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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 48/22 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2020 ΔΘΣΑΘΣΖ
ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 344/2020.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,
Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,
ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,
ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 22α Γεκεμβπίος 2020, ημέπα Σπίηη και ώπα 11:00 ζε ΣΑΘΣΗΘΖ
ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 10693/17.12.2020 πνπ
θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ
Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο θαη
απόληεο νη θ.θ. Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία.
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέμα 2ο : Πεπί έγκπιζηρ ηηρ μελέηηρ και καθοπιζμού ηος ηπόπος εκηέλεζηρ ηος έπγος :
«Έπγα δικηύων άπδεςζηρ και ομβπίων 2020», ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 328
ηος Λ. 4412/2016.
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην δεύηεπο ζέκα εκηόρ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δήηεζε από ηα
κέιε ηεο Ο.Δ. όπσο ην ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιόγσ ηεο άκεζεο αλάγθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ,
γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ
Ζ Οικονομική Δπιηποπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άπθπων 72,74 και 75 ηος Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ
Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από
δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΚΟΦΩΛΑ

Δγκπίνει ηο καηεπείγον ηος θέμαηορ.
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ., ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο
Τερληθώλ Υπεξεζηώλ, ε νπνία έρεη σο θάησζη :
Πεπί έγκπιζηρ ηηρ μελέηηρ και καθοπιζμού ηος ηπόπος εκηέλεζηρ ηος έπγος : «Έπγα δικηύων άπδεςζηρ και
ομβπίων 2020», ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 328 ηος Ν. 4412/2016.
«ύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 328 ηος Ν. 4412/2016 :
1.Πποζθςγή ζηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ επιηπέπεηαι όηαν η εκηιμώμενη αξία ηηρ ζύμβαζηρ είναι ίζη ή
καηώηεπη από ηο ποζό ηυν είκοζι σιλιάδυν (20.000) εςπώ, συπίρ να ζςμπεπιλαμβάνεηαι ο ΦΠΑ.
2.Η απεςθείαρ ανάθεζη διενεπγείηαι από ηην απμόδια ςπηπεζία ηος αναθέηονηορ θοπέα, συπίρ να απαιηείηαι η
ζςγκπόηηζη γνυμοδοηικού ζςλλογικού οπγάνος για ηο ζκοπό αςηό.

ΑΔΑ: ΩΤΗ7Ω9Π-ΗΨΨ
3.Η απεςθείαρ ανάθεζη ζε ζςγκεκπιμένο οικονομικό θοπέα γίνεηαι με κπιηήπια ηη δςναηόηηηα ηηρ καλήρ και έγκαιπηρ
εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ από ηον ανάδοσο και ηην οικονομική ηος πποζθοπά.
«4. Η απόθαζη απεςθείαρ ανάθεζηρ δημοζιεύεηαι ζηο ΚΗΜΔΗ, ζύμθυνα με ηην παπ. 3 ηος άπθπος 38 και ηο
άπθπο 260.»
Επίζεο ζε πεξίπησζε αλάζεζεο έξγνπ πνπ εκπίπηεη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Βηβιίνπ II (ύδξεπζε, άξδεπζε,
απνζηξάγγηζε, απνρέηεπζε αθαζάξησλ ιπκάησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ θιπ.) ηόηε ελεξγεί σο «αλαζέησλ θνξέαο» ηνπ
Βηβιίνπ ΙΙ θαη ζηελ απ’ επζείαο αλάζεζε δεν υποχρεούται λα πξνρσξήζεη ζηε ζύληαμε θαηαιόγνπ θαη ζηε δηελέξγεηα
ειεθηξνληθήο θιήξσζεο.
Σύκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ λ.4412/2016 όπσο ηζρύεη, ε πξώηε πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζε
δηαπξαγκάηεπζε, είηε ε πξώηε πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαδηθαζίαο απεπζείαο
αλάζεζεο ή δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, δελ απαηηείηαη λα αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΔΗΣ
Επίζεο, ζύκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ λ.4412/2016 όπσο ηζρύεη, ε εκεξνκελία απνζηνιήο πξνο ηνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο ηεο πξώηεο πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή ηεο πξώηεο πξόζθιεζεο ζπκκεηνρήο ζε
δηαπξαγκάηεπζε, απνηειεί ην ρξνληθό ζεκείν έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο κε απεπζείαο αλάζεζε.
Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, γηα ηελ απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ
άξ.73 θαη ηνπ άξ.74, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ δηθαηνινγεηηθά, όπσο απόζπαζκα ηνπ
πνηληθνύ κεηξώνπ, πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο θ.ι.π.
Η Τπηπεζία μαρ πποέβη ζηην ζύνηαξη ηηρ ςπ’απιθ. 11/2020 μελέηηρ για ηην εκηέλεζη ηος έπγος : «Έπγα δικηύυν
άπδεςζηρ και ομβπίυν 2020». Η εκηιμώμενη αξία ηηρ ζύμβαζηρ ανέπσεηαι ζηο ποζό ηυν 24.799,47

εςπώ

(ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α.) και επειδή δεν ςπεπβαίνει ηο ποζό ηυν 20.000 εςπώ συπίρ ΦΠΑ, μποπεί η
Οικονομική Επιηποπή να πποβεί ζηην διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ .
Για ηην κάλςτη ηηρ δαπάνηρ καηαζκεςήρ ηος ανυηέπυ έπγος έσει εγγπαθεί ζσεηική πίζηυζη 40.000,00 Εςπώ
(σπημαηοδόηηζη : ΑΣΑ 2020), ζηον ΚΑ 02.25.7312.05 ηος ηπέσονηορ πποϋπολογιζμού ηος Δήμος.
Καηόπιν ηυν ανυηέπυ,
καλείηαι η Οικονομική Επιηποπή να εγκπίνει ηην ανάθεζη καηαζκεςήρ ηος έπγος «Έπγα δικηύυν άπδεςζηρ και
ομβπίυν 2020» , με πποζθςγή ζηην διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ, βάζει ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 328 ηος
Ν.4412/2016 και να εγκπίνει ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ ζσεηικήρ μελέηηρ ηος έπγος.
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ Σ.Τ.
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Δημήηπιορ Πολίηηρ
Πολιηικόρ Μησ/κόρ ΠΕ3
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ,
θαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα εγθξίλεη ηελ αλάζεζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Έξγα δηθηύσλ
άξδεπζεο θαη νκβξίσλ 2020» , κε πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν.4412/2016 θαη λα εγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεηηθήο
κειέηεο ηνπ έξγνπ.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ:
- ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/2016
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- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 9 ηνπ Π.Γ. 171/87
- ηελ εγγεγξακκέλε ζηνλ ΚΑ 02.25.7312.05 ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ πίζησζε
40.000,00 Δπξώ (ρξεκαηνδόηεζε : ΣΑΤΑ 2020),
- ηελ ππ’ αξηζ. 241/10733/21.12.2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο
- ηελ ππ’ αξηζκόλ 11/2020 κειέηε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
1. Δγκπίνει ηελ αλάζεζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Έξγα δηθηύσλ άξδεπζεο θαη νκβξίσλ 2020» , κε
πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν.
4412/2016, κε εθηηκώκελε αμία ζύκβαζεο πνζνύ 24.799,47 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) γηα
ηελ νπνία έρεη εγγξαθεί ζρεηηθή πίζησζε (ρξεκαηνδόηεζε : ΣΑΤΑ 2020), ζηνλ ΚΑ 02.25.7312.05 ηνπ
ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ.
2. Δγκπίνεη ηα ηεύρε ηεο ππ’ αξηζ. 11/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο
ηνπ Τκήκαηνο Μειεηώλ & Δπηβιέςεσλ Τερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ.
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 344/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- Σπωγάδηρ Βαζίλειορ
2.- ιάσορ Ανδπέαρ
3.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ

Ακπιβέρ απόζπαζμα
Εεςγολαηιό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

