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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 2/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του
Δήμoυ Ορεστιάδας» της 28 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2014
ΘΕΜΑ 3ο:. Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και όρων
διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Ανάθεση εργασίας
συντήρησης
του Μηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού
κολυμβητηρίου Ορεστιάδας».
Στην Ορεστιάδα σήμερα 28 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014,
ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 μ.μ, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και
Αθλητισμού του
Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο γραφείο του
Προέδρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 110/24-01-2014 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους
διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση πέντε(5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Βαρσαμακίδης
2.-Γεωργίου
3.-Γραμματίκης
4.-Μουχταρίδου
5.-Κεραμιτσή

Δημήτριος
Γεώργιος
Γεώργιος
Βασιλική
Στυλιανή

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας

Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Κέντρου Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κόφκελη Αρετή για τηv τήρηση τωv
πρακτικώv της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

εισηγούμενος το 3ο θέμα της
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κ.κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι
Στον Κ.Α 15.6262.06 του Προϋπολογισμού Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο του οικονομικού
έτους 2014 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 35.000,00 ευρώ, για την
εργασία «Ανάθεση εργασίας συντήρησης του μηχανολογικού
εξοπλισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ορεστιάδας».
Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 «Οι Δήμοι και οι
Κοινότητες, οι Σύνδεσμοι τους, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και
τα ιδρύματά τους δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική
διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται
στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις του
άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά
όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 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 τα συντασσόμενα τεύχη».
Οι διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) προβλέπουν τα
εξής:
«Επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση σύναξη σύμβασης προμήθειας
προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη μέχρι
του ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών.
Από το ποσό αυτό και μέχρι τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές
απαιτείται διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα
διενεργείται από τριμελή επιτροπή. ΄Ανω του ποσού των τεσσάρων
εκατομμυρίων (4.000.000) δρχ. απαιτείται σύναψη σύμβασης για προμήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων κατόπιν διενέργειας
τακτικού διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τα ανωτέρω ποσά δύναται να
αναπροσαρμόζονται.
Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την ίδια διαδικασία γίνεται και
στην περίπτωση μικτής προμήθειας, κατά την οποία η αξία των παρεχόμενων
υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων»
Τα
πιο
πάνω
χρηματικά
όρια
όπως
αυξήθηκαν
με
την
20244710/602/0026/1998 (ΦΕΚ 431 Β΄’) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και με την υπ αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών
2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ.Β) αυξήθηκαν εκ νέου με την υπ αριθ.
35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ.
Οικονομικών ως εξής:
α)Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000)
ευρώ.
β)Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της
προηγούμενης περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ.
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γ)Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ.
Η περιορισμοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση με το ύψος της
εγγεγραμμένης ετήσιας πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε στον
προϋπολογισμό κάθε φορέα και στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ο
Φ.Π.Α.
Τα μέλη της επιτροπής καλούνται να λάβουν απόφαση σχετικά με την
ανάθεση της εργασίας μετά από πρόχειρο διαγωνισμό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10.
Την παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως
αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/07.
Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08.
Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ).
Την υπ αριθ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπουργού Οικονομικών.
Την υπ αριθμόν 05/2014 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
Ορεστιάδας.
Την εξειδικευμένη πίστωση 35.000,00 ευρώ για την εργασία «Ανάθεση
εργασίας συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου Ορεστιάδας».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.-Εγκρίνει τα τεύχη της υπ. αριθμόν 05/2014 μελέτης για την εκτέλεση της
εργασίας «Ανάθεση εργασίας συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού
του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ορεστιάδας».
2.-Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την
εργασία «Ανάθεση εργασίας συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού
του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ορεστιάδας», ως εξής:
΄Αρθρο 1:Εργασία
Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία «Ανάθεση εργασίας συντήρησης
του Μηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ορεστιάδας»
προϋπολογισθείσης δαπάνης 31.500,00 €.
΄Αρθρο 2:Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με βάση τη χαμηλότερη τιμή και θα
διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στο
ΚΚΠΑΑΔΟ έως την 12/02/2014, ημέρα Tετάρτη και ώρα έναρξης του
διαγωνισμού 10.00 π.μ και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η
10.30 π.μ.
΄Αρθρο 3:Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού
Οι προσφορές θα ανοιχτούν από την Επιτροπή διαγωνισμού. Το Διοικητικό
Συμβούλιο θα αποφανθεί σε συνεδρίαση σχετικά με την επιλογή αναδόχου.
΄Αρθρο 4:Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι το Δημοτικό Κολυμβητήριο.
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12)μήνες.
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΄Αρθρο 5:Εργασία
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
΄Αρθρο 6:Τρόπος πληρωμής
Ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής:
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις
βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται
από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά
πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατά νόμο.
΄Αρθρο 7:Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το γραφείο ημέρες Δευτέρα
έως Παρασκευή και ώρες 09.00 μέχρι 14.00 Διεύθυνση Εθνομαρτύρων 98 –
68200 Ορεστιάδα Τηλέφωνο 2552024261 Fax 2552024261 αρμόδια κ.
Μούσμουλα Αναστασία.
Αντίγραφο
της
διακήρυξης
χορηγείται
ή
αποστέλλεται
στους
ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω
διεύθυνση μέχρι 11-02-2014.
΄Αρθρο 8:Δημοσίευση
Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο
ανακοινώσεων του ΚΚΠΑΑΔΟ και περίληψη θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα
«Ελεύθερη Θράκη», πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του
διαγωνισμού.
΄Αρθρο 9:Διατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
α)Του Ν. 3463/2006 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
β)Του ΠΔ 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» με
τις τροποποιήσεις τους όπως ισχύουν σήμερα.
γ)Του Ν. 2503/97 (Άρθρο 13 παρ. 2)
δ)Το Ν. 3852/2010.
H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 21/2014.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος ΚΚΠΑΑΔΟ
Βαρσαμακίδης Δημήτριος

