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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓIΑΣ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                              ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                     

                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:228/07-08-2020 

 

Θέμα: «Απευθείας Ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Μετεγκατάσταση Φορέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

«Π5-ΛΑΡΙΣ-2603-00» του Δήμου Αγιάς»  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 225/2020 

Ο Δήμαρχος Αγιάς 

Έχοντας 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) Το υπ’ αριθμ. 7208/06-08-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ007152958 2020-08-07) 

πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Δημάρχου 

7) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου 

στον ΚΑ: 02.00.6222.01 

8) α)Την υπ’ αριθ. 441/15-06-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:ΨΔΨ1Ω6Ι-ΕΒΟ) 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 441 

9) Την υπ΄αριθ. 7209/06-08-2020 Πρόσκληση του Δήμου μας  προς την εταιρεία ΟΤΕ 

Α.Ε. 

10) Την υποβληθείσα προσφορά  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Μετεγκατάσταση Φορέα 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ «Π5-ΛΑΡΙΣ-2603-00» του Δήμου Αγιάς», με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης. 
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 Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ως 

ακολούθως: 

Η τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην παροχή υπηρεσίας μεταφοράς-μετακόμισης 

εξοπλισμού και επαναλειτουργίας του εξοπλισμού ΣΥΖΕΥΞΙΣ του φορέα «Π5-ΛΑΡΙΣ-2603-

00» του Δήμου Αγιάς. Ο αναφερόμενος εξοπλισμός  σήμερα είναι εγκατεστημένος και 

λειτουργικός στο Δημοτικό Κατάστημα Αγιάς του Δήμου Αγιάς.   

Η εν λόγω υπηρεσίες  πρόκειται να μετεγκατασταθούν  σε νέο δημοτικό κτίριο επί της 

οδού Σοφοκλέους Ευστρατιάδη 7Α στην Αγιά,.   

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι ένα έργο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της 

τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα, με σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες 

για τη μεταξύ τους επικοινωνία με  Τηλεφωνία (τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους 

φορείς), Δεδομένα (επικοινωνία υπολογιστών - Internet).  

Οι εργασίες που θα παρασχεθούν είναι  :   

1. Αποξήλωση του συνόλου του εξοπλισμού ΣΥΖΕΥΞΙΣ.  

2. Εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο νέο κτίριο 

και μεταφορά των απαιτούμενων τηλεφωνικών γραμμών.  

3. Παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία των συστημάτων με σκοπό 

την επαναλειτουργία τους.( Τηλεφωνία – Δεδομένα)  

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν μέσα από τις διαδικασίες που επιβάλλει το 

πρόγραμμα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».  

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.860,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%. 

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας, στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. με 

Α.Φ.Μ.:094019245, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Λ.ΚΗΦΗΣΙΑΣ 99 

ΜΑΡΟΥΣΙ , Φαξ : 210 34 05 533,  έναντι του ποσού των  1.860,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%. 

Δ. 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 τον Κ.Α. 02.00.6222.01 και έχει εκδοθεί η  σχετική ανάληψη 

υποχρέωσης. 

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

την αποστολή από τον ανάδοχο του σχετικού παραστατικού. 

 

                                                      Ο Δήμαρχος Αγιάς 

 

                                                          Γκουντάρας Αντώνης 
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