

χρόνους απόκρισης του τεχνικού τμήματος ορίζεται η 16:00μμ της εκάστοτε ημέρας. 

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους 

πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος 

έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6265.06 με τίτλο: «Συντήρηση μηχανημάτων ροής 

προτεραιότητας κοινού του Κεντρικού ΚΕΠ»   

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα ενός (1) έτους από την ανάρτηση 

της παρούσης απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΠΩΥΩΗΔ-2ΧΣ



 

 

Δ. Η πληρωμή του ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά 

την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή  και την προσκόμιση των νομίμων 

δικαιολογητικών. 

 

              Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
       και με εντολή αυτού 

         Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

         ΟΙΚΟΝΟΜ./ΔΙΟΙΚΗΤ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

                          ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ  

 

 

ΑΔΑ: 6ΠΩΥΩΗΔ-2ΧΣ


		2017-12-12T09:58:15+0200
	Athens




