
 

 

Απιθμ. Απόθαζηρ 547/2021                               ΑΠΟΠΑΜΑ 
                                                      Σηρ με απιθμ. 49/08-11-2021 

                                                                                     Σακηικήρ  ζςνεδπίαζηρ  
                                                                                        ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ                                                                     

                                                                                                   Γήμος Γίος-Ολύμπος 
 
ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ηηρ ςπ’ απ. 36/2021 μελέηηρ και ηπόπορ εκηέλεζηρ διενέπγειαρ  
διαγωνιζμού ηηρ ππομήθειαρ: Ππομήθεια  Μησανημάηων – οσημάηων  για ηιρ 
ανάγκερ ηηρ ηεσνικήρ ςπηπεζίαρ ηος  Γήμος  Γίος – Ολύμπος 

 
 

Σην Ληηφρσξν ζήκεξα, 8 Ννεκβξίνπ 2021 θαη ψξα 09:00 π.κ. ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα 
ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ, ζπλήιζε ζε ηακηική ζςνεδπίαζη, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 
Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ, χζηεξα απφ ηελ αξηζκ.17446/04.11.2021 πξφζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ,  πνπ επηδφζεθε λφκηκα  ζηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 
3852/10.  
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ, βξέζεθαλ 
παξφληα ηα παξαθάησ έμη (6) κέιε :  
    
ΠΑΡΟΝΣΔ                                 ΑΠΟΝΣΔ 
                                          
1 - Δπάγγεινο Γεξνιηφιηνο.                                -  Πέηξνο Κηάθαο 
2.- Νηθφιανο Λακπνλίθνο                                    
3.- Ισάλλεο Πνχιηνο 
4.- Κσλζηαληίλνο Κνπξηάηεο 
5.- Αζαλάζηνο Καιατηδήο 
6.- Γεκήηξηνο Παηζηαξίθαο 
Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ.  Γφηζηνπ Αξεηή 
  
 

Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 31ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,   έζεζε ππφςε ησλ κειψλ 
ηεο Δπηηξνπήο, ηα εμήο: 

1.-Τν άξζξν 209 & 9, Ν. 3463/2006 

2.-Τνλ Ν. 4412/2016 

3.- Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε ζα βαξχλεη ηνπο παξαθάησ ΚΑ: 64.7131.0001, 

30.7131.0001, 30.7132.0004, 64.7131.0003, 30.7132.0005 

4.- Τελ απφθαζε ππ΄ αξηζκ 386/2021 ΑΑΥ  

5.-Τελ 36/2021 κειέηε ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο. 

6.-Τν κε αξηζκ. πξση. 88829/29-5-2021 Έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Μαθεδνλίαο Θξάθεο κε ζέκα «Έγθξηζε αγνξάο νρεκάησλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ 
Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ»   

7.-Τηο ππ΄ αξηζκ. 223/2019 θαη 236/2019 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ.  

8.-Τελ  παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4412/2016 φπνπ κεηαμχ άιισλ νξίδεηαη φηη 
……..Καηά παξέθθιηζε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 8 θαη 9, νη αλαζέηνπζεο 
αξρέο κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ ζπκβάζεηο γηα κεκνλσκέλα ηκήκαηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Βηβιίνπ Ι, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εθηηκψκελε αμία κφλν ηνπ ηκήκαηνο, εθφζνλ απηή, 
ρσξίο ΦΠΑ, είλαη κηθξφηεξε απφ 80.000 επξψ γηα πξνκήζεηεο ή ππεξεζίεο ή απφ 
1.000.000 επξψ γηα έξγα. Πάλησο, ε ζπλνιηθή αμία ησλ ηκεκάησλ πνπ αλαηίζεληαη κε 
απηφλ ηνλ ηξφπν, δελ ππεξβαίλεη ην 20 % ηεο ζπλνιηθήο αμίαο φισλ ησλ ηκεκάησλ ζηηο 
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νπνίεο έρεη δηαηξεζεί ην πξνηεηλφκελν έξγν, ε πξνηεηλφκελε απφθηεζε νκνηνγελψλ 
αγαζψλ ή ε πξνηεηλφκελε παξνρή ππεξεζηψλ……  

9.- Τν γεγνλφο φηη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ  ηκήκαηνο 7 ηεο κειέηεο είλαη 
24.800,00€ κε ην ΦΠΑ θαη ε εθηηκψκελε αμία είλαη κηθξφηεξε απφ 80.000 επξψ. 

 
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαζψο θαη ην Ν. 4412/2016 & ην Ν. 
3463/2006 θαη ην Ν. 3852/2010 θαιείηαη: 
1.-Να εγθξίλεη ηελ 36/2021 κειέηε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ηνπ 
ηίηινπ. 
2.-Να απνθαζίζεη ηελ απνζχλδεζε ηνπ  ηκήκαηνο 7 ηεο κειέηεο ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 24.800,00€ κε ην ΦΠΑ απφ ηνλ ζπλνιηθφ δηαγσληζκφ δηφηη δελ 
ππεξβαίλνπλ ην 20% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ε νπνία 
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 657.968,80€  θαη  ηελ αλάζεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
118 ηνπ Ν. 4412/2016  (ζρεη. νη ππ΄ αξηζκ. 115/2016 Κιηκάθην ηκήκα 7, 293/2018 ΣΤ 
Κιηκάθην, 83/2019  Κιηκάθην ηκήκα 7  πξάμεηο ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ θαζψο θαη ε ππ 
αξηζκ. 25/4577/28-8-2020 Καηεπζπληήξηα Οδεγία ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ.). 
3.-Να θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο γηα ηα  ηκήκαηα 1,2,3,4,5 θαη 6  κε 
δηεζλή αλνηρηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έρνληαο 
ππφςε ηα παξαπάλσ, είδε ηνλ Ν. 4412/2016 & 3463/2006,ηηο ππ΄ αξηζκ. 115/2016 
Κιηκάθην ηκήκα 7, 293/2018 ΣΤ Κιηκάθην, 83/2019  Κιηκάθην ηκήκα 7  πξάμεηο ηνπ 
Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ, ηελ ππ αξηζκ. 25/4577/28-8-2020 Καηεπζπληήξηα Οδεγία ηεο 
Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ θαζψο  θαη ηηο δηαηάμεηο  ησλ άξζξσλ 72 θαη 75 ηνπ Ν. 3852/2010 ζηα 
πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.  
 

Αποθαζίζει  ομόθωνα 
 

1.-Τελ έγθξηζε ηεο αξηζκ. 36/2021 κειέηεο κε ηίηιν «Ππομήθεια  Μησανημάηων – 
οσημάηων  για ηιρ ανάγκερ ηηρ ηεσνικήρ ςπηπεζίαρ ηος  Γήμος  Γίος – Ολύμπος», 
πξνυπνινγηζκνχ #657.968,80# επξψ κε Φ.Π.Α. 
2.-Τελ απνζχλδεζε ηνπ ημήμαηορ 7 ηηρ μελέηηρ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 24.800,00€ 
κε ην ΦΠΑ απφ ηνλ ζπλνιηθφ δηαγσληζκφ δηφηη δελ ππεξβαίλεη ην 20% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 
φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 657.968,80€  θαη  ηελ 
αλάζεζή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016   
3.-Τνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο γηα ηα  ηκήκαηα 1,2,3,4,5 θαη 6  
κε δηεζλή αλνηρηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 
Ν. 4412/2016. 

4..-Τελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο απηήο αξκνδίσο γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

 

Η Απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 547/2021 

                         Αθνχ αλαγλψζζεθε ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.  
 
 

Η Οικονομική Δπιηποπή 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ       ΣΑ ΜΔΛΗ 

Υπνγξαθή         ππνγξαθέο 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
Λιηόσωπο 08-11-2021 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
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ΔΤΑΓΓΔΛΟ Κ. ΓΔΡΟΛΙΟΛΙΟ 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:  
1.- Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 
2.- Eπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 
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