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Θέρμη 23/09/2019 

 
 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ» 

 
Θέμα: «Απευθείας ανάθεσης εργασιών και διάθεση πίστωσης» 

    
 Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 

3. Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

4. Την με αριθμό 275/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

5. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2019 ο οποίος 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 298/2018 Απόφαση του Δ.Σ και επικυρώθηκε με την 

υπ’ αριθ. 80584+80581 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης 

6. Την ανάγκη εκτέλεσης όλων εκείνων των εργασιών που απαιτούνται 

προκειμένου στην διαχείριση του «Ετήσιο Κόστος Υπηρεσίας τηλεματικής 

διαχείρισης στόλου».  

7. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης αδυνατεί στην εκτέλεση των παραπάνω 

εργασιών καθώς απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και δεν διαθέτει το 

κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεσή τους. 

8. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος (AAY 137/4121-13/8/2019) 

9. Την προσφορά της επιχείρησης LINK TECHNOLOGIES (ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) 

Α.Ε..  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών «Ετήσιο Κόστος Υπηρεσίας 

τηλεματικής διαχείρισης στόλου» στην επιχείρηση LINK TECHNOLOGIES (ΛΙΝΚ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) Α.Ε.., με Α.Φ.Μ. 999717109 και έδρα BALCAN CENTER 9ο  χ.λ.μ. 

Θεσσαλονίκης -Θέρμης, Τ.Κ. 57001, με ποσό 2400,00€, πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

 Με την υπ' αριθ. 1/2018  Μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»   και με το  Α.Π.1449/16-4-2018 
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συμφωνητικό, η  ΔΕΥΑ Θέρμης  έχει προβεί στην προμήθεια συστήματος και 

εφαρμογής τηλεματικής διαχείρισης στο σύνολο του στόλου των οχημάτων της 

με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση του μηχανοκίνητου εξοπλισμού, τη μείωση 

του κόστους για βλάβες και συντήρηση, τη βελτίωση της λειτουργίας της 

(ατυχήματα, υπερωρίες) και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Το Ετήσιο 

Κόστος Υπηρεσίας διαχείρισης στόλου περιλαμβάνει την 24ωρη πρόσβαση στην 

εφαρμογή, απεριόριστη χρήση της εφαρμογής, απεριόριστους χρήστες 

(ταυτόχρονους και μη), τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση στην χρήση της 

εφαρμογής, τηλεπικοινωνιακά κόστη για απεριόριστη κίνηση εντός Ελλάδας. 

2. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα του ενός (1) 

έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης . 

3. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν οι όροι για την ορθή, 

απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές παροχή των προς 

ανάθεση υπηρεσιών. 

4. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 και στους Κ.Α. 64-12-98-

0000, 54-02-02-0623 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση 1000,00 ευρω & 

240,00 ευρώ αντίστοιχα, η οποία δεσμεύτηκε και θα διατεθεί για την κάλυψη της 

σχετικής δαπάνης (AAY 137/4121-13/8/2019). Για το υπόλοιπο ποσό των 

1400,00 ευρώ ,θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του έτους 

2020. 

5. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής 

και μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου 

6. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 8/2019 

Α.Δ.Σ. όπως αυτή ισχύει. 

 

 

                                                                                    

Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

 
Κωστίκα Μαρία 
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