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ΠΡΟΣ:

Την οικονομική επιτροπή

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα: Έγκριση διενέργειας, έγκριση μελέτης και καταρτισμός όρων συνοπτικού
μειοδοτικού διαγωνισμό για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας
- ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€ (με
ΦΠA), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4555/2018 «δεν απαιτείται απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου,
προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας»
Στο άρθρο 72 παρ. ε του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει
τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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 Δημοσίων συμβάσεων
κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής».
Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «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
απλοποιημένη προκήρυξη, 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 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 Δημάρχου 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 Δήμαρχο 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 την αριθμ. 400/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής διατέθηκε η σχετική
πίστωση σε βάρος του ΚΑ:30.7135.002 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων
τροχαίας–ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων» προϋπολογισμού έτους 2018 και με την
αριθμ. 354/2018 απόφαση Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια και δαπάνη της
προμήθειας.
Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 169/27-9-2018 μελέτη που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία
για την «Προμήθεια και τοποθέτηση Πινακίδων τροχαίας–ΚΟΚ και πληροφοριακών
πινακίδων» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠA 24%), η
οποία θα εκτελεστεί ύστερα από διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού.
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει.
4. Την αριθμ.491/14-06-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την αριθμ. 400/2018
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ψηφίστηκε η σχετική πίστωση.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης για:
α) Την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της «Προμήθεια
και τοποθέτηση Πινακίδων τροχαίας–ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων».
β) Την έγκριση της αριθμ. 169/27-9-2018 μελέτης-τεχνικών προδιαγραφών όπως
συντάχθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων
τροχαίας–ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και
γ) Τον καταρτισμό των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το
συνημμένο σχετικό σχέδιο.
Ο Αντιδήμαρχος

Ασλάνογλου Στυλιανός
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Θέμα: Έγκριση διενέργειας, έγκριση μελέτης και καταρτισμός όρωνσυνοπτικού μειοδοτικού
διαγωνισμό για την «προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας - ΚΟΚ και
πληροφοριακών πινακίδων»προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€ (με ΦΠA), με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
της τιμής.
Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4555/2018 «δεν απαιτείται απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου,
προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας»
Στο άρθρο 72 παρ. ε του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους
όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
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 Δημοσίων συμβάσεων κάτω των
ορίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής»
Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «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 απλοποιημένη
προκήρυξη, 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 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 Δημάρχου 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 Δήμαρχο 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 την αρ. 400/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής διατέθηκε η σχετική πίστωση σε
βάρος του ΚΑ:30.7135.002 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση Πινακίδων τροχαίας –
ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και με την αρ.
354/2018 απόφαση Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια και δαπάνη της
προμήθειας.
Σας διαβιβάζουμε α) τηνμε αρ.169/27-9-2018μελέτη που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία για
την «Προμήθεια και τοποθέτηση Πινακίδων τροχαίας – ΚΟΚ και πληροφοριακών
πινακίδων»προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠA 24%), η
οποία θα εκτελεστεί ύστερα από διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού.
Έχοντας υπόψη :
1. - τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. - τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117
3. - τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει
4. Τηναριθμ. 491/14-06-2018απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τηναριθμ. 400/2018
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκεη σχετικήπίστωση.
καλείται η Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης για:
α) την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της «Προμήθεια και
τοποθέτηση Πινακίδων τροχαίας – ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων»
β)Την έγκριση της 169/27-9-2018μελέτης-τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτή συντάχθηκαν
από την αρμόδια υπηρεσία, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση Πινακίδων τροχαίας –
ΚΟΚ
και
πληροφοριακών
πινακίδων»
προϋπολογισμού
δαπάνης
50.000,00€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)και
γ) Τον καταρτισμό των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το
συνημμένο σχετικό σχέδιο.
Η Προϊσταμένη ΠρομηθειώνΗ Διευθύντρια Οικονομικού
Ελένη Γκαραβέλη

Δουγαλή Αλεξάνδρα
Ο Αντιδήμαρχος
Ασλάνογλου Στυλιανός

