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ΑΠΟΦΑΣΗ    Γ 12 /2020 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Κιγκλιδωμάτων και 
Στηθαίων ασφαλείας στη γέφυρα Ερυθροποτάμου Διδυμοτείχου  » 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

           Έχοντας υπόψη : 

• Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06(Δ.Κ.Κ.) 

• Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120. 

• Τις διατάξεις του αρθρ. 58 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ 87 τΑ' 2010) <<Νέα Αρχιτεκτονική  
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης>> 

• Τις διατάξεις της παρ. 2Β του αρθρ. 2  του  Π.Δ. 80/2016 

• Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι ) 

• τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016,  

• την υπ΄αρ. 4/2020 Μελέτη του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δι/χου 
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• το υπ΄αρ. 1937/27-03-20 Πρωτ. Πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ006488180 2020-03-
27) περί αναγκαιότητας της  Προμήθειας και Τοποθέτησης Κιγκλιδωμάτων και Στη-
θαίων ασφαλείας στη γέφυρα Ερυθροποτάμου Διδυμοτείχου  συνολικού προϋπολο-
γισμού 24.795,35€ (συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%) 

• Την ύπαρξη στον προϋπολογισμό του 2020 στον ΚΑ: 30.7336.04 (ΚΑΠ Επενδυτικών 
Δαπανών) του προαναφερθέντος  ποσού 

• Το υπ΄αριθμ. 2598/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του "Διατάκτη" περί της αναγκαιότητας 
για "Προμήθεια και Τοποθέτηση Κιγκλιδωμάτων και Στηθαίων ασφαλείας στη γέ-
φυρα Ερυθροποτάμου Διδυμοτείχου" 

• Την υπ΄αριθμ. 2599/2020 πρωτ. Α.Α.Υ., με  ΑΔΑΜ : 20REQ006635387 2020-04-29, σύμ-
φωνα με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού 24.795,35€ σε βάρος του ΚΑ: 30.7336.04 
(ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών) και την βεβαίωση της οικονομικής  υπηρεσίας  ότι η 
ανωτέρω δαπάνη είναι εντός του διαθέσιμου ποσού της πίστωσης  του προϋπολογι-
σμού και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρε-
σίας με Α/Α  186/2020 

• Την υπ΄αριθ. 2636/30-04-2020  πρόσκληση του Δήμου μας στην εταιρία  ΜΕΤΚΕ ΑΕ - 
Αφοί Τσουλκανάκη  

• Την  υπ. αριθ.  2730/6-05-2020 εισερχ. πρωτ   μοναδική  προσφορά που  κατατέθηκε. 

•  Την ανάγκη του Δήμου για την ανάθεση της προαναφερθείσας υπηρεσίας . 
 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Α) Εγκρίνει την εκτέλεση της Προμήθειας και Τοποθέτησης Κιγκλιδωμάτων και Στηθαίων 
ασφαλείας στη γέφυρα Ερυθροποτάμου Διδυμοτείχου»  προϋπολογισμού  24.795,35€ 
(συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%) λόγω ποσού, με την διαδικασία της απευθείας  
ανάθεσης . 

Β) Εγκρίνει .την υπ΄αρ.  4/2020 Μελέτη του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Δι/χουτης υπό εκτέλεσης προμήθειας σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Διδυμοτείχου πρόκει-
ται να προβεί στην ανάθεση της Προμήθειας και Τοποθέτηση Κιγκλιδωμάτων και Στηθαίων 
ασφαλείας στη γέφυρα Ερυθροποτάμου Διδυμοτείχου. "»,. 

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την Προμήθεια και Τοποθέτηση 
Κιγκλιδωμάτων και Στηθαίων ασφαλείας στη γέφυρα Ερυθροποτάμου Διδυμοτείχου» 
ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 24.795,35€ (συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%) και 
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υπάρχει πίστωση στον ΚΑ.30.7336.04 (ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών) του προϋπολογισμού 
του Δήμου του  οικονομικού έτους 2020. 

Για την εκτέλεση της ανάθεσης της προμήθειας  ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 
Γ) Αναθέτει την εκτέλεση της  Προμήθειας και Τοποθέτησης Κιγκλιδωμάτων και Στηθαίων 
ασφαλείας στη γέφυρα Ερυθροποτάμου Διδυμοτείχου  » στην εταιρεία : ΜΕΤΚΕ ΑΕ - Αφοί 
Τσουλκανάκη με έδρα στο 2ο ΧΛΜ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ,68300 Διδυμότειχο 
Έβρου με Α.Φ.Μ. 800106773 ΔΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ., στο ποσό των 19.996,25 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
24% και 24.795,35€ (συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%) 
 
Πιο συγκεκριμένα η ανάθεση περιλαμβάνει: 
1.Την προμήθεια των στηθαίων και των  ορθοστατών που αναλογούν σύμφωνα με τα μέτρα 
εγκατάστασης. 

 

2.Την προμήθεια των κιγκλιδωμάτων και των ορθοστατών που αναλογούν σύμφωνα με τα 
μέτρα εγκατάστασης. 

 

3.Τις εργασίες:  α)αποξήλωσης τμήματος στηθαίων-ορθοστατών,  β)αποξήλωσης του συνό-
λου των κιγκλιδωμάτων γ)τοποθέτησης τμήματος νέων στηθαίων-ορθοστατών  δ)τοποθέ-
τησης νέας εγκατάστασης κιγκλιδωμάτων στις δυο πλευρές της γέφυρας 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
   

   

1 
στηθαία ασφαλείας και 
ορθοστάτες στηθαίων 

μετρ 28  
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 κιγκλιδώματα και 
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κιγκλιδωμάτων 
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μάτων και στηθαίων 
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  Η παράδοση, η τοποθέτηση και εγκατάσταση των ειδών καθώς και τυχόν εργασίες 
αποκατάστασης θα πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα των εξήντα (60) 
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ανάρτησης της στο 
ΚΗΜΔΗΣ  

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση εντάλματος πληρωμής και 
ύστερα από την έκδοση σχετικών φορολογικών παραστατικών. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

                                                                                         

                                                                                                            Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος 
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