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Σίνδος 26/2/2020
Αριθ. Απόφ. 243
Αριθμ Πρωτ. 3864
ΘΕΜΑ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4. To άρθρο 22 του Ν. 4441/2016
5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
6. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω υπηρεσία
7. Την υπ’ αριθ. 1738/2019 προηγούμενη απόφαση μας η οποία έλαβε μοναδικό
αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο Π.Σ. του Δήμου Δέλτα α/α
533/2019 ποσού 24.693,73 Ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6142.001.
Χρηματοδότηση: Ίδια Έσοδα-Τακτικά.
8. Την υπ’ αριθ. 1759/22735/22-11-2019 προηγούμενη απόφασή μας περί έγκρισης
διενέργειας και εγγράφων σύμβασης
9. Τα από 16-8-2019 έγγραφα σύμβασης και το υπ’ αριθ. 19REQ005455905 2019-0821 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
10. Την υπ’ αριθ. 23290/28-11-2019 Πρόσκληση του Δήμου μας
11. Την υπ’ αριθ. 25016/17-12-2019 προσφορά της εταιρείας «Εταιρία για το
περιβάλλον την οικονομία και την ανάπτυξη ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «Conseed
Ι.Κ.Ε.» που υποβλήθηκε με αξία 19.914,30 € ήτοι 24.693,73 € με ΦΠΑ 24%
12. Την υπ’ αριθ. 118-5/2/2020 προηγούμενη απόφασή μας περί έγκρισης δαπάνης και
διάθεσης πίστωσης των συνεχιζόμενων δαπανών Δήμου Δέλτα, η οποία
καταχωρήθηκε στα λογιστικά βιβλία και στο Π.Σ. του Δήμου Δέλτα με α/α 97/2020
(ΑΔΑ: ΩΙ68Ω9Ι-0ΘΓ)
13. Τα υπ’ αριθ. 3424/21-2-2020 επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της εταιρείας
«Conseed Ι.Κ.Ε.»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», στην «Εταιρία για το περιβάλλον την
οικονομία και την ανάπτυξη ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «Conseed Ι.Κ.Ε.» με Α.Φ.Μ.
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800961163, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Δ/νση: Θεοκλέους και Κουρητών, Χαλκίδα, Τ.Κ. 34100,
τηλ. 6945794169, με αξία 19.914,30 € ήτοι 24.693,73 € με ΦΠΑ 24%.
2. Η ανάθεση αφορά τις υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικά στα από 16-8-2019
έγγραφα σύμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης καθορίζεται από την υπογραφή της
σύμβασης έως την ολοκλήρωση του πράξης, που βάσει χρονοδιαγράμματος ορίζεται σε
τρείς (3) μήνες, σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση παρατάσεων στη συνολική προθεσμία
της πράξης, η σύμβαση της υπηρεσίας ισχύει μέχρι την συνολική ολοκλήρωση του
φυσικού αντικειμένου της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 της από 16-8-2019
συγγραφής υποχρεώσεων.
4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 24.693,73 ευρώ.
5. Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται σταδιακά ύστερα από την έκδοση
σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και ανάλογα με την τμηματική
ολοκλήρωση των εργασιών, με τον ακόλουθο τρόπο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11
της από 16-8-2019 συγγραφής υποχρεώσεων:
 20% της συνολικής αξίας του έργου, με την υποβολή της Έκθεσης Εκτίμησης Έργου
(Παραδοτέο Π1) βάσει της αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου, ήτοι
σε 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
 40% της συνολικής αξίας του έργου, με την υποβολή του Παραδοτέου Π2, βάσει της
αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου, ήτοι σε 2 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης.
 40% της συνολικής αξίας του έργου, με την υποβολή του Παραδοτέου Π3 και την
περαίωση του έργου, βάσει της αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου,
ήτοι σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
και μετά την παραλαβή της υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών
του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016.
Η παρούσα μπορεί να προσβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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