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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 2230/22-02-2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6ης/19-2-2019 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Φαρσάλων.
Αριθμ. Απόφασης 40/2019

Περίληψη: Έγκριση των όρων διακήρυξης
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου τίτλο
«Υποδομές φυσικού αερίου στα Δημοτικά Κτίρια»
(αριθ. μελ. 20/2018 - ποσού 60.000,00€)

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2019 , ημέρα της
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική, συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 1892/15-2-2019 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής
Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 75, παρ. 6 ρου Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά
(7)
μέλη, βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Καραχάλιος Αριστομένης (Πρόεδρος)
Τριανταφύλλου Νικόλαος
Αγγελακόπουλος Γεώργιος
Ταστεμίρογλου Σοφία
Κατσιαούνης Ευάγγελος

1.
2.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσιάμπας Σπυρίδων
Γκατζόγιας Νικόλαος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Καλογερόπουλος
Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό
φαίνεται στην περίληψη εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθ. 122/2018
απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Φαρσάλων ενέκρινε :
1) Τη με αριθμό 20/2018 μελέτη του έργου με τίτλο «Υποδομές φυσικού αερίου στα Δημόσια
Κτίρια» προϋπολογισμού δαπάνης εργασιών 60.000,00€ με Φ.Π.Α. που συντάχθηκε από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Από την παραπάνω πίστωση θα διατεθεί για το έτος 2018 ποσό 30.000,00€ και για το έτος
2019 ποσό 30.000,00€.
2) Καθόρισε τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, με συνοπτικό διαγωνισμό.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016 & του άρθρου 72
παρ. 1 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 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.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη :
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 Ν. 4412/2016 (Α' 147)
“Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών
και
Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»
 Π.Δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 Αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
 Ν. 3852/ΦΕΚ 87 (Α'/7-6-2010) Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 Ν. 4555/2018, άρθρο 203 (Α΄ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
 Αριθμ. 20/2018 μελέτη του έργου
 Αριθμ. 122/2018 (ΑΔΑ:6Σ35ΩΗ0-Μ87) 326/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΨΡΩΗ0-1Β1) & 1/2019
(ΑΔΑ: ΩΞΙΑΩΗ0-Β90) Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρσάλων.
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού, για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Υποδομές φυσικού αερίου στα Δημοτικά Κτίρια»,
προϋπολογισμού δαπάνης εργασιών 60.000,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το παράρτημα Β της
διακήρυξης, που συντάχθηκε από την Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2. Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου θα διενεργηθεί με “Συνοπτικό Διαγωνισμό”,
στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Φαρσάλων (οδός Πατρόκλου 3 / 2ος όροφος), στις 15
Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
τιμή και με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, οριζόμενα στο άρθρο 95, παρ. 2α,
του ν. 4412/2016.
3. Το έργο έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 στον Κ.Α.
30.7321.03 (απόφαση Δ.Σ. αριθ. 1/2019) καθώς και στο Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων
έργων έτους 2019 (απόφαση Δ.Σ. αριθ. 326/2018). Με την αριθ. 51/2019 απόφαση του Δ.Σ.
έγινε διόρθωση του τίτλου στον Κ.Α. 30.7321.03 του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019
γιατί αναφέρεται «Υποδομές φυσικού αερίου στα Δημόσια Κτίρια» ενώ το όρθρο είναι όπως
έχει εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2019 «Υποδομές φυσικού
αερίου στα Δημοτικά Κτίρια».
4. Η έγκριση και διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης ποσού 60.000,00€ με Φ.Π.Α, για το έργο
με τίτλο: «Υποδομές φυσικού αερίου στα Δημοτικά Κτίρια», προϋπολογισμού δαπάνης
εργασιών 60.000,00€ με Φ.Π.Α., θα γίνει από τον Δήμαρχο Φαρσάλων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
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Αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας αποτελούν τα περιεχόμενα της 20/2018 μελέτης
αναφερομένου έργου:
Τεχνική Περιγραφή εργασιών
Περιληπτική διακήρυξη
Αναλυτική διακήρυξη
Ειδική – Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Αναλυτική προμέτρηση
Τιμολόγιο μελέτης
Προϋπολογισμός
Έντυπο προσφοράς

6. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 40/2019.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Σ.Υ.
Αριστομένης Καραχάλιος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.
Τριανταφύλλου Νικόλαος
Αγγελακόπουλος Γεώργιος
Ταστεμίρογλου Σοφία
Κατσιαούνης Ευάγγελος
Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 22 Φεβρουαρίου 2019
Ο Προέδρος

Αριστομένης Καραχάλιος
Δήμαρχος Φαρσάλων
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