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Απόσπασμα από το πρακτικό της
25.6.2018 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 141/2018
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση των
υπηρεσιών «Συντήρηση βαφών κτιρίων του δήμου», αριθμ.μελ.67/18. Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μήνα Ιούνη, του έτους 2018, ημέρα της
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την
13605/21.6.2018 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.
Διαπιστώθηκε 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) Λαδάς Παράσχος (μέλος) 6) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (μέλος) 7) Αβραμίδης
Κυριάκος (μέλος) 8) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος).
Απόντες: 1) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος).
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών:
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν :
1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα
Καλλικράτης» και ειδικότερα του άρθρου 72 παρ.1δ αναφορικά με τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής
2. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού.
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) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
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 άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών
τους με κλήρωση»,
8. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
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(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
9. 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 Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”
10. Το άρθρο 23 παρ.5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών το οποίο προστέθηκε
με το άρθρο 18 του Ν.4469/17 και παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με την περιπτ.68 παρ.1 του άρθρου 377 και την
παραγρ.12 του άρθρου 379 του Ν.4412/16
11. Του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”
12. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
13. Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων
7 και 13 έως 15
14. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
15. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
16. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
17. Του άρθρου 18 του Ν.4469/17(ΦΕΚ 62 Α/03-05-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 377 του Ν.4412/16
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 Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
19. Την με αριθμ.56902/19-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1924/02-06-17/τεύχος Β) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
20. 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.
21. 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)
Β) Επίσης, των αποφάσεων εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι:
1. Την με αριθμό 160/18-06-18 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δήμου περί διενέργειας διαγωνισμού
2. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό καταχώρησης 378/18 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
3. Την με αριθμό 142/18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Π4ΧΩΨΕ-ΔΧΣ) αναφορικά με την συγκρότηση της
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
4. Την με αριθμό 376/17 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΣΣΨΩΨΕ-Υ0Μ) αναφορικά με την συγκρότηση της
επιτροπής παραλαβής.
5. Την με αριθμ.πρωτ. 67/2018 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας-Καθαριότητας &
Περιβάλλοντος, Τμήμα Συντηρήσεων έργων και 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 «Συντήρηση βαφών κτιρίων του δήμου», με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και εκτιμώμενη αξία
220.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 177.419,36€, ΦΠΑ: 42.580,64€).
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Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.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 ύψους 220.000,00€ ως εξής:
- Για το έτος 2018 σε βάρος του Κ.Α 30.7331.01 με τίτλο «Συντηρήσεις βαφών κτιρίων του δήμου» ποσό 45.283,36€
- Για το έτος 2019, προτείνεται η έγκριση της έκδοσης πολυετούς ανάληψης δαπάνης στον αντίστοιχο Κ.Α στον
προϋπολογισμό ποσού 174.716,64€
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 «Συντήρηση βαφών κτιρίων του δήμου», με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και εκτιμώμενη αξία 220.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 177.419,36€, ΦΠΑ: 42.580,64€).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.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
ύψους 220.000,00€ ως εξής:
- Για το έτος 2018 σε βάρος του Κ.Α 30.7331.01 με τίτλο «Συντηρήσεις βαφών κτιρίων του δήμου» ποσό 45.283,36€
- Για το έτος 2019, προτείνεται η έγκριση της έκδοσης πολυετούς ανάληψης δαπάνης στον αντίστοιχο Κ.Α στον
προϋπολογισμό ποσού 174.716,64€
Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 141/2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 26.6.2018

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο Πρόεδρος

Γαβριήλ Παναγιωτίδης
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