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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
Αριθμ. Αποφ.30/2021 

Θϋρμη 13-04-2021 

 

 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ» 
 

Θϋμα: «Υπηρεςία τηλεματικήσ διαχείριςησ ςτόλου»  
 

Έχοντασ υπόψη: 
1. Σισ διατϊξεισ του Ν. 1069/80 όπωσ αυτό τροποποιόθηκε και ιςχύει ςόμερα 

2. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 

3. Σον Κανονιςμό Οικονομικόσ διαχεύριςησ, Προμηθειών & Τπηρεςιών τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

4. Σην με αριθμό 275/2018 απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

5. Σισ εγγεγραμμϋνεσ πιςτώςεισ ςτον προώπολογιςμό ϋτουσ 2021 ο οπούοσ εγκρύθηκε 

με την υπ’ αριθ. 290/2020 Απόφαςη του Δ.. και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 

64199 απόφαςη του υντονιςτό Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Μακεδονύασ Θρϊκησ. 

6. Σην αναγκαιότητα εκτϋλεςησ των υπηρεςιών με τύτλο: «Τπηρεςύα τηλεματικόσ 

διαχεύριςησ ςτόλου’» προκειμϋνου ςτην καλύτερη αξιοπούηςη του μηχανοκύνητου 

εξοπλιςμού, τη μεύωςη του κόςτουσ για βλϊβεσ και ςυντόρηςη, τη βελτύωςη τησ 

λειτουργύασ τησ (ατυχόματα, υπερωρύεσ) και την καλύτερη εξυπηρϋτηςη των 

πολιτών. 

7. Σην ειςόγηςη και τη ςχετικό με αριθμό 26/2021 μελϋτη τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ 

τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. για την εκτϋλεςη των υπηρεςιών με τύτλο: «Τπηρεςύα τηλεματικόσ 

διαχεύριςησ ςτόλου» προώπολογιςμού 2.700,00€ πλϋον του αναλογούντοσ ΥΠΑ. 

8. Σο γεγονόσ ότι η ςυγκεκριμϋνη υπό διενϋργεια δαπϊνη ϋχει αναληφθεύ νόμιμα με 

την αριθμ. 167/2021 Απόφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ. 

9. Σην υποβληθεύςα προςφορϊ τησ επιχεύρηςησ LINK Technologies (ΛΙΝΚ 

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ) Α.Ε.. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
1. Εγκρύνει την εκτϋλεςη τησ υπ αριθμό 26/2021 μελϋτησ με τύτλο: «Τπηρεςύα 

τηλεματικόσ διαχεύριςησ ςτόλου’» και τρόπο εκτϋλεςησ την απευθεύασ ανϊθεςη. 

2. Εγκρύνει την απευθεύασ ανϊθεςη εκτϋλεςησ τησ υπ αριθμό 26/2021 μελϋτησ με 

τύτλο: ««Τπηρεςύα τηλεματικόσ διαχεύριςησ ςτόλου’» ςτην εταιρεύα LINK 

Technologies (ΛΙΝΚ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ) Α.Ε. , με Α.Υ.Μ. 999717109, που εδρεύει ςτο 
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9οχλμ Θεςςαλονύκησ- Θϋρμησ, Σ.Κ. 57001, με ποςό δαπϊνησ επύ ςυνόλου 2.700,00€, 

πλϋον του αναλογούντοσ Υ.Π.Α.  

3. Ο χρόνοσ διϊρκειασ των υπηρεςιών  ορύζεται το ϋνα ϋτοσ από την υπογραφό τησ 

ςχετικόσ ςύμβαςησ. 

4. τη ςύμβαςη που θα ςυναφθεύ θα αναφερθούν οι όροι για την ορθό, απρόςκοπτη 

και ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ παροχό των προσ ανϊθεςη υπηρεςιών. 

5. Η δαπϊνη που προκαλεύται από τη ςυγκεκριμϋνη ανϊθεςη θα καλυφθεύ από ιδύουσ 

πόρουσ. τον προώπολογιςμό εξόδων του ϋτουσ 2021 ϋχει εγγραφεύ η ςχετικό 

πύςτωςη η οπούα θα βαρύνει τουσ Κ.Α. 64-12-98-0000 & 54-02-02-0623 για τα 

οπούα ϋχει εκδοθεύ η ςχετικό απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ με αριθμό 

167/2021. 

6. Η πληρωμό του ςυμβατικού ποςού θα γύνει με την ϋκδοςη εντϊλματοσ πληρωμόσ, 

μετϊ την υποβολό από τον πϊροχο ιςόποςου εξοφλητικού τιμολογύου. 

 
Η Αναπλ. Γενικό Διευθύντρια 

 
Κωςτύκα Μαρύα 
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