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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Θέµα:

Συγκρότηση επιτροπών συνοπτικών διαγωνισµών για την «Προµήθεια επίπλων και

κινητού εξοπλισµού» & «Προµήθειας σετ αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισµού» του ∆ήµου
∆ιονύσου.

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010: «[…]δ) αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες
που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης
αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής
υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ε)
µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί
επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες, […]»
Σύµφωνα µε το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δηµόσιες συµβάσεις κάτω των ορίων οι
αναθέτουσες αρχές µπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο
άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισµού,
σύµφωνα µε τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστηµα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως
εφαρµοζόµενου. Τα ανώτατα χρηµατικά όρια των άρθρων 117 και 118, µπορεί να
αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου
Υπουργού.
2.Στις διαδικασίες σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύµφωνη
γνώµη της Αρχής»
Σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του
συνοπτικού διαγωνισµού επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη
από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 2. Για τη
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, η αναθέτουσα αρχή δηµοσιεύει διακήρυξη, σύµφωνα µε το
άρθρο 66. Επιπρόσθετα, µπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριµένους οικονοµικούς
φoρείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. 3.Οι
προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή µόνο µίας
προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την
ανάθεση της σύµβασης. 4.Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των
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τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 5.Οι λεπτοµέρειες διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισµού καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.»
Σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται
και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης κατά το άρθρο 61.»
Σύµφωνα µε το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016: «Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση ∆ηµάρχου ή Προέδρου
Κοινότητας, προέδρου συνδέσµων, νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων,
χωρίς προηγούµενη απόφαση του συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόµενα τεύχη
εγκρίνονται από τον ∆ήµαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσµου, του
δηµοτικού ή κοινοτικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ιδρύµατος. Για τη συνοπτική διαδικασία
(πρόχειρο διαγωνισµό) απαιτείται απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού
συµβουλίου, του διοικητικού συµβουλίου συνδέσµων, νοµικών τους προσώπων δηµοσίου
δικαίου και ιδρυµάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόµενα τεύχη».
Με τις αριθµ. 255/2017 & 265/2017 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπή εγκρίθηκε η
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ. 117 του Ν. 4412/2016
για την “Προµήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισµού’’ και η ‘’Προµήθειας σετ αλατιέρας –
λεπίδας αποχιονισµού’ αντίστοιχα.
Προκειµένου για την διεξαγωγή του διαγωνισµού είναι αναγκαία η συγκρότηση αρµόδιας κατά
περίπτωση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών των Συνοπτικών ∆ιαγωνισµών.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη
α). τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του "N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010
τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης
β) τις διατάξεις N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας
γ).του "Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
δ) των αριθµ. 255/2017 & 265/2017 Αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής

Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για:
1. Τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του Συνοπτικού
∆ιαγωνισµού για την “Προµήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισµού’’
Τακτικά Μέλη:
• ................
• .................
• .................
Αναπληρωµατικά Μέλη:
• .................
• .................
• .................
2. Τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του Συνοπτικού
∆ιαγωνισµού για την “ Προµήθειας σετ αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισµού’’.
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Τακτικά Μέλη:
• ................
• .................
• .................
Αναπληρωµατικά Μέλη:
• .................
• .................
• .................

Εσωτ. ∆ιανοµή :

Με εντολή ∆ηµάρχου
Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής
∆ιαχείρισης

1. Γραφείο ∆ηµάρχου
2. Τµήµα Προµηθειών
Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη
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