ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΤΜ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆ιεύθυνση: Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123 Αµπελόκηποι
Tηλ. : 2313.313643
E- mail : k.mitsou@ampelokipi-menemeni.gr

Αµπελόκηποι: 24. 03 .2020
Κ.Α

:

00.6222

CPV : 64212000-5

Τίτλος : Yπηρεσίες παροχής sms λόγω
έκτακτης ανάγκης (κορωνοϊός)
Ενδ.Προϋπ. : 868,00 € µε Φ.Π.Α. 24%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Για την κατεπείγουσα αντιµετώπιση των
αρνητικών συνεπειών της
εµφάνισης κορωνοϊού (COVID-19) και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής
του και έχοντας υπ΄όψιν την Πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ΦΕΚ 55/11-32020 τεύχος Α΄ .
Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η προµήθεια sms, µε σκοπό την αµεσότητα στην
ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα αµέσου και µεγάλης ανάγκης, ειδικά µετά
την από 23/03/2020 και ώρα 06:00 πµ ολική απαγόρευση της κυκλοφορίας που
επιβλήθηκε στην χώρα µας.
Ο µεγαλύτερος αριθµός των προµηθευοµένων sms θα χρησιµοποιηθούν για την
γνωστοποίηση της Εθελοντικής Αιµοδοσίας που οργανώνει ο ∆ήµος µας την
31/3/2020, εφόσον ο δικαιολογηµένος φόβος των πολιτών να πλησιάσουν τα
νοσοκοµεία, σύσταση που υποστηρίζεται και από όλους τους παγκόσµιους και
εθνικούς φορείς υγείας για τον περιορισµό της εξάπλωσης της επιδηµίας,
έχει αναπόφευκτα επίπτωση στην προσέλευση αιµοδοτών και εν δυνάµει
προκαλεί οξεία µείωση των αποθεµάτων αίµατος, όπως αναφέρει επισήµως και
το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (ΕΚΕΑ).

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Υπηρεσία παροχής 20.000 sms για
τις
έκτακτες
ανάγκες
που
προκύπτουν λόγω της πανδηµίας
κορωνοϊού.

τεµ

20.000

ΤΙΜΗ

€

ΣΥΝΟΛΟ €

0,035

700,00

Καθαρή αξία
Φ.Π.Α 24 %
Γεν. σύνολο

700,00
168,00
868,00

Η διάρκεια της ανάθεσης αρχίζει µε την οριστική κατακύρωση της από την
Ο.Ε. και λήγει στις 30-03-2020.
Η
ανάθεση της προµήθειας θα γίνει µε τη
διαδικασία
της
διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32
του Ν.4412/2016.
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Η πίστωση των sms
θα πραγµατοποιηθεί εφάπαξ σε e-mail που θα
υποδείξει ο ∆ήµος, µετά την πληρωµή το τιµολογίου που θα γίνει µε ένταλµα
προπληρωµής.

ΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΣΥΝΤΑΞΗ
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΤΣΟΥ

