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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         

  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

    

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ αριθµ. 49/14-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης 

 

Αριθµ.Αποφ. 512/2016                 ΘΕΜΑ:  Έγκριση εκτέλεσης, τεχνικών 

προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου 

εκτέλεσης, όρων   διακήρυξης 

δηµοπρασίας και συγκρότηση  

επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για 

την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο : 

«Συντήρηση και επισκευή 

φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, φαξ 

και εκτυπωτών του ∆ήµου Θέρµης».  

 

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 14η-12-2016 ηµέρα 

Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από 

την υπ’αριθ. 43075/9-12-2016 πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου και 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 

87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  6  µέλη, 

δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1) Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος   

2) Αποστόλου Στυλιανός                1. Καρκατζούνης Θεοφάνης 

3)  Καρκατζίνος Νικόλαος  2. Γεωργαλή Ζωή  

4) Γκιζάρης Στέργιος     3. Αναγνώστου Πασχάλης 

5) Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος  

6) Πράτανος Απόστολος    
     

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.      
      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου  

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. 

 

Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 1ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη 

της επιτροπής την εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας και την υπ’αριθ. 16/2016 

µελέτη της ∆/νσης Ανάπτυξης, Προγραµµατισµού και Πληροφορικής του ∆ήµου 

για την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή 

φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, φαξ και εκτυπωτών του ∆ήµου Θέρµης», 

πρ/µού 31.124,25€ ( συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) µε δηµόσιο συνοπτικό 

µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
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κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, καθώς και 

τον καθορισµό των όρων διακήρυξης σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο. 

    

Το ποσό του προϋπολογισµού των 31.124,25€ θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους 

πόρους και θα βαρύνει τις πιστώσεις πρ/µού οικ. Έτους 2017 τους παρακάτω 

Κ.Α.: ποσό 21.979,25€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6264.002 και ποσό 9.145,00€ σε 

βάρος του Κ.Α. 02.10.6264.003  

 

Έθεσε επίσης υπόψη της Επιτροπής την από 9-12-2016 εισήγηση της ∆/νσης 

Ανάπτυξης, Προγραµµατισµού και Πληροφορικής για τη συγκρότηση επιτροπής  

αξιολόγησης ενστάσεων  για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας µε  βάσει των 

διατάξεων του  άρθ. 221 παρ 11α του Ν.4412/2016 σύµφωνα µε την οποία 

ορίστηκαν οι:  

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1) Πραλακίδης Στέργιος, ΠΕ Μηχανικών Πολεοδόµων  

2) Λιάµπα Όλγα, ΤΕ Πληροφορικής 

3) Σαραφιανού Ειρήνη, ΤΕ Πληροφορικής 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1) Μοσκοφίδου Όλγα, ΠΕ ∆ιοικητικού 

 2) Κυρκούδη Ελευθερία-Τριανταφυλλιά , ∆Ε Χειρ. Η/Υ 

 3) Σαράφη Σταυρούλα, ∆Ε ∆ιοικητικού 

 

 Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της 
την εισήγηση του Προέδρου και των υπηρεσιών την αριθ. 16/2016 µελέτη της 
∆/νσης Ανάπτυξης, Προγραµµατισµού και Πληροφορικής, τις διατάξεις του 

δευτέρου εδαφίου του Ν. 3463/2006, του Ν.4412/2016 και του Ν.3852/2010 

 

      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

 

1) Εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή 

φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, φαξ και εκτυπωτών του ∆ήµου Θέρµης», 

πρ/µού 31.124,25€ ( συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

 

Το ποσό του προϋπολογισµού των 31.124,25€ θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους 

πόρους και θα βαρύνει τις πιστώσεις πρ/µού οικ. Έτους 2017 τους παρακάτω 

Κ.Α.: ποσό 21.979,25€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6264.002 και ποσό 9.145,00€ σε 

βάρος του Κ.Α. 02.10.6264.003  

 

2) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο: 

«Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, φαξ και εκτυπωτών 

του ∆ήµου Θέρµης»,  σύµφωνα µε την αριθ. 16/2016 µελέτη της ∆/νσης 

Ανάπτυξης, Προγραµµατισµού και Πληροφορικής του ∆ήµου, πρ/µού 31.124,25€ 

( συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 
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3) Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας το δηµόσιο συνοπτικό µειοδοτικό 

διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 

4) Καθορίζει τους όρους διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το 

επισυναπτόµενο σχέδιο διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 

παρούσας απόφασης. 

 

 

5) Συγκροτεί επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών του άρθρ. 221 

παρ. 11α του Ν.4412/2016 περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Έργων, Προµηθειών και 

Εργασιών,  σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Ανάπτυξης, Προγραµµατισµού 

και Πληροφορικής για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο: «Συντήρηση και 

επισκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, φαξ και εκτυπωτών του ∆ήµου 

Θέρµης», ως εξής: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1) Πραλακίδης Στέργιος, ΠΕ Μηχανικών Πολεοδόµων, ως Πρόεδρος  

2) Λιάµπα Όλγα, ΤΕ Πληροφορικής 

3) Σαραφιανού Ειρήνη, ΤΕ Πληροφορικής 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1) Μοσκοφίδου Όλγα, ΠΕ ∆ιοικητικού 

 2) Κυρκούδη Ελευθερία-Τριανταφυλλιά , ∆Ε Χειρ. Η/Υ 

 3) Σαράφη Σταυρούλα, ∆Ε ∆ιοικητικού 

Για την διενέργεια του διαγωνισµού θα εκδοθεί διακήρυξη από τον ∆ήµαρχο 

Θέρµης Παπαδόπουλο Θεόδωρο. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 512/2016. 

   Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 

Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

                                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                    Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 

                                                                           

                        ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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