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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ηµερ.   10-08-2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ : 23786 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Αριθ. Αποφ : 2180 
 ∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
Πληροφ. :Χρυσαφογεώργη Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030613 
E-mail : moira@dionysos.gr 
 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 
εξοπλισµού, του λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου του ∆ήµου 
∆ιονύσου 
CPV- 72315100-7 «Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου δεδοµένων». 
17REQ005635491 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Έχοντας υπ’ όψη : 

1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 
και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 
22 του Ν.3536/07  

3. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (ορθή επανάληψη) (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) 
Απόφαση ∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

4. Την 69/11.04.2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια των υπηρεσιών . 

5. Οι από 28.11.2017  τεχνικές προδιαγραφές του τµήµατος Προγραµµατισµού, 
Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας. 

6. Την 129/23.05.2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε  η 
δαπάνη  και η διάθεση πίστωσης 4.800,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0008 µε τίτλο 
«Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού δικτύου Η/Υ & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού»  

7. Την αριθ.πρωτ. 17156/08.06.2017 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς την εταιρεία 
INFINITUM Α.Ε., περί υποβολής προσφοράς.  

8. Την υπ’αριθ. 18164/16.06.2017 εµπρόθεσµη υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας.  
9. Την αριθ. Ππρωτ. 20304/06.07.2017 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς την εταιρεία 

INFINITUM Α.Ε.   , περί προσκόµιση των  δικαιολογητικών κατακύρωσης .  
10. Τα υπ’αριθ πρωτ.  21299/14.07.2017  εµπρόθεσµα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης της εταιρείας INFINITUM Α.Ε. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α. Την ανάθεση των υπηρεσιών  συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισµού, του 
λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου, όπως 
ειδικότερα περιγράφονταν στις από 28.11.2017  τεχνικές προδιαγραφές του τµήµατος 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας, στην εταιρεία INFINITUM Α.Ε.    
ΑΦΜ 099995491, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ,µε στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Μεγ. Κωνσταντίνου 20-
22, Τ.Κ.: 14122, Πόλη : Νέο Ηράκλειο , τηλ :2130180000 e-mail sales@infinitum.gr αντί της 
συνολικής δαπάνης των τριών  χιλίων  εξακοσίων εβδοµήντα  ευρώ 3.670,00€ πλέον 
ΦΠΑ.  
 
B. Την έγκριση των απο 28.11.2016  τεχνικών  προδιαγραφών του τµήµατος 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας 
 
Γ. 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. 10.6265.0008 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού δικτύου Η/Υ & 
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τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού»  Προϋπολογισµού 2017 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ 554/2017). 
 
∆.  Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ορίζεται για ένα έτος ή µέχρι εξαντλήσεως του 
συµβατικού ποσού από την υπογραφή της σχετικής ανάθεσης   και σύµφωνα πάντα µε τους 
όρους της απο 28.11.2016 τεχνικής περιγραφής  του τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας. 

 
Ε. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση 
τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆ .∆ . (τιµολόγια 
παροχής υπηρεσιών, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.). 
 
               

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή  

1. Τµ. Προµηθειών 
2. Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης 
Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  O ∆ήµαρχος 
Μ.Ε.∆. 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

   
 
 

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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