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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΑΓIΑΣ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                             ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                     

                                                                             Αριθμ. Πρωτ.:51/17-03-2020 

 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση παροχής κινητής τηλεφωνίας σε προϊστάμενο  

οργανικής μονάδας του Δήμου Αγιάς 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 48/2020 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 
 

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 116, 118 και 120 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α’133) 

5. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών  

6. Την υπ’ αριθμ. 204/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί 

«Ψήφισης Προϋπολογισμού, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσίας 

και Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Έργων, οικονομικού έτους 2020» 

7. Το γεγονός ότι οι Ο.Τ.Α. της Χώρας καθώς και οι σύνδεσμοι τους και τα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτούς δικαιούνται να 

προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που 

διατίθενται στην Ελλάδα υπό καθεστώς ανταγωνισμού, από οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφ' όσον έχουν τηρήσει τις ισχύουσες για τις 

προμήθειες τους διατάξεις. (ΓΝ. ΝΣΚ 507/03). 

8. Την υπ’ αριθμ. 59/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί « 

Παροχή κινητής τηλεφωνίας στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αγιάς και 

καθορισμός του ανώτατου ορίου κλήσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία» 

9. Την υπ’ αριθμ. 18391/22-09-2005 (ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

και Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού ανώτατου επιτρεπτού ορίου 



ΑΔΑ: 9ΒΨ6Ω6Ι-ΗΧΤ



 2

κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας» 

10. Τις διατάξεις του Ν. 3491/2006 άρθρο 17 παρ. 8 «Χρήση υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας από υπαλλήλους των ΟΤΑ», παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ, 

χορήγησης συσκευών κινητής τηλεφωνίας, σε προϊσταμένους οργανικών 

μονάδων προκειμένου με ευθύνη τους να χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους ή 

προσωπικό των υπηρεσιών τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών 

11. Την υπ’ αριθμ. 3687/18-03-2014 απόφαση του Δημάρχου Αγιάς περί 

«τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δήμου» 

12. Το υπ’ αριθμ. 2637/12-03-2020 πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Δημάρχου 

13. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου 

στο ΚΑ: 02.00.6223 

14.α)Την υπ’ αριθμ. 264/13-03-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:ΨΕΚ6Ω6Ι-5Χ7) και β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, 

για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 

1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 264 

15. Την υπ΄αριθ. 2800/17-03-2020 Πρόσκληση του Δήμου μας προς την εταιρία 

VODAFONE 

16.  Την υποβληθείσα προσφορά   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «παροχή κινητής τηλεφωνίας 

σε προϊστάμενο  οργανικής μονάδας του Δήμου Αγιάς», με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. 

B. Εγκρίνουμε τη χορήγηση συσκευής κινητής τηλεφωνίας, με ευθύνη του, στον 

προϊστάμενο του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης 

Πρασίνου του Δήμου Αγιάς κ. Γουργιώτη Δημήτριο κλάδου ΤΕ 13 Τεχνολόγων 

Γεωπονίας για το χρονικό διάστημα ισχύος του συμβολαίου που πρόκειται να 

συνταχθεί. 

Το ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων για τον ως άνω δικαιούχο ανά μήνα, δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του συμβολαίου δηλαδή τα 63,94€/μήνα, και σε 

καμιά περίπτωση το ποσό των 70,00€ μηνιαίως ( ανώτατο επιτρεπτό όριο, 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σχετική ΚΥΑ 18391/22-09-2005 (ΦΕΚ Β 

1388/7-10-2005)). 
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Πέραν του ανώτατου ορίου δαπάνης η επιπλέον δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά 

τον ίδιο το χρήστη. 

 

Πιο συγκεκριμένα το συμβόλαιο που θα συνταχθεί θα αφορά: 

 Παροχή κινητού με απεριόριστες κλήσεις προς όλους , 6000sms , Internet 

20GB   

Χρονική διάρκεια: 24 μήνες 

Πάγιο 63,94€/μήνα (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των τελών κιν. 

Τηλεφωνίας) 

 

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας « Παροχή κινητής τηλεφωνίας σε 

προϊστάμενο  οργανικής μονάδας του Δήμου Αγιάς», στην εταιρεία κινητής 

τηλεφωνίας VODAFONE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ «ΓΚΑΛΙΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» με 

Α.Φ.Μ.: 065418464 Δ.Ο.Υ.: Α’ Λάρισας και έδρα 25ης Μαρτίου 31 Αγιά, Τηλ. 

2494022833, με τη χρονική διάρκεια και τους οικονομικούς όρους που  

περιγράφονται  αναλυτικά παραπάνω. 

Για το τρέχον έτος η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 639,40  ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τελών κινητής τηλεφωνίας. 

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

πόρους του Δήμου Αγιάς, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει 

εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6223 και έχει 

εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το τρέχον έτος 

Για τα επόμενα έτη θα πρέπει στην αρχή εκάστου έτους να γίνεται  η σχετική  

ανάληψη υποχρέωσης που απορρέει από την παρούσα ανάθεση. 

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

πληρωμής, μετά την έκδοση των αντίστοιχων αναλυτικών λογ/μών. 

 

 

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 
 
 
                                                                        ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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