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ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία μετάδοσης ραδιοφωνικού μηνύματος για την α) «Ευαισθητοποίηση
των πολιτών για το νερό» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού και β) την κινητοποίηση των πολιτών που
δικαιούνται την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Έχοντας λάβει υπόψη:
 Το υπ’ αριθ. 261/1997 π.δ. για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου
Δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης
 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
 To υπ’ αριθμ. 18REQ002817309/16-03-2018 πρωτογενές αίτημα του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
 Την υπ’ αριθμό πρωτ. 1057/19-03-2018, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρησης 216 στο
Μητρώο Δεσμεύσεων, που βεβαιώνει την δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης από τους κωδικούς 64.02.0100
και 54.00.2990 (Φ.Π.Α.) του προϋπολογισμού του έτους 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
 Την υπ’ αριθμ. 75/20-03-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
 Την ανάγκη της επιχείρησης για την εκτέλεση της αναφερόμενης στο θέμα υπηρεσίας.
 Τις υποβληθείσες προσφορές
 Το υπ’ αριθμ. άρθρο 240 περ.θ του Ν.4412/2016

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. με ΑΦΜ: 090072434 που βρίσκεται επί της οδού Δ. Σολωμού 24,ΤΚ: 68132, Πόλη: Αλεξανδρούπολη, να
προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας μετάδοσης ραδιοφωνικού μηνύματος για την α) «Ευαισθητοποίηση των
πολιτών για το νερό» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού και β) την κινητοποίηση των πολιτών που
δικαιούνται την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α., στην εταιρεία «Κολιός Δημήτριος & Σια Ο.Ε.» με
διακριτικό τίτλο «MAXIMUM FM», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημήτριο Κολιό, που βρίσκεται επί της
οδού: Παύλου Μελά 19, στην Αλεξανδρούπολη με Α.Φ.Μ.: 093547425, ΤΚ: 68132, Τηλ: 25510-80530, έναντι του
ποσού των 500,00 € πλέον 120,00 αξία Φ.Π.Α. 24%. και στην εταιρεία «Σ. Αποστολίδης & Σια Ε.Ε.» με διακριτικό
τίτλο «STATUS RADIO», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Σταύρο Αποστολίδη, που βρίσκεται επί της οδού:
7οΧΛΜ Αλεξανδρούπολης - Συνόρων, με ΑΦΜ: 800285906, στην Αλεξανδρούπολη, ΤΚ: 68132, Τηλ: 25510-33000,
έναντι του ποσού των 500,00 € πλέον 120,00 αξία Φ.Π.Α. 24% .
Συνολικό ποσό 1.240,00 € με ΦΠΑ 24%
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους κωδικούς 64.02.0100 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.
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