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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ          Μακρυχώρι, 14-07-2015 
∆ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ      Αριθ. Πρωτ.:      7644 
 
ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση για την προµήθεια πακέτων λογισµικού προστασίας από 
ιούς για τερµατικούς υπολογιστές κι έναν σέρβερ   

 
Αριθ. Απόφασης 1235/2015 

Ο ∆ήµαρχος Τεµπών 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της παράγ. 6 του άρθρου 2 και των παράγ. 1 και 2 του 
άρθρου 23 της αριθ. 11389/23-3-1993 απόφασης του Υπουργείου 
Εσωτερικών «περί ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 
125/Β/23-2-93), όπως ισχύουν, 

2. Τις διατάξεις του εδαφ. δ της παρ. 12, του εδαφ. viii της παρ. 13 του 
άρθρου 2 του νόµου 2286/1995  «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως ισχύουν, 

3. Την αριθ. 26625/31-5-1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 
404/Β/2-6-1993). 

4. Τις αριθ. 27874/27/8-6-93, 32716/31/6-7-93, 40662/39/10-9-93, 
55278/εγκ. 53/22-11-93  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί 
οδηγιών εφαρµογής του ΕΚΠΟΤΑ». 

5. Την απόλυτη ανάγκη προµήθειας των εν λόγω ειδών για την καλή 
λειτουργία του ∆ήµου για να εξοπλιστούν επαρκώς τα ΚΕΠ. 

6. Την 1234/2015 απόφαση ∆ηµάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών 
της προµήθειας.  

7. Την από 14-07-2015 εισήγηση - γνωµοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 
46 του ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια των παραπάνω υλικών. 

8. Την αριθ. 77/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α : 654ΞΩΗ7-
6ΛΗ). 

9. Ότι στον προϋπολογισµό έτους 2015 υπάρχει υπό ΚΑ 02.10.7134.02 ποσό 
1.825,32€ µε το ΦΠΑ, για την προµήθεια πακέτων λογισµικού προστασίας 
από ιούς για τερµατικούς υπολογιστές κι έναν σέρβερ   

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
Αναθέτουµε στην ALBIO ΝΤΑΤΑ ΑΕ Συστήµατα Πληροφορικής -Σύµβουλοι 
Επιχειρήσεων µε ΑΦΜ 094301693, Γ’ ∆.Ο.Υ. Λάρισας την απευθείας ανάθεση 
της προµήθειας : 

A/A περιγραφή είδους 
Μονάδα  

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(ευρώ) 

ΠΟΣΟ 

1 
Πακέτα λογισµικού  
προστασίας από ιούς για 
τερµατικών υπολογιστών   

ΤΕΜ 45 32,00 1.440,00 

2 
Πακέτα λογισµικού  
προστασίας από ιούς για 
σερβερ υπολογιστών  

ΤΕΜ 1 44,00 44,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 1.484,00 

   ΦΠΑ (23%) 341,32 

   ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 1.825,32 

 
για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό, των παραπάνω ειδών ή υλικών  
συνολικής αξίας µε το ΦΠΑ 1.825,32€.  Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν έως 
ένα µήνα από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, θα παραδοθούν στο ∆ήµο 
Τεµπών και θα παραληφθούν από την αρµόδια Επιτροπή.                                                                                

      Ο ∆ήµαρχος  Τεµπών 
                                                                              Κολλάτος Κων/νος 

ΑΔΑ: 61ΨΛΩΗ7-6ΛΗ
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