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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               28.6.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  185/2021 

 

ΘΕΜΑ: : Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν.4412/2016, στα πλαίσια διενέργειας του 

ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων», σύμφωνα με την Κατευθυντήρια 

Οδηγία 25 της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 14:30 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά 

από την 13206/24-06-2021 έγγραφη πρόσκληση της 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 εννέα (9) μελών ήταν  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)    2) Κατζικάς Γεώργιος 

3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Γυμνόπουλος Κοσμάς (Αναπλ. Μέλος) 5) Καρράς Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος)  

6) Τσομπανοπούλου Μελίσα.   

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)Κωνσταντίνου Κυριάκος, 2) Αποστολίδου Μαρία 3) Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή (Αναπλ. 

Μέλος). 

 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο 

Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα και αποφασίστηκε ομόφωνα τα θέματα  της Ημερήσιας Διάταξης  να 

συζητηθούν με την εξής σειρά: 13
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 Επίσης ενημέρωσε το σώμα ότι τα θέματα 6
ο
,8

ο
 και 10

ο
 αποσύρονται. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Έχοντας υπόψη 

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 

1. Του άρθρου 206 παρ. 1 του ν.4555/18 ήτοι «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για 

την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής 

υπηρεσίας..» 

2. Του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι 

συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη 

διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και 

αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 
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ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του 

Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, 

μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων 

απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του 

άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης 

φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.» 

3. Του άρθρου 6 του ν. ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) αναφορικά με τον τρόπο 

υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας μίας σύμβασης ήτοι: 

8. Όταν προτεινόμενο έργο ή προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση 

συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων 

αυτών των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που 

προβλέπεται στο άρθρο 5, το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε 

τμήματος. 

9. Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση ομοιογενών αγαθών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση 

συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή του άρθρου 5 

περιπτώσεις β ' και γ' η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία 

των τμημάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5, το παρόν Βιβλίο 

εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε τμήματος. 

10. Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν 

να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, 

λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι 

μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η 

συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της 

συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη 

απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών. 

4. Της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 

των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 

Β) Την Κατευθυντήρια Οδηγία 25/28-08-20 η εκδόθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), με θέμα «Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε 

περίπτωση υποδιαίρεσης της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 

ν.4412/2016 και ειδικότερα το Μέρος Β: Παρέκκλιση της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του 

ν.4412/2016. Αναλυτικότερα: 

Για την νόμιμη προσφυγή στην παρέκκλιση της παρ. 10, απαιτείται όπως συντρέχουν οι κάτωθι 

περιγραφόμενες προϋποθέσεις, σωρευτικά: 

1. Η προηγούμενη υποδιαίρεση της σύμβασης σε τμήματα 

2. Εκτιμώμενη αξία εκάστου τμήματος, εκτός ΦΠΑ, μικρότερη των 80.000,00 ευρώ για προμήθειες ή 

υπηρεσίες  

3. Η συνολική αξία των τμημάτων (ενός ή περισσοτέρων επιμέρους τμημάτων) που ανατίθενται με 

αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων, στις οποίες έχει 

διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη προμήθεια ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη 

παροχή υπηρεσιών, ήτοι του συνολικού προϋπολογισμού της διακήρυξης. 

 

Γ) Το γεγονός ότι μπορεί να γίνει εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 στην συγκεκριμένη ανάθεση. 

Αναλυτικότερα: 
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i. Η μελέτη αφορά κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, ομοειδή 

αγαθά, τα οποία εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία αγαθών (κατηγορία γένους) και η σύμβαση 

υποδιαιρείται σε τμήματα 

ii. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 98.319,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 79.290,00€,  ΦΠΑ: 19.029,60€) και υποδιαιρείται στα κάτωθι 

τμήματα: 

α/α Περιγραφή Εκτιμώμενη Αξία 

  Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ 

1. Προμήθεια επίπλων για την αναβάθμιση του 

καλλιτεχνικού Σχολείου Θεσσαλονίκης 

36.245,00€ 44.943,80€ 

2. Προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του δήμου 

39.840,00€ 49.401,60€ 

3. Προμήθεια επίπλων πολιτιστικών εγκαταστάσεων στο 

Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο  

3.205,00€ 3.974,20€ 

 Συνολική Αξία 79.290,00€ 98.319,60€ 

 

Βάσει της εκτιμώμενης αξίας, η ανάθεση αφορά ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων και η διενέργεια 

του θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Το τμήμα το οποίο μπορεί να εξαιρεθεί από τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι το τμήμα 3: Προμήθεια 

επίπλων πολιτιστικών εγκαταστάσεων στο Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο για το οποίο ισχύουν οι 

απαιτούμενες προϋποθέσεις ήτοι: 

- Εκτιμώμενη αξία του τμήματος έως 80.000,00€ 

- Εκτιμώμενη αξία του, κατά παρέκκλιση, ανατιθέμενου τμήματος (3.205,00€) έως 20% της συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας όλων των τμημάτων (79.290,00€), καθώς το ποσό των 3.205,00€ υπολείπεται του 

ανώτατου επιτρεπτού ποσοστού 20% ήτοι του ποσού των 15.858,00€ 

Περαιτέρω, ως προς τις διαδικασίες ανάθεσης ο δήμος θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 

- Για την ανάθεση των τμημάτων 1 και 2 συνολικής εκτιμώμενης αξίας 76.085,00€ πλέον ΦΠΑ: 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων  

- Για το τμήμα 3 εκτιμώμενης αξίας 3.205,00€: απευθείας ανάθεση βάσει του άρθρου 118 του 

Ν.4412/16 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 50 του 4782/21 

 

Γ)  Επίσης, των αποφάσεων, εγγράφων ήτοι: 

1. Την με αριθμ. 32/2021 μελέτη από το Τμήμα Μελετών, Κατασκευών & Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας-Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 

2. Τις με αριθμ.πρωτ. 13534-7/28-06-2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΑΞ3ΩΨΕ-ΝΤΟ, 6Δ9ΠΩΨΕ-ΩΙ5, 

ΩΧ53ΩΨΕ-Δ5Ν, Ψ2ΡΩΨΕ-Υ0Τ) ) σύμφωνα με τις οποίες η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. : 

64.7331.03, 30.7133.02, 60.7135.01 και 00.6739.02 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Φορέα και με 

τις οποίες αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των ανωτέρω εγγεγραμμένων στον 

προϋπολογισμό πιστώσεων και καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21REQ008826174, 

21REQ008826285, 21REQ008826263 και 21REQ008826305. 

3. Την ανάγκη για την προμήθεια εξοπλισμού επίπλων  

 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

Α) Να εγκρίνει τον τρόπο δημοπράτησης για την «Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων» με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 98.319,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 79.290,00 ΦΠΑ : 19.029,60€) και υποδιαιρείται σε τρία τμήματα ήτοι: 

Τμήμα 1: Προμήθεια επίπλων για την αναβάθμιση του Καλλιτεχνικού Σχολείου Θεσσαλονίκης με 

εκτιμώμενη αξία 36.245,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Τμήμα 2: Προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του δήμου με 

εκτιμώμενη αξία 39.840,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Τμήμα 3: Προμήθεια επίπλων πολιτιστικών εγκαταστάσεων Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο με 

εκτιμώμενη αξία 3.205,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Ειδικότερα, οι διαδικασίες ανάθεσης για τα ανωτέρω τμήματα που πρέπει να εγκριθούν είναι οι 

ακόλουθες: 

α) Με την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την ανάθεση των 

τμημάτων 1 και 2 συνολικής εκτιμώμενης αξίας 76.085,00€ πλέον ΦΠΑ,   

Η ανάθεση θα γίνει με την με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος 

β) Με απευθείας ανάθεση βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/16 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το 

άρθρο 50 του 4782/21, για το τμήμα 3 εκτιμώμενης αξίας 3.205,00€ πλέον ΦΠΑ 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει τον τρόπο δημοπράτησης για την «Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων» με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 98.319,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 79.290,00 ΦΠΑ : 19.029,60€) και υποδιαιρείται σε τρία τμήματα ήτοι: 

Τμήμα 1: Προμήθεια επίπλων για την αναβάθμιση του Καλλιτεχνικού Θεσσαλονίκης με εκτιμώμενη αξία 

36.245,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Τμήμα 2: Προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του δήμου με 

εκτιμώμενη αξία 39.840,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Τμήμα 3: Προμήθεια επίπλων πολιτιστικών εγκαταστάσεων Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο με 

εκτιμώμενη αξία 3.205,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Ειδικότερα, εγκρίνει τις ακόλουθες διαδικασίες ανάθεσης για τα ανωτέρω τμήματα: 

α) Με την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την ανάθεση των 

τμημάτων 1 και 2 συνολικής εκτιμώμενης αξίας 76.085,00€ πλέον ΦΠΑ,   

Η ανάθεση θα γίνει με την με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος 

β) Με απευθείας ανάθεση βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/16 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το 

άρθρο 50 του 4782/21, για το τμήμα 3 εκτιμώμενης αξίας 3.205,00€ πλέον ΦΠΑ 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  185/2021. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
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Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  29.6.2021 

 

 

 

 

 

      O Πρόεδρος  

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 


