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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ

Στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας  κατά την
32η Κατεπείγουσα Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 10  Αυγούστου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

α/α.
Απόφασης

Τίτλος    θέματος      που    συζητήθηκε Περίληψη   ληφθείσης   αποφάσεως

170/2021

Εγκριση  του  Πρακτικού για  την  Απευθείας  ανάθεση,  με  τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2
περ. Γ του ν. 4412/2016), της μεταφοράς πόσιμου νερού στη Νήσο
Αίγινα, από την υπογραφή της σύμβασης  και μέχρι εξάντλησης του
ποσού  ή  ολοκλήρωσης  της  διαδικασίας  ανάδειξης  του  οριστικού
αναδόχου  του  Διεθνούς  Ανοικτού  δημόσιου  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για τη Μεταφορά Πόσιμου Νερού στη Νήσο Αίγινα με
υδροφόρα πλοία για το έτος 2021 με συστημικό αριθμό 134544/23-
06-2021 και του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Εγκρίνεται ομόφωνα 
 Ι) Την έγκριση του  από  09-08-2021 και με αριθ.  Πρωτ. 10953/2021
πρακτικού  διαπραγμάτευσης  για  την  απευθείας  ανάθεση  με
διαπραγμάτευση  χωρίς  δημοσίευση  (άρθρο  32  παρ.  2  περ.  Γ  του  ν.
4412/2016) της Μεταφοράς πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα, από την
υπογραφή  της  σύμβασης  και  μέχρι  εξάντλησης  του  ποσού  ή
ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης του οριστικού αναδόχου του
Διεθνούς  Ανοικτού  δημόσιου  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  τη
Μεταφορά Πόσιμου Νερού στη Νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το
έτος  2021  με  συστημικό  αριθμό  134544/23-06-2021  και  του
προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΙΙ)  Την απευθείας ανάθεση της Μεταφοράς πόσιμου νερού στη Νήσο
Αίγινα,  προϋπολογισμού  484.500,00 €  (πλέον  Φ.Π.Α.  24%  ήτοι
116.280,00 €) και Γενικό Σύνολο  600.780,00 €, από την υπογραφή της
σύμβασης  και  μέχρι  εξάντλησης  του  ποσού  ή  ολοκλήρωσης  της
διαδικασίας ανάδειξης του οριστικού αναδόχου του Διεθνούς Ανοικτού
δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη Μεταφορά Πόσιμου Νερού
στη Νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2021 με συστημικό
αριθμό  134544/23-06-2021  και  του  προσυμβατικού  ελέγχου  από  το
Ελεγκτικό Συνέδριο,  στη Ν.Ε  ΛΕΒΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΥΔΡΟΦΌΡΩΝ ΠΛΟΊΩΝ με  ΑΦΜ  996794109  -  ΔΟΥ  ΠΛΟΊΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ  οδός  Μαρίας Κιουρί Τ.Κ  18863  και  τηλ. 210  4632677  fax.



2104632676  ,  υπό τον  όρο να  προσκομισθεί εγκαίρως και  πάντως προ
της  υπογραφής  της  απαιτούμενης σύμβασης  το  πιστοποιητικό
καταλληλότητας των υδατοδεξαμενών του πλοίου «ΦΙΛΙΑΤΡΆ».

ΙΙΙ)  Τα κυβικά της μεταφερόμενης ποσότητας νερού που θα απαιτηθούν
κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την 139/2021 μελέτη
που  συντάχθηκε  από  το  Τμήμα  Τεχνικής  Υποστήριξης   Νησιωτικών
Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και θεωρήθηκε αρμοδίως.

IV) Η δαπάνη θα καλυφθεί από πίστωση που έχει προβλεφθεί στον Κ.Α
02.25.6142.01 του προϋπολογισμού του Δήμου μας για τα  οικονομικό
έτος 2021.

Αίγινα, 29 Ιουλίου 2021

Ο Δήμαρχος Αίγινας και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς


