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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της με αριθμό 23/23-12-2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

Αρ. Απόφασης 240/2022

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης
της προμήθειας ενός αυτοκινήτου
φορτηγού 4Χ4, ανοιχτού τύπου,
διευρυμένης καμπίνας, με καύσιμο
πετρέλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 328 του Ν. 4412/2016».

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 23 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας

Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5272/15-12-2022 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν τα

εννέα (9) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος
Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Βουλτσίδης Παναγιώτης - Γεωργίου Ιωάννης - Κουτσουμανής
Γεώργιος – Λαμπρινίδης Λάμπρος - Μαλλιαρός Σωτήριος – Καραβούζης Στυλιανός- Σουρίνης
Ιωάννης
Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος – Καζάρας Στέργιος
Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο (-3ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός αυτοκινήτου.

Πρόκειται για ένα φορτηγό, 4Χ4 με ανοιχτή ίσια καρότσα τύπου ''pick up truck'', το οποίο θα

χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των συνεργείων της Επιχείρησης.
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Το όχημα θα είναι κατά το μέγιστο κυκλοφορίας έτους 2021 και μετά, 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 1800-2700cc. 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, ρύπων και σωματιδίων, EURO

6d-ISC-AO. 

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.
Ο χρόνος παράδοσης του αυτοκινήτου στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, ορίζεται κατά το μέγιστο η

31/12/2022.

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο ΥΠ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Σ Ε Ε Υ Ρ Ω

ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
(ΔΕΝ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ
ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
Φ.ΠΑ.

Αυτοκίνητο Φορτηγό, 4Χ4,

διευρυμένης καμπίνας,

Ανοικτού τύπου, καύσιμο

πετρέλαιο ΤΜΧ. 1 28.800,00 1.200,00 30.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 30.000,00

ΦΠΑ 24% 6.912,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 36.912,00

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Συντάχθηκε και υπογράφτηκε η τεχνική έκθεση για την αναγκαιότητα της προμήθειας από το

Τεχνικό Τμήμα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και κατατέθηκε στο τμήμα προμηθειών για την εκκίνηση της

διαδικασίας.

2. Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 5191/12-12-2022 Πρωτογενές αίτημα το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ:

22REQ011790634.

3. Ελήφθη η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό ΑΑΥ00342/12-12-2022 για δέσμευση

πίστωσης, που έλαβε Α.Δ.Α. 6ΑΧΥΟΕΥΣ- 6ΛΗ.

4. Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 5193/12-12-2022 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς
στην εταιρία AUTO CARS ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (22PR011790891).
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5. Υπεβλήθη η από 14-12-2022 Οικονομική προσφορά της εταιρίας AUTO CARS ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε. για το ποσό των 30.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού τέλους

ταξινόμησης, πλέον Φ.Π.Α., η οποία καλύπτει τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δ.Σ. για τη λήψη απόφασης.

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

Υπέρ ψήφισαν και τα εννέα παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα 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 προμήθεια ενός αυτοκινήτου φορτηγού 4Χ4, ανοιχτού τύπου,

διευρυμένης καμπίνας με καύσιμο πετρέλαιο, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2021, με διανυθέντα

χιλιόμετρα 1.800, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2. Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας ενός αυτοκινήτου φορτηγού 4Χ4, ανοιχτού τύπου,
διευρυμένης καμπίνας με καύσιμο πετρέλαιο, στην εταιρία AUTO CARS ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε., με ΑΦΜ 801592492, ΔΟΥ Τρίπολης και στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση: Ελευθερίου

Βενιζέλου 40, Τρίπολη, τηλ. 6940 577600, έναντι του ποσού των 30.000,00 €

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ειδικού τέλους ταξινόμησης, πλέον Φ.Π.Α. ποσού

3.072,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 2589/2000, όπως ισχύουν,

σύμφωνα με την οικονομική προσφορά. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να πωλήσει στη ΔΕΥΑΘ

ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ISUZU D-MAX, 4X4, ανοιχτού τύπου, διευρυμένης καμπίνας,

κυβισμού 1900 κ.εκ., πετρελαιοκίνητο, σε λευκό χρώμα με την υποχρέωση - για την

διευκόλυνση του αγοραστή - να παραμείνει στις εγκαταστάσεις του για φύλαξη μέχρι ο

αγοραστής να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την έκδοση των πινακίδων κυκλοφορίας και

όλων όσων άλλων απαιτούνται για να μπορέσει το όχημα να τεθεί σε νόμιμη κυκλοφορία.

Περαιτέρω ο πωλητής συμφωνεί να αναλάβει τη φόρτωση του οχήματος, που πλέον θα είναι

στη πλήρη κυριότητα του πρώτου των συμβαλλομένων, σε φορτηγό/πλατφόρμα μεταφοράς

οχημάτων με προορισμό την πόλη της Θεσσαλονίκης το αργότερο μέχρι την 31/01/2023. Τα

έξοδα μεταφοράς του οχήματος με το φορτηγό/πλατφόρμα θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τη

ΔΕΥΑΘ.

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 τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων

της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2022.

4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 240/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
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Σαλταρής Αργύριος
Μανίτσας Κωνσταντίνος Βουλτσίδης Παναγιώτης

Γεωργίου Ιωάννης
Σουρίνης Ιωάννης
Κουτσουμανής Γεώργιος
Λαμπρινίδης Λάμπρος
Μαλλιαρός Σωτήριος
Καραβούζης Στυλιανός

Ακριβές Απόσπασμα
Θάσος 27-12-2022                                                                                                                  

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 
Μανίτσας Κωνσταντίνος
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