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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ  αριθµ.  42/25-10-2016 πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονοµικής
Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ.  431/2016                 ΘΕΜΑ: Ανάληψη  υποχρέωσης (δέσµευση

πίστωσης),  έγκριση  τεχνικών

προδιαγραφών,  καθορισµός  τρόπου

εκτέλεσης,  όρων    διακήρυξης

δηµοπρασίας  και  συγκρότηση

επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων

για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο:

«Εργασίες  εσωτερικών

διαµορφώσεων  του  κέντρου

Κοινότητας ∆ήµου Θέρµης». 

Στη  Θέρµη  και  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  (Οικονοµική  Υπηρεσία  –  Τριάδι)

σήµερα  την  25η-10-2016  ηµέρα  Τρίτη  και  ώρα  8.30  π.µ.  συνεδρίασε  η

Οικονοµική  Επιτροπή  Θέρµης  µετά  από  την  υπ’αριθ.  36500/21-10-2016

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  7 µέλη, δηλαδή:

             Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ    Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος

2.  Πράτανος Απόστολος       1.Αναγνώστου Πασχάλης      

3.  Γεωργαλή Ζωή                         2. Αποστόλου Στυλιανός       

4.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος           

5. Καρκατζίνος Νικόλαος   

6.  Γκιζάρης Στέργιος 

7.  Αγοραστούδη Ευγενία (αναπληρωµατικό µέλος)                    
  

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.
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Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 3ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη

της επιτροπής την από 21-10-2016 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και

την  υπ’αριθ.  46/2016 µελέτη  του  Τµήµατος  Κτιριακών  Έργων  και  Υπαίθριων

χώρων του ∆ήµου για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Εργασίες εσωτερικών

διαµορφώσεων  του  κέντρου  Κοινότητας  ∆ήµου  Θέρµης»,  πρ/µού  14.959,35€

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).

Η  εκτέλεση  του  έργου  λόγω  ποσού  µπορεί  να  εκτελεστεί  είτε  µε  απευθείας

ανάθεση  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  118  του  Ν.  4412/2016  ,

επισηµαίνοντας ωστόσο ότι δεν έχει επί του παρόντος καταρτιστεί ο κατάλογος

ενδιαφεροµένων  εργοληπτών  που  αναφέρεται  στο  σχετικό  άρθρο,  είτε  µε

συνοπτικό  διαγωνισµό  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  117  του  Ν.

4412/2016. 

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε  επίσης  υπόψη  την  µε  αριθ.πρωτ.

∆ΝΣά/οικ68559/2016  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  υποδοµών  ,  µεταφορών  &

δικτύων, σύµφωνα µε την οποία αναφορικά µε την προσφυγή στη διαδικασία της

απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και µε δεδοµένο ότι ακόµη

δεν  έχει  αναπτυχθεί  και  λειτουργήσει  το  κεντρικό  ηλεκτρονικό  σύστηµα

κληρώσεων  (παρ.  6  του  σχετικού  άρθρου)  µέσω  του  οποίου  θα  διενεργούνται

υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις , οι αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες

φορείς  µπορούν  να  ακολουθούν  την  προβλεπόµενη  διαδικασία  του  άρθρου  117

µέχρι την ανάπτυξη του παραπάνω συστήµατος.

 Ύστερα από τα παραπάνω  ο Πρόεδρος πρότεινε η εκτέλεση του έργου να γίνει

µε δηµόσιο συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε

κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συµφέρουσα  προσφορά  βάσει  τιµής.  Η

οικονοµική  προσφορά  θα  υποβληθεί  µε  το  σύστηµα  προσφοράς  επιµέρους

ποσοστών  έκπτωσης  κατά  οµάδες  τιµών  σε  συµπληρωµένο  τιµολόγιο

οµαδοποιηµένων  τιµών  της  υπηρεσίας,  µε  έλεγχο  οµαλότητας  των  επιµέρους

ποσοστών  έκπτωσης  σύµφωνα  µε τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016 (αρθ. 95 παρ.

2α)καθώς και τον καθορισµό των όρων διακήρυξης σύµφωνα µε το συνηµµένο

σχέδιο, κάλεσε δε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

   

Στη  συνέχεια,  έθεσε  υπόψη  τις  προτάσεις  ανάληψης  υποχρέωσης  της

Οικονοµικής  υπηρεσίας  για  δέσµευση  συνολικού  ποσού  14.959,35€ (α/α  712 &

782) σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.70.7311.108 οικ.  Έτους  2016 για  την  εκτέλεση  του

ανωτέρου έργου.

Τέλος,  όπως  αναφέρεται  στην  εισήγηση  η  υπηρεσία  προτείνει  τον  ορισµό  των

µελών  της  επιτροπής  του  άρθρου  221,  παρ.  1Η’,  που  γνωµοδοτεί  επί  των

ενστάσεων  και προσφυγών,  κατ’ αναλογία  της  παρ.  11α’ του  Ν.  4412/2016, ως

ακολούθως:

1.  Ζέκα  Ευγενία,  ΠΕ  Αρχιτεκτόνων  ως  Πρόεδρο,  µε  αναπληρώτρια  την

Παπαλάµπρου Φανή ΠΕ Μηχαν. Πολιτ. Έργων Υποδοµής

2.  Χρυσαφίδης  Ιωάννης   ΤΕ  Μηχανολ.  Μηχανικών,  µε  αναπληρώτρια  την

Βογιατζή Ευγενία, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

3. Παπά Ελένη ΠΕ Αρχιτ. Μηχανικών, µε αναπληρωτή τη Νανάκου Πηνελόπη

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
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 Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη
της την εισήγηση του Προέδρου και της υπηρεσίας την αριθ. 46/2016 µελέτη της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.3852/2010

                                 

      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα

1) ∆εσµεύει πίστωση συνολικού ποσού 14.959,35€ (α/α 712 & 782) σε βάρος του

Κ.Α.  02.70.7311.108  πρ/µού  οικ.  Έτους  2016  για  την  εκτέλεση  του  έργου  µε

τίτλο:  «Εργασίες  εσωτερικών  διαµορφώσεων  του  κέντρου  Κοινότητας  ∆ήµου

Θέρµης». 

2)Εγκρίνει  την εκτέλεση  του  έργου «Εργασίες  εσωτερικών διαµορφώσεων  του
κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Θέρµης» πρ/µού 14.959,35€ (συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ)

3)Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  για  την  εκτέλεση  του  έργου  µε  τίτλο:

«Εργασίες εσωτερικών διαµορφώσεων του κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Θέρµης»,

σύµφωνα  µε  την  αριθ.  46/2016  µελέτη  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του
∆ήµου, πρ/µού 14.959,35€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

4)Καθορίζει  ως  τρόπο  εκτέλεσης  του  έργου  το  δηµόσιο  συνοπτικό  (πρόχειρο)

µειοδοτικό  διαγωνισµό  µε  σφραγισµένες  προσφορές  και  µε  κριτήριο
κατακύρωσης   την  πλέον  συµφέρουσα  προσφορά  βάσει  τιµής.  Η  οικονοµική
προσφορά  θα  υποβληθεί  µε  το  σύστηµα  προσφοράς  επιµέρους  ποσοστών
έκπτωσης  κατά  οµάδες  τιµών  σε  συµπληρωµένο  τιµολόγιο  οµαδοποιηµένων
τιµών της υπηρεσίας, µε έλεγχο οµαλότητας των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (αρθ. 95 παρ. 2α)

5)Καθορίζει  τους  όρους  διακήρυξης  δηµοπρασίας  σύµφωνα  µε  το

επισυναπτόµενο  σχέδιο  διακήρυξης  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  τµήµα  της

παρούσας απόφασης.

6) Συγκροτεί επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών του άρθρ.  221,

παρ.  1Η’ και  παρ.  11α’ του  Ν.  4412/2016 περί  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων,  Έργων,

Προµηθειών  και  Εργασιών,  σύµφωνα  µε  την  εισήγηση  της  ∆/νσης  Τεχνικών

Υπηρεσιών ως εξής:

1.  Ζέκα  Ευγενία,  ΠΕ  Αρχιτεκτόνων  ως  Πρόεδρο,  µε  αναπληρώτρια  την

Παπαλάµπρου Φανή ΠΕ Μηχαν. Πολιτ. Έργων Υποδοµής

2.  Χρυσαφίδης  Ιωάννης   ΤΕ  Μηχανολ.  Μηχανικών,  µε  αναπληρώτρια  την

Βογιατζή Ευγενία, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

3. Παπά Ελένη ΠΕ Αρχιτ. Μηχανικών, µε αναπληρώτρια τη Νανάκου Πηνελόπη

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

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

Θέρµης Παπαδόπουλο Θεόδωρο.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 431/2016.

   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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