
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ
∆ηµοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης - Αποχέτευσης
∆ήµου ∆ιδυµοτείχου ∆ιδυµότειχο 20/5/2020
(∆.Ε.Υ.Α.∆.) Αρ.Αποφ: 1052

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.1069/80 και ιδιαίτερα του άρθρου 1 παρ 1 και του άρθρου 6 παρ.5
2. Την 471/1996 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4. Τις διατάξεις του βιβλίου ΙΙ του ν.4412/16 

5.

6.

7.

8.
9.

10.

1 Την απευθείας ανάθεση της προµήθειας των κατωτέρω υλικών έναντι του κατωτέρω τιµήµατος :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ
∆ΑΠΑΝΗ

1 Επιβατικό αυτοκίνητο ως ΤΠ (VW POLO, 1,4 9N) τεµ 1  2.450,00  2.450,00  

2.450,00  
24% 588,00  

3.038,00  

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘ. ΓΕΝ. ∆/ΝΤΗ ∆ΕΥΑ∆

ΓΟΥΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ)
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ∆/ΝΤΗ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ∆

Την ανάγκη  εκτέλεσης της προµήθειας «Προµήθεια ενός µεταχειρισµένου  επιβατικού 

αυτοκινήτου» για την εύρυθµη λειτουργία της Επιχείρησης.

ΣΥΝΟΛΟ:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Το γεγονός ότι στους ΚΑ: 13-02-00-023 και 54A-00-28-024 του σκέλους των εξόδων του εν ισχύει

προϋπολογισµού της ∆ΕΥΑ∆ τρέχοντος οικονοµικού έτους υπάρχει επαρκής πίστωση µε σκοπό την

εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας.
Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, µε Φ.Π.Α.

κατά κωδικό αριθµό είδους του αρχείου CPV κατά το τρέχον οικ.έτος
Τις από 13-4-2021 τεχνικές προδιαγραφές- ενδ.προϋπολογισµό που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία

της ∆ΕΥΑ∆
Την 170/2021 ΑΑΥ

Φ.Π.Α.

Τις προσφορές των ενδιαφερόµενων προµηθευτών

Στον προµηθευτή Καραλελέκη ∆ηµήτριο µε έδρα: 1ο χιλ.∆ιδ/Χου-Ορ/δας, τηλ: 25530 23048, ΑΦΜ: 

061359284, ∆ΟΥ: ΟΡ/∆ΑΣ, ο οποίος υποχρεούται να τα παραδώσει, εντος προθεσµίας ενός µήνα από 

την υπογραφή του συµφωνητικού, ή της κοινοποίησης της παρούσας σε αυτόν

Το παρόν κοινοποιείται στον ανάδοχο και επέχει θέσει σύµβασης

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ:

Για την καλή εκτέλεση της προµήθειας αρµόδια είναι η επιτροπή που ορίστηκε µε την απόφαση 8/21 

του Α∆Σ (περ.Ι.Β.: επιτροπή παραλαβής λοιπού εξοπλισµού-οµάδας πάγιου ενεργητικού)

ΑΔΑ: ΩΣ0ΚΟΕΦΣ-ΙΒΑ
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