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Απευθείας Ανάθεση «∆απάνες εκκένωσης Βόθρων»
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
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.
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραµµα Κλεισθένης )
6) Την 2577/18708/10-5-2019 (Α∆Α 6Φ5∆Ω93-ΒΒΘ) Απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου
µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Προµήθειας για ∆απάνες εκκένωσης Βόθρων,
µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», σύµφωνα µε το αρθρο 118 του Ν.
4412/2016 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραµµα Κλεισθένης)
7) Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε την
υπ’ αριθµ. αριθ 564/18-4-2019 Απόφαση Ανάληψης ∆απάνης ( Α∆Α:Ω1Ν7Ω93-ΘΩ)
19REQ004854886 2019-04-24 ως εξής:
I. Κ.Α. 10.6276.0003 µε τίτλο «∆απάνες εκκένωσης Βόθρων» για ποσό 7.440,00€ ο.ε
2019 .
ΙΙ. Κ.Α. 10.6276.0003 µε τίτλο «∆απάνες εκκένωσης Βόθρων» για ποσό 3.720,00€ ο.ε
2020 .
1)
2)
3)

8) Την υπ’ αριθ. 19032/14-5-2019 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς Όλους του
ενδιαφερόµενους
9) Την υπ΄αριθ 20122/23-5-2019 εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά της
“ΣΒΥΡΟΥ
ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΑ " ποσού 10.230,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
10) Το υπ' αριθ 19REQ004800267 2019-04-16 πρωτογενές αίτηµα µε CPV:
90460000-9 «Υπηρεσίες Εκκένωσης Βόθρων».
13) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ)
απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου περί "Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης
αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου":
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουµε την προµήθεια υπηρεσίας για «∆απάνες εκκένωσης Βόθρων»
2. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος
τεχνικών προδιαγραφών, στην
“ ΣΒΥΡΟΥ ΝΙΚ ΙΩΑΝΝΑ , ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ 3 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ , τηλ.: 210 6217287,έναντι του ποσού των ∆έκα χιλιάδες διακόσια
τριάντα ευρω (10.230,00€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. αναλυτικά 6.820,00€ και
δικαίωµα προαίρεσης 3.410,00 € ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
Ειδικότερα,

1. Αντικείµενο και Προδιαγραφές
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης αποτελεί:
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας εκκένωσης βόθρων δηµοτικών κτιρίων προβλέπεται, ενδεικτικά,
να προβεί σε εκατό (100) εκκενώσεις βόθρων στα ∆ηµοτικά Καταστήµατα στη διάρκεια ενός
έτους.
Θα
πρέπει να διαθέτει ειδικά βυτιοφόρα οχήµατα καθαρισµού βόθρων χωρητικότητας
µεγαλύτερης ή ίσης των 15m3.
Η εκκένωση θα γίνεται µετά από τηλεφωνική ειδοποίηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου
στον Ανάδοχο, κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη και ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί
στην παροχή της υπηρεσίας εντός δύο (2) ηµερών το αργότερο.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΕΥΡΩ)

100 επισκέψεις

55,00

5.500,00

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Εκκένωση Βόθρου

Φ.Π.Α 24%

1.320,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.820,00

Ολογράφως: Έξι χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
2. ∆ικαιώµατος Προαίρεσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΕΥΡΩ)

50 επισκέψεις

55,00

2.750,00

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Εκκένωση Βόθρου

Φ.Π.Α 24%

660,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.410,00

Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες τετρακόσια δέκα ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι ετήσια ή µέχρις εξαντλήσεως του συµβατικού αντικειµένου .

ΑΔΑ: 6ΩΦΩΩ93-ΠΚ5
3

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, έχει
προβλεφθεί στον προϋπολογισµό εξόδων και έχει εγγραφεί η πίστωση ποσού
I. Κ.Α. 10.6276.0003 µε τίτλο «∆απάνες εκκένωσης Βόθρων» για ποσό 7.440,00€ ο.ε 2019 .
ΙΙ. Κ.Α. 10.6276.0003 µε τίτλο «∆απάνες εκκένωσης Βόθρων» για ποσό 3.720,00€ ο.ε 2020.
Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων
πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (τιµολόγια πώλησης,
αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.)
Στη σύµβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προµήθειας

Με εντολή ∆ηµάρχου

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
Εσωτερική διανοµή

1.
2.

Τµήµα Προµηθειών
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος

