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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης  
Τμήμα  Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού  

Αρμόδιος : M. Μπογέας 
Ταχ.Δ/νση: Αγ.Γεωργίου30 & Αριστείδου    
Ταχ. Κώδικας: 152 34                                                                   
Τηλ:        :    213.2023848                                                                                                                  
FAX:       :    213.2023846                                                           
Email      : promithies@halandri.gr                                    

    Χαλάνδρι, 05/ 08/2016                                 
Αριθ. Αποφ: 732      
 
 
 
 
 

 

                 
ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 
«Ετήσια συντήρησης για τα 

μηχανήματα ροής προτεραιότητας κοινού του Κεντρικού Κ.Ε.Π.». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 ως ισχύει σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του Ν.2121/1993 (ΦΕΚ Α25/04.03.1993) περί ‘’Πνευματικής ιδιοκτησίας, 

συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων’’. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Υ.Α 35130/739-11/08/10 ΦΕΚ 1291/Β/11.08.2010 

(Αύξηση ορίου σε 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.).   

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 2 και του άρθρου 273 παρ. 1 του Ν. 3463/06 «Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

6. Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, περί εκτελέσεως έργων και εργασιών Ο.Τ.Α. 

7.  Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ.3  του Ν.3463/06. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

9. Τις διατάξεις του  Ν. 4013/2011 περί  σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  

10. Την σχετική πίστωση 930,00€ που έχει γραφτεί στον Κ.Α.:10.6265.24 του ψηφισθέντος 

προϋπολογισμού Ο.Ε.2016 με τίτλο: «Συντήρηση μηχανημάτων ροής προτεραιότητας 

κοινού του Κεντρικού ΚΕΠ». 

11. Την 960/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

12. Το γεγονός ότι απαιτείται η σύναψη συμβολαίου συντήρησης για τα μηχανήματα ροής 

προτεραιότητας κοινού του Κεντρικού Κ.Ε.Π. (Γρηγορίου. Γυφτοπούλου 2, Χαλάνδρι), ως 

προκύπτει  από  την  Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών - ΚΕΠ. 
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13. Την Τεχνική Έκθεση με Α.Π.19009/28.6.2016 της Δ/νσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών – 

ΚΕΠ. 

14. Το με Αρ.Πρωτ.:16659/9-6-2016 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 16REQ004551198 

15. Την 397/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η ανωτέρω 

πίστωση ποσού 930,00€ με ΑΔΑ: 7ΩΨΣΩΗΔ-Ι1Ξ και ΑΔΑΜ: 16REQ004655799 

(εγκεκριμένο αίτημα). 

16. Την με Α.Π.:20881/13-7-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

17. Την υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής & 

Επικοινωνίας ΕΠΕ.  

18. Το από 19/7/2016 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, σύμφωνα 

με το οποίο η επιτροπή εισηγείται την ανάθεση των υπηρεσιών στην εταιρεία Προηγμένες 

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας ΕΠΕ  με το ποσό των 930,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 

Η χρέωση της συντήρησης αυτής είναι προκαθορισμένη, δεν αποτελεί αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης και γι’ αυτό προτείνεται η απ’ ευθείας ανάθεση στον συγκεκριμένο φορέα. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
Α. Εγκρίνουμε  την ετήσια συνδρομή του Δήμου Χαλανδρίου στη Προηγμένες Τεχνολογίες 

Πληροφορικής & Επικοινωνίας ΕΠΕ.   

Β. Εγκρίνουμε την ανωτέρω εργασία συντήρησης όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση με 

Αριθ.Πρωτ.:17857/17-6-2016. 

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της παροχής συντήρησης για τα μηχανήματα ροής 

προτεραιότητας κοινού του Κεντρικού Κ.Ε.Π. στη Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής & 

Επικοινωνίας ΕΠΕ, έναντι του ποσού των  930,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για ένα έτος από την 

υπογραφή της παρούσης απόφασης.  

Το συμβόλαιο συντήρησης για τα μηχανήματα ροής προτεραιότητας κοινού καλύπτει τις  

κατωτέρω υπηρεσίες:  

• 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 
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• 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 μας τμήματος ορίζεται η 16:00μμ της εκάστοτε ημέρας. 

Δ. Οι υπηρεσίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Τεχνική Έκθεση 

Δαπάνης της Δ/νσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών - ΚΕΠ και την προσφορά του 

αναδόχου. 

Ε. Η συντήρηση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την από την υπογραφή της 

παρούσης. 

ΣΤ. Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων θα γίνεται με  την έκδοση χρηματικών 

ενταλμάτων  πληρωμής  και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Κάθε 

είδους φόροι, εισφορές, τέλη και κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο, 

εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο. 

 
                                                                                                                   

 

                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                        ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
και με  εντολή αυτού 

                            H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 
                                                                                                                 

         ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 
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