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ΘΕΜΑ: Απευθείας  ανάθεση για την  δημοσίευση της προκήρυξης  ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού, για την δημοπράτηση  του έργου  με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2018» 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
              Τα άρθρα 118 και 328 Ν. 4412/2016. 

 Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

 Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980  

 Την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία που διέπει την απ’ ευθείας ανάθεση από τους 
Δημάρχους και εγκρίνει τα συντασσόμενα τεύχη εφόσον η αντίστοιχη δαπάνη δεν 
είναι μεγαλύτερη του ποσού των 20.000 €, σύμφωνα με την οποία κατ’ αντιστοιχία 
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συνομολογεί συμβάσεις 
εκτέλεσης έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, εργασίας ή μεταφοράς χωρίς 
διαγωνισμό (με απ’ ευθείας ανάθεση) και χωρίς απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 Την υπ’ αριθμό πρωτ. 773/27-02-2018, με αριθμό καταχώρησης στο Μητρώο -
Δεσμεύσεων 192, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που βεβαιώνει την δυνατότητα 
κάλυψης της δαπάνης από τους κωδικούς 64.09.0000 και 54.00.2990 (Φ.Π.Α.) του 
προϋπολογισμού του έτους 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Α..  

 Την ανάγκη για την έγκριση της αναφερόμενης στο θέμα δαπάνης. 

    Την ανάγκη της επιχείρησης για την εκτέλεση της αναφερόμενης στο θέμα 
υπηρεσίας. 

 Τις υποβληθείσες προσφορές που κατέθεσαν δύο ημερήσιες τοπικές («ΓΝΩΜΗ», 
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ») και μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα («ΜΕΘΟΡΙΟΣ») 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Η ΔΕΥΑΑ με ΑΦΜ: 090072434 που βρίσκεται επί της οδού Δ. Σολωμού 24, ΔΟΥ: Αλεξ/πολης 
ΤΚ: 68132, Πόλη: Αλεξανδρούπολη, να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας δημοσίευσης  
της προκήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου με 
τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2018» 
στις εφημερίδες: στην «Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ΑΦΜ: 082164918  που βρίσκεται 

επί της οδού : Τέρμα Αγίου Δημητρίου, ΤΚ: 68131 Πόλη: Αλεξανδρούπολη, τηλ: 25510-
24222, έναντι του ποσού των 290,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%, στην «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗ Α.Ε.», με ΑΦΜ:094341119, που βρίσκεται επί της οδού:  
Βενιζέλου 30, ΤΚ:68132, Πόλη: Αλεξανδρούπολη, Τηλ: 25510-26445 έναντι του ποσού των 
290,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%, και στην «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 
Α.Ε.» με ΑΦΜ: 094505862, που βρίσκεται επί της οδού : Τέρμα Ιπποκράτους Ορεστιάδα, ΤΚ: 
68200, Τηλ: 25520-27333, έναντι του ποσού των 325,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%. Συνολικό 
ποσό  905,00 ευρώ συν 24% ΦΠΑ (217,20 ΦΠΑ 24%).Τελικό ποσό: 1.122,20 € 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους κωδικούς 64.09.0000 και 54.00.2990 (Φ.Π.Α.) του 
προϋπολογισμού του έτους 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Α.  
Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την 
υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                          Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 
Ουζουνίδης Γεώργιος 
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