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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:« Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών»

                                                                                                                            

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 326, 328 και 330

4. Τον  Κανονισμό  Οικονομικής  Διαχείρισης,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  της  Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης

5. Την αύξηση των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης η οποία οφείλεται στη  διεύρυνση των 

διοικητικών  ορίων  που  επήλθε  με  το  ν  3852/2010  και  του  αριθμού  των  τεχνικών 

συνεργείων.

6. Τη εξασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας της Επιχείρησης, την κάλυψη των αναγκών 

επικοινωνίας,  μεταξύ  τεχνικού  προσωπικού  και  Διοίκησης(Πρόεδρος,  Αντιπρόεδρος), 

μεταξύ των συνεργείων, μεταξύ συνεργείων και προϊσταμένων, μεταξύ συνεργείων και 

εγκαταστάσεων(αυτόματη  επικοινωνία  γεωτρήσεων  –δεξαμενών),  καθώς  και  για  την 

άμεση επικοινωνία καταναλωτών και υπηρεσίας(βλάβες ύδρευσης).

7. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η χρήση κινητής τηλεφωνίας για την εξυπηρέτηση των 

λειτουργικών αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

8. Την  με αριθμό 41/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την 77/2012, που αφορά στην έγκριση χρήσης υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας με σκοπό  την καλύτερη λειτουργία της Επιχείρησης και την κάλυψη των 

ανωτέρω αναγκών. 

9. Την εισήγηση του Δ/κου Τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.

10. Την ανάγκη της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για την παροχή των  υπηρεσιών με τίτλο: «Ανανέωση 

του συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας» 

11. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης 

στους  ΚΑ  64-04-00-0001  &  54-02-02-0623.  Το  γεγονός  ότι  στον  υπό  έγκριση 

προϋπολογισμό έτους 2017 έχει προβλεφθεί η αντίστοιχη πίστωση. Στον προϋπολογισμό 

των επομένων ετών θα προβλεφθεί και εγγραφεί η αντίστοιχη πίστωση.

12. Την με αριθμό ΑΑΥ238 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την ανανέωση του συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας για τον αριθμό των παροχών όπως 

ίσχυε και ισχύει και σήμερα, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με την εταιρεία 

κινητής  τηλεφωνίας  COSMOTE, ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε,  με  Α.Φ.Μ.: 

094493766 και έδρα Λ. Κηφισίας 44, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.: 15125, υπό τους αυτούς 

όρους που αυτό είχε συναφθεί βάση της με αριθμό 41/2011 απόφασης του διοικητικού 

συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  όπως αυτή είχε  τροποποιηθεί  με  την 77/2012 και 

ισχύει.

2. Το κόστος παροχής των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ορίζεται βάση του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού και ανέρχεται στο ποσό των  15.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.24%. 

3. Η  δαπάνη  που  προκαλείται  από  τη  συγκεκριμένη  ανάθεση  θα  καλυφθεί  από 

ιδίους  πόρους.  Στον  προϋπολογισμό  εξόδων  του  τρέχοντος  έτους  έχει 

εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τους  ΚΑ 64-04-00-0001  & 54-

02-02-0623 και  έχει  εκδοθεί  η  σχετική  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης. 

Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 έχει προβλεφθεί αντίστοιχη 

πίστωση  και  θα  αναληφθεί  η  αντίστοιχη  δέσμευση.  Στον  προϋπολογισμό 

έτους 2018 θα προβλεφθεί και εγγραφεί η αντίστοιχη πίστωση 

4. Ο  χρόνος  παροχής της  υπηρεσίας  ορίζεται  το  διάστημα  των  δεκαοκτώ  (18) 

μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

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

πληρωμής,  τμηματικά  και  μετά  την  υποβολή  από  τον  πάροχο  ισόποσου 

εξοφλητικού τιμολογίου.

6. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, 

απρόσκοπτη  και  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  παροχή  των  προς  ανάθεση 

υπηρεσιών.

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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