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	ε�χοντας	υπο�ψη:
1. Τις 	 διατα� ξεις 	 του 	Ν.3852/2010 	«Νε�α 	 αρχιτεκτονικη� 	 της 	 Αυτοδιοι�κησης 	 και 	 της 	 Αποκεντρωμε�νης

Διοι�κησης	–	Προ�γραμμα	Καλλικρα� της»		ο�πως	ισχυ� ει
2. Τις	διατα� ξεις 	του	α� ρθρου	209 	παρ	9	εδα�φιο	2	 του	Ν.3463/2006 	«Κυ�ρωση	του	Κω� δικα	Δη�μων	και

Κοινοτη�των»	 ο�πως 	 τροποποιη�θηκε 	 και 	 ισχυ� ει: 	«Για 	 την 	 απευθει�ας 	 ανα�θεση 	απαιτει�ται 	 απο�φαση
Δημα�ρχου	η� 	Προε�δρου	Κοινο� τητας,	προε�δρου	συνδε�σμων,	νομικω� ν	τους	προσω� πων	δημοσι�ου	δικαι�ου
και	ιδρυμα� των,	χωρι�ς	προηγου�μενη	απο�φαση	του	συμβουλι�ου.	Στην	περι�πτωση	αυτη� 	τα	συντασσο�μενα
τευ�χη	εγκρι�νονται	απο� 	τον	Δη�μαρχο	η� 	τον	Προ� εδρο	Κοινο� τητας	η� 	τον	προ� εδρο	του	συνδε�σμου,	του
δημοτικου� 	η� 	κοινοτικου� 	προσω� που	δημοσι�ου	δικαι�ου	η� 	ιδρυ� ματος»

3. Τις	διατα� ξεις	του	Αστικου� 	Κω� δικα	ο�πως	ισχυ� ει
4. Τις	διατα� ξεις	του	Ν.4412/2016	«Δημο�σιες	Συμβα�σεις	Έργων,	Προμηθειω� ν	και	Υπηρεσιω� ν	(προσαρμογη�

στις	Οδηγι�ες	2014/24/ΕΕ	και	2014/25/ΕΕ)»	ο�πως	τροποποιη� θηκε	και	ισχυ� ει	και	ιδιαι�τερα:	
α)		Τις	διατα� ξεις	του	α� ρθρου	2	παρ	31:«ως	απευθει�ας	ανα�θεση	νοει�ται	η	διαδικασι�α	ανα� θεσης	χωρι�ς	εκ
των 	 προτε�ρων 	 δημοσιο� τητα, 	 στο 	 πλαι�σιο 	 της 	 οποι�ας 	 οι 	 αναθε�τουσες 	 αρχε�ς/αναθε�τοντες 	φορει�ς
αναθε�τουν	στον	οικονομικο� 	φορε�α	της	επιλογη� ς	τους,	κατο�πιν	ε�ρευνας	αγορα� ς	και	διαβου�λευσης	με
ε�ναν	η� 	περισσο�τερους	οικονομικου� ς	φορει�ς,	συ�μφωνα	με	τα	οριζο�μενα	στο	α� ρθρο	118»	
β)				Τις	διατα� ξεις	των		α� ρθρων	54	και	116		
γ)		Τις	διατα� ξεις	του	α� ρθρου	118	παρ	1,2,3	και	4:	«Προσφυγη� 	στη	διαδικασι�α	της	απευθει�ας	ανα� θεσης
επιτρε�πεται	ο� ταν	η	εκτιμω� μενη	αξι�α	της	συ�μβασης,	χωρι�ς	ΦΠΑ,	ει�ναι	ι�ση	η� 	κατω� τερη	απο� 	το	ποσο� 	των
ει�κοσι	χιλια� δων	(20.000)	ευρω� . 	 	Η	απευθει�ας	ανα�θεση	διενεργει�ται	απο� 	τις	αρμο�διες	υπηρεσι�ες	της
αναθε�τουσας	αρχη� ς,	χωρι�ς	να	απαιτει�ται	η	συγκρο�τηση	συλλογικου� 	οργα� νου	για	το	σκοπο� 	αυτο�ν»	
δ)		Τις	διατα� ξεις	του		α� ρθρου	120	παρ	3:	«Ως	χρο� νος	ε�ναρξης	της	διαδικασι�ας	της	απευθει�ας	ανα�θεσης
νοει�ται	η	ημερομηνι�α	αποστολη� ς	προς	τους	οικονομικου� ς	φορει�ς	της	πρω� της	προ�σκλησης	υποβολη� ς
προσφορα� ς.	Η	προ�σκληση	του	προηγου�μενου	εδαφι�ου	δεν	απαιτει�ται	να	αναρτηθει�	στο	ΚΗΜΔΗΣ»

5. Τις	διατα� ξεις	του	Π.Δ.	80/2016	(ΦΕΚ	145	Α/5-8-16) 	«Ανα� ληψη	υποχρεω� σεων	απο� 	τους	διατα� κτες»
ο�πως	ισχυ� ει	

6. Τις 	 διατα� ξεις 	 της 	 υπ΄ 	 αριθ 	 2/100018/0026/30-12-2016 	 εγκυκλι�ου 	 του 	Υπουργει�ου 	 Οικονομικω� ν
«Κοινοποι�ηση 	διατα� ξεων 	σχετικα� 	 με 	την 	ανα�ληψη 	υποχρεω� σεων 	απο� 	 τους 	διατα� κτες 	και 	παροχη�
οδηγιω� ν»	ο�πως	ισχυ� ει

7. Τις	διατα� ξεις	της	αριθμ.	57654/23-5-2017	απο�φασης	του	Υπουργει�ου	Οικονομι�ας	και	Ανα�πτυξη,	(ΦΕΚ
Β' 	 1781/ 	 23-5-2017) 	 «Ρυ�θμιση 	 ειδικο� τερων 	 θεμα� των 	 λειτουργι�ας 	 και 	 διαχει�ρισης 	 του 	 Κεντρικου�
Ηλεκτρονικου� 	Μητρω� ου	Δημοσι�ων	Συμβα�σεων	(ΚΗΜΔΗΣ)	του	Υπουργει�ου	Οικονομι�ας	και	Ανα� πτυξης»
ο�πως	ισχυ� ει

8. Τις	διατα� ξεις	της	αριθμ.	57654/23-5-2017	απο�φασης	του	Υπουργει�ου	Οικονομι�ας	και	Ανα�πτυξη,	(ΦΕΚ
Β' 	 1781/ 	 23-5-2017) 	 «Ρυ�θμιση 	 ειδικο� τερων 	 θεμα� των 	 λειτουργι�ας 	 και 	 διαχει�ρισης 	 του 	 Κεντρικου�
Ηλεκτρονικου� 	Μητρω� ου	Δημοσι�ων	Συμβα�σεων	(ΚΗΜΔΗΣ)	του	Υπουργει�ου	Οικονομι�ας	και	Ανα� πτυξης»
ο�πως	ισχυ� ει

9. Τις	διατα� ξεις 	της	υπ΄	αριθμ	12/12-12-2012	Πρα� ξης	Νομοθετικου� 	Περιεχομε�νου	(ΦΕΚ	240Α΄/12-12-
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2012),	του	α� ρθρου	4,	παρ	1,	που	κυρω� θηκε	με	το	Ν.4111/2013	(ΦΕΚ	18Α΄/25-01-2013)	ο�πως	τροπο-
ποιη�θηκε	και	ισχυ� ει:	«Η	διαδικασι�α	ανα� δειξης	προμηθευτω� ν-χορηγητω� ν,	για	προμη�θειες	α.	τροφι�μων,	β.
λοιπω� ν	αναλω� σιμων	ειδω� ν	παντοπωλει�ου	καθω� ς	και	παρο�χων	των	σχετικω� ν	υπηρεσιω� ν, 	γ. 	πετρε-
λαιοειδω� ν	και	δ.	φαρμα�κων	και	αναλω� σιμου	υγειονομικου� 	υλικου� 	για	τις	ανα� γκες	των	Δη�μων,	των	Ιδρυ-
μα� των	και	ο� λων	των	νομικω� ν	τους	προσω� πων,	πραγματοποιει�ται	εφεξη� ς	απο� 	τους	οικει�ους	Δη�μους.
Κα�θε	γενικη� 	η� 	ειδικη� 	δια� ταξη	που	αντιτι�θεται	στο	παρο� ν,	καταργει�ται.»

10. Τις	διατα� ξεις	της	υπ΄	αριθμ.		3/11543/26-03-2013		ερμηνευτικη� ς	εγκυκλι�ου	του	Υπουργει�ου	Εσωτερι-
κω� ν	«Ανα� δειξη	προμηθευτω� ν	–	χορηγητω� ν	προμηθειω� ν	των	Δη�μων,	των	Ιδρυμα� των	και	ο� λων	των	νομι-
κω� ν	τους	προσω� πων,	των	Περιφερειω� ν,	των	Ιδρυμα� των	και	των	νομικω� ν	τους	προσω� πων,	καθω� ς	και
των	συνδε�σμων	ΟΤΑ	α΄	και	β΄	βαθμου�»

11. Το	υπ΄	αριθμ	πρωτ.	139/05-03-2018	αι�τημα	δαπα� νης	της	Σχολικη� ς	Επιτροπη� ς	Α/βα� θμιας	Εκπαι�δευσης
του 	 Δη�μου 	 Θε�ρμης 	 το 	 οποι�ο 	 καταχωρη�θηκε 	 στο 	ΚΗΜΔΗΣ	 ως 	 πρωτογενε�ς 	 αι�τημα 	 με
ΑΔΑΜ:18REQ002748766	2018-03-05	

12. Το	υπ΄αριθμ	πρωτ.	106/05-03-2018	αι�τημα	δαπα� νης	της	Σχολικη� ς	Επιτροπη� ς	Β/βα�θμιας	Εκπαι�δευσης
του 	 Δη�μου 	 Θε�ρμης 	 το 	 οποι�ο 	 καταχωρη�θηκε 	 στο 	ΚΗΜΔΗΣ	 ως 	 πρωτογενε�ς 	 αι�τημα 	 με
ΑΔΑΜ:18REQ002749115	2018-03-05	

13. Το	γεγονο�ς	ο� τι	η	εκτιμω� μενη	αξι�α	της	συ�μβασης,	χωρι�ς	ΦΠΑ,	ει�ναι 	ι�ση	η� 	κατω� τερη	απο� 	το	ποσο� 	των
ει�κοσι	χιλια� δων	(20.000,00)	ευρω� .	

14. Την	αριθμ.	12/2018	μελε�τη		της		Διευ�θυνσης	Οικονομικω� ν	Υπηρεσιω� ν	του	Δη�μου	Θε�ρμης	για		ανα�θεση
της	προμη�θειας	με	τι�τλο	«Προμη�θεια	γα� λακτος	για	τις	καθαρι�στριες	της	Σχολικη� ς	Επιτροπη� ς	Α/βα�θμιας
Εκπαι�δευσης	και	της	Σχολικη� ς	Επιτροπη� ς	Β/βα�θμιας	Εκπαι�δευσης	του	Δη�μου	Θε�ρμης	ε�ως	την	30-06-
2018»	ενδεικτικου� 	προϋπολογισμου� 	6.011,60€	(συμπεριλαμβανομε�νου	ΦΠΑ	13%)

15. Την 	 αριθμ 	 12/2018	 (ΑΔΑ:612ΔΟΚΔΔ-ΔΔΧ)	 Απο�φαση 	 του 	Διοικητικου� 	 Συμβουλι�ου 	της 	 Σχολικη� ς
Επιτροπη� ς 	 Α/βα�θμιας 	 Εκπαι�δευσης	 του 	 Δη�μου 	 Θε�ρμης	 με 	 την 	 οποι�α 	 εγκρι�θηκε 	το 	 αι�τημα
πραγματοποι�ησης	δαπα� νης	για	την	προμη�θεια	γα� λακτος	για	τις	καθαρι�στριες	των	σχολικω� ν	μονα� δων
Α/βα�θμιας 	Εκπαι�δευσης	 του 	Δη�μου 	Θε�ρμης	 και 	 εγκρι�θηκε 	συνολικη� 	 πι�στωση 	3.864,60€ 	 	 για 	 την
παραπα� νω 	 προμη�θεια. 	Καταχωρη�θηκε 	στο 	ΚΗΜΔΗΣ	 ως 	 ε�γκριση 	 του 	 αντι�στοιχου 	 πρωτογενου� ς
αιτη�ματος	της	Σχολικη� ς	Επιτροπη� ς	Α/βα�θμιας	Εκπαι�δευσης	με	ΑΔΑΜ:18REQ002855621	2018-03-26

16. Την 	 αριθμ 	 17/2018	 (ΑΔΑ:6313ΟΚΔΔ-Ξ4Ξ)	 Απο�φαση 	 του 	Διοικητικου� 	 Συμβουλι�ου 	της 	 Σχολικη� ς
Επιτροπη� ς 	 Β/βα� θμιας 	 Εκπαι�δευσης	 του 	 Δη�μου 	 Θε�ρμης	 με 	 την 	 οποι�α 	 εγκρι�θηκε 	το 	 αι�τημα
πραγματοποι�ησης	δαπα� νης	για	την	προμη�θεια	γα� λακτος	για	τις	καθαρι�στριες	των	σχολικω� ν	μονα� δων
Β/βα� θμιας 	Εκπαι�δευσης	 του 	Δη�μου 	Θε�ρμης	 και 	 εγκρι�θηκε 	συνολικη� 	 πι�στωση 	2.147,00€ 	 	 για 	 την
παραπα� νω 	 προμη�θεια. 	Καταχωρη�θηκε 	στο 	ΚΗΜΔΗΣ	 ως 	 ε�γκριση 	 του 	 αντι�στοιχου 	 πρωτογενου� ς
αιτη�ματος	της	Σχολικη� ς	Επιτροπη� ς	Β/βα�θμιας	Εκπαι�δευσης	με	ΑΔΑΜ:18REQ002805311	2018-03-15

17. Την	απο� 	28-3-2018	ειση�γηση	του	Γραφει�ου	Προμηθειω� ν	της	Διευ�θυνσης	Οικονομικω� ν	Υπηρεσιω� ν,	του
Δη�μου	Θε�ρμης.

	 	ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε	 την	εκτε�λεση	της 	προμη�θειας	 γα� λακτος	για	τις	καθαρι�στριες 	της 	Σχολικη� ς 	Επιτροπη� ς
Α/βα�θμιας	Εκπαι�δευσης	και	της	Σχολικη� ς	Επιτροπη� ς	Β/βα�θμιας	Εκπαι�δευσης	του	Δη�μου	Θε�ρμης	ε�ως
την	30-06-2018,	συ�μφωνα	με	τις	τεχνικε�ς	προδιαγραφε�ς	που	αναφε�ρονται	στην	αριθμ.	12/2018	μελε�τη
της	Διευ�θυνσης	Οικονομικω� ν	Υπηρεσιω� ν	του	Δη�μου	Θε�ρμης, 	ενδεικτικου� 	 προϋπολογισμου� 	 6.011,60€
(συμπεριλαμβανομε�νου	ΦΠΑ	13%).	Η	δαπα� νη	για	την 	προμη�θεια	 γα�λακτος	για	τις	καθαρι�στριες	της
Σχολικη� ς 	Επιτροπη� ς 	Α/βα�θμιας 	Εκπαι�δευσης	 θα 	χρηματοδοτηθει� 	απο� 	 ιδι�ους 	πο�ρους 	της 	Σχολικη� ς
Επιτροπη� ς 	Α/βα�θμιας	Εκπαι�δευσης	του	Δη�μου	Θε�ρμης 	με	το	ποσο� 	των	3.864,60€. 	Η	δαπα� νη	για	την
προμη�θεια	 γα� λακτος 	 για 	 τις 	 καθαρι�στριες 	 της 	 Σχολικη� ς 	 Επιτροπη� ς 	 Β/βα� θμιας 	 Εκπαι�δευσης	 θα
χρηματοδοτηθει�	απο� 	ιδι�ους	πο�ρους	της	Σχολικη� ς	Επιτροπη� ς	Β/βα�θμιας	Εκπαι�δευσης	του	Δη�μου	Θε�ρμης
με	το	ποσο� 	των	2.147,00€.
Η	προμη�θεια	λο�γω	ποσου� 	θα	εκτελεστει�	με	την	διαδικασι�α	της	απευθει�ας	ανα�θεσης,	ο�πως	αυτη� 	ορι�ζεται
στο	α� ρθρο	2	παρ.	1	περ.	31,	συ�μφωνα	με	τις	διατα� ξεις	του	α� ρθρου	118	παρ.	1,2,3	και	4,	υ�στερα	απο� 	την
υποβολη� 	προσφορω� ν	συ�μφωνα	με	τις	διατα� ξεις	του	α� ρθρου	120	παρ.	3	του	Ν.4412/2016,	με	κριτη�ριο
ανα� θεσης	την	πλε�ον	συμφε�ρουσα	απο� 	οικονομικη� 	α�ποψη	προσφορα� 	αποκλειστικα� 	βα�σει	τιμη� ς,	εφο�σον
ει�ναι	συ�μφωνη	με	τις	τεχνικε�ς 	προδιαγραφε�ς 	της	μελε�της 	και 	αφορα� 	στο	συ�νολο	των	ζητου�μενων
προμηθειω� ν	του	ενδεικτικου� 	προϋπολογισμου� 	της	μελε�της.

2. Εγκρίνουμε	τις		τεχνικε�ς	προδιαγραφε�ς	και	τα	συντασσο�μενα	τευ�χη	της	αριθμ.	12/2018	μελε�της	της
Διευ� θυνσης	Οικονομικω� ν	Υπηρεσιω� ν	του	Δη�μου	Θε�ρμης
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Η	πληρωμη� 	της	αξι�ας	των	προϊο� ντων	στον	ανα� δοχο	θα	γι�νεται	τμηματικα� 	για	το	100%	της	αξι�ας	του	εκα�στοτε
τιμολογι�ου 	η� 	α� λλου 	 ισοδυ�ναμου 	για 	πληρωμη� 	 εγγρα�φου 	μετα� 	 την 	οριστικη� 	 παραλαβη� 	 του 	τμη�ματος 	της
προσφερο�μενης	προμη�θειας 	που	αφορα� 	η	πληρωμη� 	απο� 	την	αρμο� δια	Επιτροπη� 	Παραλαβη� ς, 	της 	αρμο�διας
Υπηρεσι�ας.	
Η	εξο�φληση	της	σχετικη� ς	δαπα� νης	στον	ανα� δοχο	θα	γι�νει	εντο� ς	τρια� ντα	(30)	ημερω� ν	απο� 	την	υποβολη� 	του
τιμολογι�ου	η� 	α� λλου	ισοδυ� ναμου	για	πληρωμη� 	εγγρα�φου	και	εφο�σον	προσκομιστου�ν	τα	νο�μιμα	δικαιολογητικα�
συ�μφωνα	με	τις	διατα� ξεις	του	α� ρθρου	200	του	Ν.4412/2016.		
Ο	ανα� δοχος	βαρυ�νεται	με	τις	νο�μιμες	κρατη�σεις.	Ο	ΦΠΑ	βαρυ�νει	τον	αντι�στοιχο	φορε�α.	Δεν	δι�δεται	κανενο� ς
ει�δους	προκαταβολη� .	Δεν	παρε�χεται	το	δικαι�ωμα	προαι�ρεσης.	Δεν	παρε�χεται	η	δυνατο�τητα	αναπροσαρμογη� ς
της	τιμη� ς.

																																																																																																																															Ο			ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝ:	Γραφει�ο	Προμηθειω� ν

																																																																																																																													ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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