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Ορεστιάδα Ο^Απριλίου 2020
Αριθ. Πρωτ:

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση προμήθειας «\νίΡί4Ευ-Προώθηση της συνδεσιμότητας στο

διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητε9> («η δράση»), στο Δήμο Ορεστιάδας, με αριθμό

δράσης 1-2018/008064-033608.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 ( αρμοδιότητες του Δημάρχου )

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

4. Το ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

5. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/19-07-

2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»

6. Την αναγκαιότητα της προμήθειας «\νίΡΐ4Ευ-Προώθηση της συνδεσιμότητας στο

διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» («η δράση»), στο Δήμο Ορεστιάδας, με αριθμό

δράσης 1-2018/008064-033608

7. Τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 του Δήμου, και συγκεκριμένα τον Κ.Α.30.7134.02

με τίτλο: «\Λ/ίΡϊ4Ευ- Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες»

(«η δράση»), στον Δ Ορεσ/δας-Μυηϊαρ, αριθμός δράσης 1-2018/008064-033608» του σκέλους

των εξόδων στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 14.999,99 ευρώ και το

γεγονός ότι η δαπάνη της δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

8. Το αριθμ. 6479/01-04-2020 πρωτογενές αίτημα (20ΚΕ(}00509312).

9. Το αριθμ. 6483/01-04-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη

10. α) Την υπ' αριθ. 6500/01-04-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (20ΚΕΡ006511582)

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 Ια του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση
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στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 215

11. Την υπ' αριθ. 6516/02-04-2020 πρόσκληση υποβολής προσφοράς

12. Την αριθ. 6545/03-04-2020 σχετική προσφορά της εταιρείας ΟΟΤ8ΟΡΤ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας «ΛνίΚί4Ευ-Προώθηση της

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» («η δράση»), στο Δήμο

Ορεστιάδας, με αριθμό δράσης 1-2018/008064-033608 της όπως ειδικότερα περιγράφεται

στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στην εταιρεία ΟΟΤ80ΡΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με

Α.Φ.Μ.:999566850 και στοιχεία επικοινωνίας, Ν. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 3, Τ.Κ. 54625

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ. :2310500181 έναντι του ποσού των 14.999,99ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα βαρύνει την πίστωση του

προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020 με τίτλο: «\νίΡΪ4Ευ- Προώθηση της συνδεσιμότητας στο

διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» («η δράση»), στον Δ Ορεσ/δας-Μιιηϊοΐρ, αριθμός δράσης 1-

2018/008064-033608 και Κ.Α. 30.7134.02, ποσού 14.999,99 ευρώ και έχει εκδοθεί η σχετική

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

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

υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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