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ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ 265
Έγκριςη διενέργειασ ανοικτού διαγωνιςμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και
εγκατάςταςη υπόγειων ςυςτημάτων προςωρινήσ αποθήκευςησ υλικών»
Πρακτικό τησ με αριθ. 16/2017 ςυνεδρύαςησ του Δημοτικού υμβουλύου του Δόμου Παπϊγου - Φολαργού,
τησ 01ησ του μηνόσ Νοεμβρίου, του ϋτουσ 2017.
τον Φολαργό ςόμερα, 01.11.2017, ημϋρα Σετάρτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό υμβούλιο του Δόμου
Παπϊγου - Φολαργού, ςυνόλθε ςε τακτική ςυνεδρύαςη ςτο Δημοτικό Κατϊςτημα Φολαργού, ύςτερα από
την με αριθμό πρωτ. 27956/27.10.2017 πρόςκληςη του Προϋδρου του Αθαναςύου Βαλυρϊκη, που
επιδόθηκε και δημοςιεύθηκε νόμιμα, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄
87).
Διαπιςτώθηκε πωσ υπϊρχει νόμιμη απαρτύα, δεδομϋνου ότι ςε ςύνολο 33 μελών παραβρϋθηκαν ςτη
ςυνεδρύαςη 21 και ονομαςτικϊ οι :
ΠΑΡΟΝΣΕ
Δημότριοσ Οικονόμου
Φρύςα Παρύςη
Μαρύα Αθαναςϊκου - Μουντϊκη
Αθανϊςιοσ Αυγουρόπουλοσ
Ειρόνη Βεντουζϊ - Παπανικολϊου
Άννα - Μαρύα Σςικρικώνη
Δόμητρα Ρουφογϊλη

Αγλαΐα ουρανό
Αθανϊςιοσ Βαλυρϊκησ
Γεωργύα Αρβανύτη
Γεώργιοσ Σςουροπλόσ
Μαρύα Δημητριϊδου
Βαςιλικό Μπουφούνου
Μιχαόλ Σρϊκασ

Βαςύλειοσ ιαμϊνησ
Αθανϊςιοσ Φαρακτινιώτησ
Νικόλαοσ Κουτϊκησ
Περικλόσ Ζόκασ
Αικατερύνη Υαςούλη
Γεώργιοσ Ανυφαντόσ
Γεώργιοσ Ρεμούνδοσ

ΑΠΟΝΣΕ
Παναγιώτησ Δεμϋςτιχασ
Μιχαόλ Φατζόσ
Βικτωρύα Νικϊκη
Ιωϊννησ κουτϋρησ

Κων/νοσ - Πολυχρόνησ Σύγκασ
Ελϋνη Γεωργακοπούλου
Ιωϊννησ Κεχρόσ
Δημότριοσ Σούτουζασ

Νικόλαοσ Αποςτολόπουλοσ
Φαρϊλαμποσ Κουγιουμτζόπουλοσ
Νικόλαοσ τϊππασ
Φριςτύνα Πολυκαλϊ

(οι οποίοι δεν προςήλθαν αν και προςκλήθηκαν νόμιμα).

Επύςησ προςκλόθηκαν και παραβρϋθηκαν ςτη ςυνεδρύαςη, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτότων
Παπϊγου και Φολαργού κ.κ. Μαρύα Δημϊκου και Αικατερύνη Γκούμα αντύςτοιχα.
τη ςυνεδρύαςη παρόντεσ όταν επύςησ ο Δόμαρχοσ κοσ Ηλύασ Αποςτολόπουλοσ και η Δημοτικό
υπϊλληλοσ κα Ειρόνη Πετροπούλου για την τόρηςη των πρακτικών τησ ςυνεδρύαςησ.
Ο Πρόεδροσ κόρυξε την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ και αναφερόμενοσ ςτο 2ο θϋμα τησ Ημερόςιασ
Διϊταξησ, ϋδωςε τον λόγο ςτην Αντιδόμαρχο Οικονομικών - Διοικητικών Τπηρεςιών και Ηλεκτρονικόσ
Διακυβϋρνηςησ κα Άννα - Μαρύα Σςικρικώνη, η οπούα ειςηγόθηκε τα κϊτωθι:
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Ο Δόμοσ, πρόκειται να προβεύ ςε διεξαγωγό ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνιςμού, για τη προμόθεια
και εγκατϊςταςη υπόγειων ςυςτημϊτων προςωρινόσ αποθόκευςησ υλικών.
υγκεκριμϋνα, η υπ’ αριθ. 2017193 μελϋτη, η οπούα ϋχει ςυνταχθεύ από τη Δ/νςη ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του
Δόμου, αφορϊ την προμόθεια & εγκατϊςταςη υπόγειων ςυςτημϊτων προςωρινόσ αποθόκευςησ
χωρητικότητασ 3m³ περύπου ϋκαςτο (ςυνολικϊ 9 τεμ.), προκειμϋνου να επεκταθεύ το υπϊρχον
πρόγραμμα εναλλακτικού ςυςτόματοσ αποθόκευςησ απορριμμϊτων ςτον Δόμο ώςτε να καλυφθούν οι
ανϊγκεσ υγιεινόσ αποθόκευςησ τουσ ςε ςημεύα τησ πόλησ που παρουςιϊζουν χωροταξικϋσ δυςκολύεσ με
χρόςη τυποποιημϋνων τροχόλατων κϊδων ό ςε ςημεύα που απαιτούν αιςθητικό και αρχιτεκτονικό
αναβϊθμιςη του περιβϊλλοντα χώρου τουσ (όπωσ αναλύεται ςτην υπ’ αριθ. 2017193 μελϋτη που
επιςυνϊπτεται).
Η δαπϊνη για την ςυνολικό προμόθεια, προώπολογύζεται ςτο ποςό των 117.180,00€
ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., θα βαρύνει δε τον Κ.Α. 30.7131.0002 του προώπολογιςμού του Δόμου ϋτουσ
2017 για το ποςό των 1.000,00€ ενώ θα προβλεφθεύ ςχετικό πύςτωςη ςτον αντύςτοιχο Κ.Α.
προώπολογιςμού ϋτουσ 2018 για το ποςό των 116.180,00€.

α/α

Εύδοσ

1.

ύςτημα υπόγειασ αποθόκευςησ απορριμμϊτων
χωρ. 3m³ περύπου (προμόθεια & εγκατϊςταςη)
Κωδ. CPV: 44613400-4, ςυμπληρωματικόσ κωδικόσ:
DA18-5

Ποςότητα
Σιμό Μονϊδασ
(τεμϊχια)

9

10.500,00€

ύνολο

94.500,00€

ΤΝΟΛΟ:

94.500,00€

Υ.Π.Α. 24%:

22.680,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

117.180,00€

ύμφωνα με το ϊρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ
Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ - Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ» (ΥΕΚ Α΄ 87/07.06.2010): «Σο Δημοτικό υμβούλιο
αποφαςύζει για όλα τα θϋματα που αφορούν τον Δόμο, εκτόσ από εκεύνα που ανόκουν εκ του νόμου ςτην
αρμοδιότητα του Δημϊρχου ό ϊλλου οργϊνου του Δόμου ό το ύδιο το Δημοτικό υμβούλιο μεταβύβαςε ςε
επιτροπό του».
τα πλαύςια τησ εφαρμογόσ των διατϊξεων των ϊρθρων του Ν. 3852/2010 (Καλλικρϊτησ), (ϊρθρο 65
και 225) και τησ παγιωμϋνησ θϋςησ του Ελεγκτικού υνεδρύου, με ςειρϊ ςχετικών Πρϊξεων (ενδεικτικϊ
αναφϋρουμε τισ Πρϊξεισ 33/2012 & 178/2012), για την νομιμότητα των διαγωνιςμών προμηθειών και
υπηρεςιών του Δόμου, εύναι αναγκαύα η ϋγκριςη διενϋργειασ του διαγωνιςμού τησ προμόθειασ /
υπηρεςύασ από το Δημοτικό υμβούλιο.
ύμφωνα με τον 4412/2016 οι δημόςιεσ ςυμβϊςεισ προμηθειών και υπηρεςιών ϊνω του ποςού των
60.000 ευρώ (μη ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ), θα εκτελούνται με ανοικτό διαγωνιςμό μϋςω τησ ενιαύασ
ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΗΔΗ).
Κατόπιν των ανωτϋρω και ςύμφωνα με τισ τρϋχουςεσ και προκύπτουςεσ ανϊγκεσ των υπηρεςιών
του Δόμου, προκειμϋνου να προβούμε εγκαύρωσ ςτισ ανϊλογεσ διαδικαςύεσ διαγωνιςμού, προτεύνεται να
εγκρύνετε την διενϋργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνιςμού, βϊςει των διατϊξεων του Ν. 4412/2016 για
την προμόθεια με τύτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΟΓΕΙΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΩΡΙΝΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΤΛΙΚΩΝ», ςύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2017193 ςυνημμϋνη μελϋτη.
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Οι όροι του διαγωνιςμού θα καθοριςτούν με απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ ςύμφωνα με το
ϊρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 4412/2016.
Σο Δημοτικό υμβούλιο, μετϊ από διαλογικό ςυζότηςη και αφού ϋλαβε υπόψη τισ διατϊξεισ του
ϊρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονιςμό Λειτουργύασ του Δημοτικού υμβουλύου.

ΑΠΟΥΑΙΕ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΥΙΑ
Εγκρύνει ςύμφωνα με την ανωτϋρω ειςόγηςη, τη διενϋργεια ανοικτού διαγωνιςμού για την
προμόθεια με τύτλο: «Προμόθεια και εγκατϊςταςη υπόγειων ςυςτημϊτων προςωρινόσ αποθόκευςησ
υλικών», βϊςει των διατϊξεων του Ν. 4412/2016 και ςύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2017193 μελϋτη τησ Δ/νςησ
ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δόμου Παπϊγου - Φολαργού.
Η ςυνολικό δαπϊνη τησ προμόθειασ, προώπολογύζεται ςτο ποςό των 117.180,00€
ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α. (24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7131.0002 του προώπολογιςμού του Δόμου
ϋτουσ 2017 για το ποςό των 1.000,00€ ενώ θα προβλεφθεύ ςχετικό πύςτωςη ςτον αντύςτοιχο Κ.Α.
προώπολογιςμού ϋτουσ 2018 για το ποςό των 116.180,00€.
Οι όροι του διαγωνιςμού θα καθοριςτούν με απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ ςύμφωνα με το
ϊρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 4412/2016.

«Παρών» δόλωςαν οι Δημοτικού ύμβουλοι κ.κ. Γεώργιοσ Ανυφαντόσ και Γεώργιοσ Ρεμούνδοσ.
Κατϊ τη διαδικαςύα τησ ψηφοφορύασ απουςύαζε η Δημοτικό ύμβουλοσ κα Φρύςα Παρύςη.

Η απόφαςη έλαβε τον αριθμό 265/2017.

Ο Γραμματϋασ

Ο Πρόεδροσ

Μιχαόλ Σρϊκασ

Αθανϊςιοσ Βαλυρϊκησ

Σα Μέλη
Δ. Οικονόμου, Μ. Αθαναςϊκου - Μουντϊκη, Α. Αυγουρόπουλοσ, Ε. Βεντουζϊ - Παπανικολϊου, Α.-Μ.
Σςικρικώνη, Δ. Ρουφογϊλη, Α. ουρανό, Γ. Αρβανύτη, Γ. Σςουροπλόσ, Μ. Δημητριϊδου, Β. Μπουφούνου, Β.
ιαμϊνησ, Α. Φαρακτινιώτησ, Ν. Κουτϊκησ, Π. Ζόκασ, Α. Υαςούλη, Γ. Ανυφαντόσ, Γ. Ρεμούνδοσ.

