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Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ

Στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας  κατά την
28η Κατεπείγουσα Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 30 Ιουλίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

α/α.
Απόφασης

Τίτλος    θέματος      που    συζητήθηκε Περίληψη   ληφθείσης   αποφάσεως

151/2021

Λήψη απόφασης για Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περ. Γ του ν. 4412/2016) για την
Απευθείας ανάθεση 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 και συγκρότηση
τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης της διαδικασίας

Εγκρίνεται ομόφωνα 
 Ι. 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. 
   Σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ.  139/2021 μελέτη που συντάχθηκε από το
Τμήμα  Τεχνικής  Υποστήριξης   Νησιωτικών  Δήμων  της  Περιφέρειας
Αττικής και θεωρήθηκε αρμοδίως και αφορά την ΄΄ Μεταφορά Πόσιμου
Νερού  στη  Νήσο  Αίγινα  με  Υδροφόρα  Πλοία,  προϋπολογισμού
484.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%  ήτοι 116.280,00 €) και Γενικό Σύνολο
600.780,00 €,  λόγω  του  κατεπείγοντος,  ανωτέρας  βίας  και  Δημοσίου
συμφέροντος, όπως προκύπτουν και στην από 29-07-2021 με αριθ. Πρωτ
10362/2021 εισήγηση  προς την Οικονομική Επιτροπή, από την Δ/νση
Διοικ. & Οίκον. Υπηρεσιών, Οικονομική Υπηρεσία, το οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης,



 ΙΙ.  Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 139/2021 μελέτης που συντάχθηκε από
το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης  Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας
Αττικής, θεωρήθηκε αρμοδίως και αφορά την ΄΄ Μεταφορά Πόσιμου 
Νερού  στη  Νήσο  Αίγινα  με  Υδροφόρα  Πλοία,  προϋπολογισμού
484.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%  ήτοι 116.280,00 €) και Γενικό Σύνολο
600.780,00 €

ΙΙΙ. Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής  και τα αναπληρωματικά της
μέλη 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.

Αίγινα, 03 Ιουλίου 2021

Ο Δήμαρχος Αίγινας και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς


