ΑΔΑ: ΩΒΓΟΟΕΦΣ-1Γ1

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.07.06 03:26:49
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ 9ΗΣ/5-07-2018 ΕΚΤΑΚτΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ. ∆.Ε.Υ.Α.∆.
Στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. ∆ιδ/χου στη ∆ιοικητηρίου 26, ∆ιδυµότειχο σήµερα την 5η του µηνός Ιουλίου
του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 19:00΄ συνήλθε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
∆ηµοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου σε έκτακτη συνεδρίαση, µετά την
αριθ. 9/5-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, όπως ορίζει το άρθρο 4 του Ν.1069/80.
Στο συµβούλιο ήταν :
Παρόντες
Απόντες
1. Τσιτσιφύλλας Σταύρος, Πρόεδρος ∆.Σ
1. Τσιγκουρλάς Βασίλειος, µέλος ∆.Σ
2. Τζιβάρας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ
2. Γραµµενίδου Αθανασία, µέλος ∆.Σ
3. ∆ηµοσχάκη Βασιλική, µέλος ∆.Σ
4. Τζιαµπάζης Σταµπόλης, µέλος
5. Παρούσης Χαράλαµπος, µέλος ∆.Σ
-

Παρών ήταν και ο ασκών καθήκοντα Γεν. ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ∆ Γουρίδης Παναγιώτης

Πριν τη συζήτηση το ∆Σ αποφάνθηκε ότι το θέµα είναι επείγον
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ
2ο Θέµα:[Α∆Σ 72/2018]
Έγκριση του τρόπου ανάθεσης της σύµβασης παροχής τεχνικών κ.λπ. υπηρεσιών:
«Πραγµατογνωµοσύνη για την επαναφορά της λειτουργίας των ΕΕΛ ∆ιδ/χου σε εύρυθµη και
αποδοτική κατάσταση» και ανάληψη υποχρέωσης
Ο ασκών καθήκοντα Γεν. ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ∆ εισηγούµενος το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας
διάταξης είπε τα εξής :
Η λειτουργία των Ε.Ε.Λ. ∆ιδυµοτείχου αυτή τη στιγµή, µετά και τις πληµµύρες του Μαρτίου-Απριλίου
του 2018 είναι ιδιαίτερα προβληµατική. Για την επίλυση των προβληµάτων απαιτείται η
πραγµατογνωµοσύνη εξειδικευµένου γραφείου σε θέµατα ΕΕΛ, προσωπικό που η ∆ΕΥΑ∆ δε διαθέτει.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/16, «προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ», ενώ «η απευθείας ανάθεση διενεργείται από
την αρµόδια υπηρεσία του αναθέτοντος φορέα, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση γνωµοδοτικού
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό»
Θέτω υπόψη σας την από 29-6-2018 τεχνική έκθεση – προϋπολογισµού 10.000,00 € πλέον ΦΠΑ, την
863/3-7-2018 πρόσκληση προς την κα Αργυρούλη Ε. Φωτεινή, την από 5-7-2018 προσφορά µε τα
συνηµµένα σε αυτήν δικαιολογητικά της ανωτέρω, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 πλέον ΦΠΑ,
και προτείνουµε την απ΄ ευθείας ανάθεση στο εξειδικευµένο γραφείο της Αργυρούλη Ε. Φωτεινής, χηµικού
µηχανικού MSc, µε έδρα: Παναγούλη 6, Τ.Κ. 412 22 Λάρισα, ΑΦΜ 090262997, ∆ΟΥ Λάρισας, της
σύµβασης παροχής της υπηρεσίας «Πραγµατογνωµοσύνη για την επαναφορά της λειτουργίας των ΕΕΛ
∆ιδ/χου σε εύρυθµη και αποδοτική κατάσταση», έναντι του ποσού των 10.000,00 € πλέον ΦΠΑ
Στον προϋπολογισµό της ∆ΕΥΑ∆ χρήσης 2018, και στους ΚΑ 61-00-03-0003 και 54-00-29-024,
υπάρχει γραµµένη και εξειδικευµένη πίστωση για την συγκεκριµένη υπηρεσία και τον αντίστοιχο ΦΠΑ
24%, για τα οποία θα πρέπει να αναληφθεί η αντίστοιχη υποχρέωση.
Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Το ∆/κο Συµβούλιο µετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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1. Την απ΄ ευθείας ανάθεση της σύµβασης παροχής της υπηρεσίας «Πραγµατογνωµοσύνη για την
επαναφορά της λειτουργίας των ΕΕΛ ∆ιδ/χου σε εύρυθµη και αποδοτική κατάσταση», στην
Αργυρούλη Ε. Φωτεινή, χηµικού µηχανικού MSc, µε έδρα: Παναγούλη 6, Τ.Κ. 412 22 Λάρισα,
ΑΦΜ 090262997, ∆ΟΥ Λάρισας , έναντι του ποσού των 10.000,00 € πλέον ΦΠΑ
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και κάθε περαιτέρω

απαραίτητη ενέργεια
3. Ψηφίζει τις κάτωθι πιστώσεις, εγκρίνει να διατεθούν για την εκτέλεση των αντίστοιχων δαπανών:
Α/Α
ΒΔ

588

ΚΩΔΙΚΟΣ

61-00-030003
54-00-29024

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
Πραγματογνωμοσύνη για την
επαναφορά της λειτουργίας των
ΕΕΛ Διδ/χου σε εύρυθμη και
αποδοτική κατάσταση
ΦΠΑ εξόδων του εδ.3 της παρ.1
του άρθρ.21 του Κώδικα ΦΠΑ

ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΥΠ. ΜΕ
ΑΝΑΜΟΡΦ.

Ν.4412/16

10.000,00

0

10.000,00

0

Ν.2859/00

218.840,00

168.019,54

2.400,00

48.420,46

ΑΝΑΛΗΦΘ.

ΠΑΡΟΥΣΑ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 72/2018.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραµµατέας
(ακολουθούν
υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
∆ιδυµότειχο 06-07-2018
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ∆

Τσιτσιφύλλας Σταύρος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
της ΔΕΥΑΔ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται :
α) η ύπαρξη των ανωτέρω πιστώσεων στον
προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΔ οικ. έτους 2018
β) η δέσμευση των ανωτέρω πιστώσεων για την
πληρωμή των αντίστοιχων δαπανών
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Γ. Δ/ΝΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΔ

ΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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Τα Μέλη

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

