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Απόσπασµα από το πρακτικό της
26/07/2017 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 130/2017
ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για
την ανάθεση της «Προµήθειας Μέσων Ατοµικής Προστασίας». ∆έσµευση -Ψήφιση πίστωσης.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 26η του µήνα Ιουλίου, του έτους
2017, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 12:30 συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική
συνεδρίαση, µετά από την 16334/21-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στον
καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών παρόντες
ήταν: 1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος) 2) Σουσλόγλου Νικόλαος (µέλος) 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος
(µέλος) 4) Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος) 5) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (µέλος) 6) Αβραµίδης
Κυριάκος (µέλος) 7) Λαϊνάκου Αφροδίτη (µέλος).
Απόντες:1)Λαδάς Παράσχος (µέλος) 2) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (µέλος)
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών ότι :
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν :
1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –

Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα του άρθρου 72 παρ.1δ αναφορικά µε τις αρµοδιότητες της
οικονοµικής επιτροπής
2. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
4. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
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5. Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7) «Επείγοντα µέτρα

εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
6. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και
άλλες διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ.7
του άρθρου 375 του Ν.4412/16
8. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”
9. Του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
10. Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
11. Του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”

αναφορικά µε την υποχρέωση δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων
∆ηµόσιων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως η οποία σύµφωνα µε την παρ. 4 του
άρθρου 376 του ν.4412/16 καταργείται µε την έκδοση της απόφασης µε αριθµ. 57654/22-05-17
δυνάµει της εξουσιοδοτικής διάταξης του αρθρ.38 παρ. 6 τπθ Ν.4412/16.
12. Το µε αριθµ.3468/30-05-17 έγγραφο από την ΕΑΑ∆ΗΣΥ «Ενηµέρωση για τη δηµοσίευση του

ν.4472/16(Α/74), τροποποίηση διατάξεων ν.4412/16 και έκδοση Υ.Α.ΚΗΜ∆ΗΣ».
13. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
14. Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως

των άρθρων 7 και 13 έως 15
15. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,
16. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και

στοιχεία”,
17. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες
18. Την µε αριθµ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος

Β) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»
19. Της µε αριθµ. 56902/215/19-05-17 (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-17) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας

και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),
20. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –

Πρόγραµµα Καλλικράτης».
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21. Την εγκύκλιο µε αριθµ. 27754/11/28-06-10 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε την οποία έγινε αποδεκτή η αριθµ. 204/10 γνωµοδότηση του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
22. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα

εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
23. Της Κ.Υ.Α. µε αριθµ.1191/14-03-17(ΦΕΚ 969/Β/22-03-17) «Καθορισµός του χρόνου, τρόπου

υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής
της παρ. 3 του άρθρου 350 του ν.4412/16 (Α’ 147)
24. Το π.δ.39/2017 (Α’ 64/04-05-17) «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών»
25. Το άρθρο 87 του ν.4478/17 αναφορικά µε την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV (άρθρα

345 έως 374)
26. Της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 12/12-12-12 (ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012) : Έγκριση των

Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης», της Σύµβασης
Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε
τίτλο «Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής
∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «∆ιευκόλυνση
αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων
και άλλες επείγουσες διατάξεις.
27. Του άρθρο 48 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) µε τις οποίες κυρώθηκε και έχει ισχύ νόµου από

τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 ∆εκεµβρίου 2012 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, σύµφωνα µε την οποία «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτώνχορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και
παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου
υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους
προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους».
28. Της

Εγκυκλίου 3/11543/26-03-13 αναφορικά µε την «ανάδειξη προµηθευτών-χορηγητών

προµηθειών των δήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, των Περιφερειών,
των Ιδρυµάτων και των νοµικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσµων ΟΤΑ α’ και β’
βαθµού».
29. Της Κ.Υ.Α µε αριθµό 53361/02-10-06 (ΦΕΚ 1503Β/11-10-06) «Παροχή µέσων ατοµικής

προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις
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τροποποιήσεις αυτής

Κ.Υ.Α ΤΤ36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/30-07-07) και την Κ.Υ.Α. µε αριθµό

31119/08 (ΦΕΚ 990 Β/28-05-08).
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
Επίσης, των αποφάσεων εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι:
1. Την µε αριθµό απόφαση 213/17 δηµοτικού Συµβουλίου δήµου περί διενέργειας διαγωνισµού
2. Τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµούς καταχώρησης 401-404/17 στο Μητρώο
∆εσµεύσεων
3. Την υπ’αρ. 55/2017 µελέτη από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδοµίας, Καθαριότητας και
Περιβάλλοντος – Τµήµα Συντήρησης Έργων & Αποθήκης Υλικών
καλείται η Οικονοµική Επιτροπή
Α) Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν, να συντάξει τους όρους διακήρυξης για την
προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού κάτω των ορίων για την ανάθεση της «Προµήθειας
Μέσων Ατοµικής Προστασίας» µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µόνο βάσει τιµής και εκτιµώµενη αξία 81.230,60€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό
ανάθεσης 100.725,94€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για κάθε είδος χωριστά.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµόσιων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)

µέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov µε

σφραγισµένες προσφορές σε δύο στάδια, οι οποίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τις
διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισµών.
Β)Να εγκρίνει την δαπάνη, να αναλάβει την δέσµευση για ψήφιση πίστωσης του ποσού του ενδεικτικού
προϋπολογισµού του ως σε βάρος των µε Κ.Α. 15.6061.01, 20.6061.01, 30.6061.01 και 35.6061.01 µε
περιγραφή τίτλου «Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας για τους εργαζόµενους» σχετικών πιστώσεων του
προϋπολογισµού έτους 2017 ως εξής:
•

Κ.Α. 15.6061.01, υπηρεσίες αθλητισµού, Πολιτισµού µε ποσό 10.939,90€

•

Κ.Α. 20.6061.01, υπηρεσίες καθαριότητας µε ποσό 54.796,60€

•

Κ.Α. 30.6061.01, τεχνικής υπηρεσίας µε ποσό 19.977,02€

•

Κ.Α. 35.6061.01, υπηρεσίες πρασίνου µε ποσό 15.012,43€
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Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω
εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν, συντάσσει τους όρους διακήρυξης για την
προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού κάτω των ορίων για την ανάθεση της «Προµήθειας
Μέσων Ατοµικής Προστασίας» µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µόνο βάσει τιµής και εκτιµώµενη αξία 81.230,60€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό
ανάθεσης 100.725,94€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για κάθε είδος χωριστά.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµόσιων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)

µέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov µε

σφραγισµένες προσφορές σε δύο στάδια, οι οποίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τις
διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισµών.
Β)Εγκρίνει την δαπάνη, αναλαµβάνει την δέσµευση για ψήφιση πίστωσης του ποσού του ενδεικτικού
προϋπολογισµού του ως σε βάρος των µε Κ.Α. 15.6061.01, 20.6061.01, 30.6061.01 και 35.6061.01 µε
περιγραφή τίτλου «Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας για τους εργαζόµενους» σχετικών πιστώσεων του
προϋπολογισµού έτους 2017 ως εξής:
•

Κ.Α. 15.6061.01, υπηρεσίες αθλητισµού, Πολιτισµού µε ποσό 10.939,90€

•

Κ.Α. 20.6061.01, υπηρεσίες καθαριότητας µε ποσό 54.796,60€

•

Κ.Α. 30.6061.01, τεχνικής υπηρεσίας µε ποσό 19.977,02€

•

Κ.Α. 35.6061.01, υπηρεσίες πρασίνου µε ποσό 15.012,43€

Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 130/2017.

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι 27/07/2017
Ο Πρόεδρος
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Παναγιωτίδης Γαβριήλ

