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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02-11-2018
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση Προέδρου για την εκτέλεση των εργασιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.», σε υλοποίηση της υπ’ αριθμ. 247/21-08-2018
απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ
Έχοντας λάβει υπόψη:
 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.
 Τον Ν.4412/2016 και ειδικά το άρθρο 328 αυτού
 Το με αριθμ. πρωτ. 3708/20-08-2018 Πρωτογενές αίτημα του Διευθυντή της
Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α., με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 18REQ003579609
 Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 3711/20-08-2018, με αριθμό καταχώρησης στο Μητρώο
Δεσμεύσεων 430, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που βεβαιώνει την δυνατότητα
κάλυψης της δαπάνης από τον κωδικό 62.07.9314, 54.00.2990 (ΦΠΑ) του
προϋπολογισμού του έτους 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Α..
 Την υπ’ αριθμ. 247/21-08-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
 Την με αριθμ. πρωτ. 4481/05-10-2018 πρόσκληση
υποβολής οικονομικής
προσφοράς
 Τον με αριθμ. πρωτ. 4520/08-10-2018 φάκελο οικονομικής προσφοράς
 Την υπ’ αριθμ πρωτ. 5024/01-11-2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης
 Την ανάγκη για την έγκριση της αναφερόμενης στο θέμα δαπάνης.
 Την ανάγκη της επιχείρησης για την εκτέλεση της αναφερόμενης στο θέμα
υπηρεσίας
 Την από 02-11-2018 γνωμοδότηση του προϊσταμένου του Τμήματος Αποχέτευσης κ.
Ξενουδάκη Γεώεργιου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Η ΔΕΥΑΑ με ΑΦΜ: 090072434, ΔΟΥ: Αλεξανδρούπολης, που βρίσκεται επί της οδού Δ.
Σολωμού 24, ΤΚ: 68132, Πόλη: Αλεξανδρούπολη, να προβεί στην ανάθεση για την εκτέλεση
των εργασιών
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.», στον
Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, με ΑΦΜ:119277655, οδός: Λ.Δημοκρατίας 197, Τ.Κ.:68132,
Πόλη: Αλεξανδρούπολη, ΔΟΥ: Αλεξανδρούπολης, τηλ.: 6973384974, έναντι του ποσού των
19.278,78 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%, 4.626,91 € (ΦΠΑ 24%). Συνολικό ποσό 23.905,69 € με

24% ΦΠΑ.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους κωδικούς 62.07.9314 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 ενταλμάτων πληρωμής, μετά την
υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΣ ΔΕΥΑΑ
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