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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 

 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 10/29-07-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 
 

Αρ. Απόφασης 111/2021 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της 

προμήθειας ενός καινούριου αυτοκινήτου 

φορτηγού 4Χ4, ανοιχτού τύπου, διπλής καμπίνας  

με καύσιμο πετρέλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016». 

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 29 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 

μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 3246/19-

07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους 

συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με 

τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-

2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 

άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 

 
Λόγω του ότι το τακτικό μέλος κ. Κουτσουμανής Γεώργιος δήλωσε  κώλυμα συμμετοχής στην παρούσα 

συνεδρίαση, κλήθηκε και ήταν παρόν το αναπληρωματικό μέλος κ. Τσουλκάνης Γεώργιος. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον ½ των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε 

σύνολο έντεκα (11)  μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν πέντε (5) μέλη και το αναπληρωματικό μέλος                      

κ. Τσουλκάνης Γεώργιος, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Καραβούζης Στυλιανός – Βουλτσίδης Παναγιώτης – Λαμπρινίδης 

Λάμπρος –  Τσουλκάνης Γεώργιος 

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος - Ζαμπέκος Παναγιώτης – Κουτσουμανής Γεώργιος - Μαλλιαρός Σωτήριος – 

Στάμος Βασίλειος – Τσένης Γεώργιος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.                            

κ. Μαύρου Αργυρή. 
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Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου 

Αργυρή, η οποία  εισηγούμενη  το τρίτο  -3
ο
 -   τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέγνωσε την Εισήγηση του 

Τμήματος Προμηθειών της Επιχείρησης που έχει ως εξής: 

 

«Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προτίθεται να προβεί στην αγορά ενός καινούργιου φορτηγού  αυτοκινήτου, 4Χ4, ανοιχτού τύπου 

διπλής καμπίνας με καύσιμο πετρέλαιο, ώστε να καλυφθούν οι σχετικές ανάγκες μετακίνησης του τεχνικού 

προσωπικού της επιχείρησης για την αντιμετώπιση βλαβών ύδρευσης – αποχέτευσης καθώς και τη μεταφορά των 

απαραίτητων υλικών και εργαλείων.  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 Το όχημα θα είναι καινούριο, αυτοκινούμενο, τετράτροχο, 4Χ4, με σταθερή καρότσα. Εξωτερικά θα είναι βαμμένο 

με ισχυρό αντισκωριακό και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες χρώμα.  

 Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι ισχύος μεγαλύτερη των 120 ίππων και κυβισμού από 1900-2700cc. Να διαθέτει 

σύστημα αυτόματης διακοπής της λειτουργίας του κινητήρα στο ρελαντί (Start – Stop) και να είναι σύμφωνος με τις 

οδηγίες της Ε.Ε. για τις εκπομπές καυσαερίων, ριπών και σωματιδίων, EURO 6d-TEMP.  

 Το όχημα (πλαίσιο και υπερκατασκευή) θα φέρει σήμανση CE για την εργονομία, υγιεινή και ασφάλεια.  

 Ο εκπεμπόμενος θόρυβος θα είναι κατά το δυνατό χαμηλότερος και όχι πάνω από τα θεσπισμένα από την 

ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία όρια. 

 Το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος θα φέρει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή κατά άλλο ισοδύναμο πρότυπο. 

 Το μηχάνημα θα διαθέτει κατά την παράδοση έγκριση τύπου και ο κινητήρας DIESEL του θα είναι σύγχρονης 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά το χρόνο παράδοσης ελληνική και κοινοτική 

νομοθεσία. 

 Η χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας για το όχημα, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή 

του. 

 

1. Όχημα πλαίσιο 

 

Α) Το όχημα θα είναι τύπου ''pick up truck'' δηλαδή μικρό φορτηγό, 4Χ4 με σταθερή καρότσα. Το πλαίσιο θα είναι 

βαρέως τύπου, στιβαρής και ισχυρής κατασκευής.  

 

Β) Το ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θα καλύπτει πλήρως τις από τη χρήση του οχήματος προκύπτουσες ανάγκες. 

Το όχημα θα πρέπει να έχει ωφέλιμο φορτίο 950 - 1000kg περίπου. Ως ωφέλιμο φορτίο για κάθε όχημα, ορίζεται το 

μεικτό βάρος μείον το βάρος του, μείον το βάρος του θαλαμίσκου, μείον το βάρος δύο ατόμων (περίπου 160), μείον 

το βάρος του καυσίμου, μείον το βάρος του ορυκτέλαιου και του νερού με τη δεξαμενή πλήρη. Το ολικό μικτό 

επιτρεπόμενο φορτίο μπορεί να προκύπτει από τους επίσημους καταλόγους του κατασκευαστικού οίκου, όπως και 

το ίδιο βάρος με το θαλαμίσκο του οδηγού, και το βάρος της υπερκατασκευής από ανάλογο κατάλογο ή υπεύθυνη 

δήλωση του κατασκευαστή της. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία παραλαβής του οχήματος, μετά από ζύγιση, 

αποδειχθεί σημαντική απόκλιση από το δηλωθέν στη τεχνική προσφορά ωφέλιμο φορτίο θα εφαρμόζονται οι 

σχετικές διατάξεις περί παραλαβής υλικών και απόρριψης συμβατικών υλικών αντικατάστασης. 

 

Γ) Το πλαίσιο μπορεί να είναι προωθημένης ή μη οδήγησης. Η ακτίνα στροφής του πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

μικρότερη. Η κατασκευή του πλαισίου του  οχήματος θα είναι τέτοια ώστε να ανταποκρίνεται στις κάθε είδους 

καταπονήσεις και βαριά φορτία. Το όχημα θα περιλαμβάνει ότι απαιτείται από τον Κ.Ο.Κ. Κατά το χρόνο εγγύησης 
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καλής λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρεβλώσεις. Σε 

αντίθετη περίπτωση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει ή αντικαταστήσει τα ελαττωματικά μέρη, 

ολόκληρα ή τμήμα τους ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης. 

 

Δ) Η καρότσα θα είναι πλήρης, με παραπέτα στις πλαϊνές πλευρές. Η καρότσα στο πίσω μέρος θα φέρει πόρτα 

ανοιγόμενη μήκους ίσου με το μήκος της πλευράς. Η πόρτα θα ασφαλίζει στη κλειστή θέση, θα στερεώνεται με 

αλυσίδα ή άλλη διάταξη στην οριζόντια θέση. Θα μπορεί επίσης να αφαιρείται εντελώς. Ο πάτος της καρότσας θα 

είναι από στρατζαρισμένη λαμαρίνα πάχους 4mm τουλάχιστον. Θα φέρει εκατέρωθεν άγκιστρα για το δέσιμο 

τυχόντων υλικών φόρτωσης. Ο χώρος φόρτωσης θα έχει περίπου τις παρακάτω διαστάσεις: 

  Μήκος:1850mm και άνω 

  Πλάτος:1470mm και άνω 

  Ύψος: 475mm και άνω 

 

Ε) Το όχημα θα παραδοθεί με πλήρη εφεδρικό τροχό (με σώτρα, επίσωτρα και αεροθάλαμο), καθώς και με πλήρη 

σειρά συνήθων εργαλείων. Επίσης με τεχνικό εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών στα Ελληνικά (απουσία της 

Ελληνικής γλώσσας, προτιμητέα εις την Αγγλική), βιβλίο ανταλλακτικών και εγχειρίδιο οδηγιών ασφαλούς εργασίας. 

Στο όχημα θα υπάρχει σήμανση κινδύνων και χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας. 

 

ΣΤ) Ηλεκτρική εγκατάσταση - Όργανα ελέγχου 

 

Το όχημα θα έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ 

(φωτιστικά σώματα, φλας, μπαταρία, καλωδιώσεις, κλπ) Στον πίνακα ελέγχου θα υπάρχουν τα συνήθη όργανα 

ελέγχου και φωτεινά σήματα (στροφόμετρο, ταχύμετρο, όργανο θερμοκρασίας λαδιού και νερού, δείκτης καυσίμου, 

διακόπτες φώτων πορείας και αλλαγής κατεύθυνσης, διακόπτης υαλοκαθαριστήρων κ.λ.π).Το όχημα θα είναι 

εφοδιασμένο με καθρέπτες, φώτα, ηχητικά σήματα, φωτεινούς δείκτες πορείας. 

 

 Ζ) Ο θάλαμος οδήγησης θα είναι κλειστού τύπου, διπλής καμπίνας για τέσσερα (4) άτομα, μεταλλικός, βραχείας 

κατασκευής, προδιαγραφών ασφαλείας έναντι συγκρούσεων σύμφωνα με τη Νομοθεσία της ΕΕ, με αερόσακους για 

τον οδηγό και τον συνοδηγό. Η καμπίνα του οδηγού θα παρέχει την καλύτερη δυνατή ορατότητα για ασφαλή 

οδήγηση και θα φέρει συνήθη (όχι τροπική) μόνωση. Θα είναι θερμαινόμενη. Ο θάλαμος θα φέρει τέσσερις (4) 

πόρτες στις πλευρές της καμπίνας. Η θέση του οδηγού θα είναι άνετη, ρυθμιζόμενη και θα βρίσκεται αριστερά. Οι 

θέσεις του οδηγού και του συνοδηγού θα είναι εφοδιασμένες με ζώνες ασφαλείας και από ένα τουλάχιστον 

αερόσακο. Πλευρικές μπάρες πρόσκρουσης και κεντρικό κλείδωμα θυρών είναι υποχρεωτικά. 

 

Η) Ο ανεμοθώρακας του οχήματος πρέπει να είναι από γυαλί SECURIT ή παρομοίου τύπου ασφαλείας, έτσι ώστε 

να αποκλείεται ο θρυμματισμός του σε περίπτωση ατυχήματος. Ο ανεμοθώρακας πρέπει να είναι απόλυτα 

διαφανής και να μην προκαλεί παραμόρφωση των αντικειμένων προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Εξωτερικά θα 

φέρει δύο υαλοκαθαριστήρες και εσωτερικά αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης. 

 

Θ) Οι διαστάσεις του οχήματος, τα κατ' άξονα, βάρη και τα άλλα κατασκευαστικά στοιχεία αυτού, θα πληρούν τις 

κείμενες σχετικές διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία αυτών στην Ελλάδα, βάσει νόμιμης άδειας 

κυκλοφορίας και με τα ωφέλιμα φορτία που ορίζει η παρούσα. 

 

Ι) Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι με υδραυλική υποβοήθηση.  

 

Κ) Το κιβώτιο ταχυτήτων θα φέρει πέντε (5) τουλάχιστον βαθμίδες εμπροσθοπορείας με επιλογή για μετάδοση 

στους 2 ή 4 τροχούς αντίστοιχα και μία όπισθεν Ο συμπλέκτης θα είναι τύπου ξηρού δίσκου, υδραυλικός.  
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Λ) Το όχημα θα είναι τετρακίνητο (4x4). Θα είναι με δυνατότητα επιλογής μετάδοσης κίνησης στους δύο τροχούς ή 

και στους τέσσερις τροχούς με διακόπτη στη καμπίνα του τροχού. Δηλαδή η σύμπλεξη και η αποσύμπλεξη της 

τετρακίνησης θα γίνεται με εύκολο τρόπο από την καμπίνα του οδηγού. Το διαφορικό του οχήματος είναι επιθυμητό 

να είναι τύπου μπλοκέ, πράγμα που θα ληφθεί σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση της προσφοράς. Επιθυμητό είναι 

το σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανάβαση.  

 

Μ) Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS). Τα φρένα θα 

πρέπει να είναι υδραυλικά, με 290 χιλ.  κατ΄ελάχιστο, αεριζόμενα δισκόφρενα μπροστά,  σύστημα υποβοήθησης 

φρένων.  Το όχημα θα φέρει χειρόφρενο. 

 

Ν) Το όχημα θα φέρει μονούς ατσάλινους τροχούς και στους δύο άξονες, συνολικά τέσσερις (4), καθώς και έναν 

πλήρη (1) εφεδρικό τροχό, τοποθετημένο σε κατάλληλη θέση, ιδίων διαστάσεων και ο τροχός να είναι 

κατασκευασμένος από το ίδιο υλικό με τους υπόλοιπους. Οι τροχοί του οχήματος θα είναι κατάλληλοι για κίνηση 

τόσο σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους όσο και εκτός δρόμου (50-50). 

 

Ξ) Το όχημα θα φέρει στο πίσω μέρος ένα άγκιστρο για τη ρυμούλκηση μπαγκαζιέρας και στο εμπρός διάταξη για 

τη ρυμούλκηση του ιδίου του οχήματος σε περίπτωση ακινητοποίησης. 

 

Ο) Αποσβεστήρες κραδασμών – Αναρτήσεις 

Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει διπλά ψαλίδια με σπειροειδή ελατήρια και μπάρα σταθεροποίησης 

μπροστά. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει ανθεκτικές σούστες πάνω από τους άξονες των πίσω τροχών που 

θα παρέχουν εξαιρετική επαφή με το οδόστρωμα. Θα πρέπει να εξασφαλίζει ομαλή και άνετη μετακίνηση 

για όλους τους επιβαίνοντες. 

 

 Π) Ευελιξία οχήματος 

  Εδαφική ανοχή (άφορτο) 230mm μέγιστο 

  Βάθος διέλευσης υδάτινου εμποδίου 850mm μέγιστο 

 

 Ρ) Ντεπόζιτο Καυσίμου 

  Μέγιστη χωρητικότητα 80 λίτρων. 

 

 2.  Παλαιότητα-κατάσταση οχήματος 

Το όχημα θα είναι καινούριο. 

 

 3. Εγγυήσεις 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας μηχανικών και ηλεκτρικών μερών ορίζεται σε πέντε (5) έτη τουλάχιστον ή 

μέχρι τα 100.000 χιλιόμετρα. Κατά το χρόνο αυτό ο προμηθευτής υποχρεούται να επισκευάζει ή αντικαθιστά τα 

τμήματα του εξοπλισμού που θα παρουσιάσουν βλάβη ή φθορά, εκτός αν αυτά θεωρούνται αναλώσιμα (π.χ 

λαμπτήρες), ή αν η βλάβη οφείλεται σε κακό χειρισμό ή ακραίους εξωγενείς παράγοντες. Η εγγύηση αντισκωριακής 

προστασίας έναντι σκουριάς θα είναι για τα δώδεκα (12 ) πρώτα έτη. Όλες οι επισκευές θα γίνονται σε 

εξουσιοδοτημένα συνεργεία.  Για το χρώμα του αυτοκινήτου θα προσφέρεται 5ετή εργοστασιακή εγγύηση 

ισοδύναμη με αυτή του οχήματος.  

  

4. Συντήρηση-Ανταλλακτικά 

Θα πρέπει να δηλωθούν απαραίτητα τα πλησιέστερα συνεργεία που θα εκτελούν τη συντήρηση κατά τη διάρκεια 

της εγγυήσεως, καθώς και οι αποθήκες ανταλλακτικών. Με την προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να 
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παραδοθεί δήλωση του υποψήφιου προμηθευτή που να εγγυάται ότι εξασφαλίζει την ύπαρξη 

απαιτούμενων γνήσιων ανταλλακτικών για διάστημα δέκα (10) ετών και να αναφέρεται η έκπτωση που θα 

τυγχάνει ο φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου. 

 

 5.  Παραδοτέα με το όχημα 

-Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την ταξινόμηση του οχήματος και την έκδοση πινακίδων στην αρμόδια 

Διεύθυνση Συγκοινωνιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

-Βιβλίο συντήρησης. 

-Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης. 

-Εφεδρικός τροχός, βασικά εργαλεία, πυροσβεστήρας, φαρμακείο,     τρίγωνο ασφαλείας. 

Ο χρόνος παράδοσης του αυτοκινήτου στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, ορίζεται στις τριάντα (30) ημερολογιακές 

ημέρες από την επομένη της υπογραφής της συμβάσεως. 

Οι προσφορές θα πρέπει να έρθουν στα γραφεία της Επιχείρησης σε σφραγισμένο φάκελο. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΛΟΙΠΑ 

ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.ΠΑ.
Καινούργιο Αυτοκίνητο Φορτηγό,  

4Χ4, Διπλής καμπίνας, Ανοικτού 

τύπου, καύσιμο πετρέλαιο ΤΜΧ. 1 23.484,68 1.879,00 25.363,68

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 25.363,68

ΦΠΑ 24% 5.636,32

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 31.000,00

 
1. ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 23.484,68€ 

2. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ): 1.879,00 (Δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ) 

3. ΦΠΑ :( 24% ) 

4. Στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό δεν συμπεριλαμβάνονται τέλη κυκλοφορίας, έξοδα μεταβίβασης και 

έκδοσης πινακίδων 

5. Κ.Α.: 13-02 «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ & ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» 

6. CPV: 34134100-6 «Φορτηγά με επίπεδη καρότσα» 

7. Χρόνος Παράδοσης: Το αργότερο έως 30/09/2021 

8. Η προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

328 του ν.4412/2016, όπως ισχύει.  

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες:  

1. Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 3215/16-07-2021 Τεκμηριωμένο  Πρωτογενές αίτημα το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ: 

21REQ008931094. 

2. Ελήφθη η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 00224/16-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΨ1ΟΕΥΣ-ΚΑΡ). 

3. Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 3216/16-07-2021 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς την 

εταιρία Αφοί  Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ (21PROC008931505). 
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4. Κατατέθηκε η με αρ. Πρωτ. 3345/21-07-2021 οικονομική προσφορά της εταιρίας Αφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, 

Λεωφόρος Αθηνών 71, 10173 Αθήνα, ΑΦΜ: 094017203, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών,  μαζί με όλα τα 

ζητούμενα δικαιολογητικά. 

Προσφερόμενη τιμή αυτοκινήτου: 22.663,00 € 

Φ.Π.Α. 5.439,00 € 

Συνολική τιμή με ΦΠΑ:28.102,00 € 

Ειδικό τέλος ταξινόμησης: 1.879,00 € 

Συνολική τιμή: 29.981,00 €   

Παρακαλώ για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης. 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα έξι παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις  του άρθρου 5 του  Ν. 1069/80, 

όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων    

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

απόφασης, για την εκτέλεση της προμήθειας ενός καινούργιου αυτοκινήτου φορτηγού 4Χ4, ανοιχτού 

τύπου, διπλής  καμπίνας με καύσιμο πετρέλαιο με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με χρόνο 

παράδοσης το αργότερο έως 30-09-2021. 

2. Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας του θέματος στην εταιρεία  Αφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. με ΑΦΜ 

094017203 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση Λεωφόρος Αθηνών 71 Τ.Κ. 10173 Αθήνα, 

τηλ. 210 3483300, έναντι του ποσού των 22.663,00 € πλέον Φ.Π.Α., πλέον  ειδικού τέλους ταξινόμησης 

ποσού 1.879,00 €.  

      Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνονται τέλη κυκλοφορίας, έξοδα μεταβίβασης και έκδοσης πινακίδων. 

3. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 13-02 και Κ.Α. 54-00 του προϋπολογισμού εξόδων της Επιχείρησης 

οικονομικού έτους 2021 και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 111/2021    

 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Λαμπρινίδης λάμπρος 
                                                                                           Τσουλκάνης Γεώργιος 
                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   30-07-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       
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         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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