18REQ004110609 2018-12-03
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

ΥΑΛΚΙΓΑ , 03/12/2018

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΓΔΤΑΥ ΣΗΝ ΩΡΙΜΑΝΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ‘ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΔΡΓΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΥΑΛΚΙΓΔΩΝ’
Η άκεζε αλάγθε γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο ζην ελ εμειίμεη Υξεκαηνδνηηθό ΦΘΛΟΔΗΜΟ, ζε
ζπλδπαζκό κε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε πνπ παξάγεηαη έπεηηα από ηηο πιεκκύξεο ηνπ θπθιώλα
“ΖΟΡΜΠΑ” ηνπ Οθηωβξίνπ ηνπ έηνπο 2018, καο αλαγθάδεη λα ωξηκάζνπκε ην έξγν ηνπ ηίηινπ
άκεζα, άξηηα θαη ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο ώζηε λα επδνθηκήζεη ε πξόηαζε
ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ ελ ιόγω έξγνπ.
Έηζη πξνηείλεηαη ε ζύκβαζε
κε θπζηθό ή λνκηθό πξόζωπν- γλώζηε δηαρείξηζεο
Επξωπαϊθώλ ή Εζληθώλ Πξνγξακκάηωλ, ώζηε ν αληηζπκβαιιόκελνο λα ζπλδξάκεη ηελ
ππεξεζία καο πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπκε ηνπο αληίζηνηρνπο θαθέινπο: ωξίκαλζεο ηεο
πξόηαζεο, πξόηαζεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηνπ θαθέινπ ζην ζηάδην ηεο
αμηνιόγεζεο ηνπ από ηηο ειέγρνπζεο αξρέο.
Η πξνεθηηκώκελε δαπάλε γηα ηελ πξναλαθεξόκελε παξνρή αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζό
ηωλ 9.927,00 € (ρωξίο Φ.Π.Α.) θαη έρεη CPV : 71340000-3 «Οινθιεξωκέλεο ηερληθέο
ππεξεζίεο κεραληθνύ». Σν πην πάλω πνζό είλαη κηθξόηεξν από 20.000 άλεπ ΦΠΑ, ζπλεπώο
δύλαηαη λα αλαηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ Άξζξνπ 328 ηνπ Ν4412/2016.
Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο Επηρείξεζεο ηνπ έηνπο 2018 κε ην πνζό ηωλ
3.850,00€ (Υωξίο Φ.Π.Α.) πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 277/2017 Απόθαζε
Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Υ., κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ηζρύνπλ, ζην θεθάιαην «Παξνρέο ηξίηωλ», ζηελ
εγγεγξακκέλε πίζηωζε κε Κ.Α. 610000 θαη ηίηιν «Παξνρή Τπεξεζηώλ Σερληθώλ πκβνύιωλ
κε ΦΠΑ 24%» θαη ν ΦΠΑ από ηνλ Κ.Α. 54006124. ην ππόινηπν πνζό 6.077,00€(ρωξίο Φ.Π.Α.)
θαη ην πνζό ηνπ Φ.Π.Α. ζα εγγξαθνύλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2019 θαη ζηνπο αλάινγνπο
Κ.Α..
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