Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.05.25 15:15:06
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΑΔΑ: ΩΣΦΨΩΞ8-5ΝΖ

ΑΝΑΡΤΗ ΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 05/2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρεσπών στις
20 Απριλίου 2021.
ΑΡ. ΑΠ. : 43/2021

Περίληψη: «Έγκριση νέων τεχνικών προδιαγραφών, νέων όρων διαγωνισμού
και ορισμός επιτροπής της υπηρεσίας: «Διαδραστικές εφαρμογές
και συνέδριο της πράξης HOLY WATER» ποσού :126.300,00 €».

Στον Λαιμό, σήμερα 20-04- 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ στο Δημαρχιακό Κατάστημα του
Δήμου Πρεσπών συνήλθε σε τακτική και κλεισμένων των θυρών (λόγω COVID-19) δημόσια συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρεσπών, ύστερα από την 1431/05/16-04-2021 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω επτά μέλη (7) μέλη:
1.
2.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Πασχαλίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
2. Τσέπας Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
3. Παπαδόπουλος Χρήστος (Μέλος)
4. Τράσιας Άγγελος (Μέλος)
5. Στεργίου Γεώργιος (Μέλος)
6. Μανούρης Κων/νος (Μέλος)
7. Τράσια Έλλη (Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας

Στην συνεδρίαση ήταν παρόν και ο Δημοτικός υπάλληλος Αναστάσιος Μιχαηλίδης, για την τήρηση
των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε τα
πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, κάλεσε το Συμβούλιο να τα επικυρώσει.
Το Συμβούλιο επικύρωσε τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το
ανέφερε τα εξής:

ο

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης

Πρόεδρος της Ο.Ε., ενημέρωσε τα μέλη για το θέμα της ημερήσιας ανέφερε τα εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη :
1) τον Ν.4412/2016
2) τον Ν.4555/2018
3) Το Κ.Α.: 10.6142.02 του προϋπολογισμού έτους 2021.
4) την υπ’ αριθμ. 273/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α: 19
5) Την υπ’ αριθμ. 34/2021 Μελέτη.
6) Το σχέδιο της 4/2021 διακήρυξης
7) Την υπ΄ αριθμ. 667/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ του 5ου κλιμακίου

ΑΔΑ: ΩΣΦΨΩΞ8-5ΝΖ
8) Τις υπ΄ αριθμ. 5/2021 και 61/2020 αποφάσεις μας
Εισηγούμαστε τη λήψη σχετικής απόφασης, με την οποία η Οικονομική Επιτροπή:
•
•
•
•

Ακυρώνει την υπ΄ αριθμ. 5/2021 απόφασή μας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 667/2021 απόφαση της
ΑΕΠΠ του 5ου κλιμακίου
Ακυρώνει τον διαγωνισμό της 7/2020 διακήρυξης
Εγκρίνει τις νέες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 34/2021 Μελέτη
Καθορίζει τους νέους όρους διακήρυξης «Ανοικτού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με τίτλο :
«Διαδραστικές εφαρμογές και συνέδριο της πράξης HOLY WATER» με τη διαδικασία του
Ανοικτού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.4412/2016.

Το σύνολο της δαπάνης προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 126.300,00 € και υπάρχει εγ-γεγραμμένη
πίστωση στον Κ.Α. 10.6142.02 του προϋπολογισμού έτους 2021 ποσού 136.300,00 €.
Το έργο χρηματοδοτείται: από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Δημοκρατία της
Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020, που χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15%
από Εθνικούς Πόρους και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 10.6142.02 του προϋπολογισμού έτους 2021 του
Δήμου. ΣΑΕΠ 405/6 με Κ.Ε.: 2019ΕΠ40560005.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει κατά την
ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής
Διακήρυξης. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του
άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.
4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή
εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
•

Τέλος απαιτείται η συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού της
υπηρεσίας.
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11ε του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την
περίπτ. 49 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης
προσφορών του διαγωνισμού του θέματος, η Υπηρεσία μας προτείνει τα παρακάτω μέλη :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. ΒΙΔΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

2.

ΜΙΧΑΗΛΊΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2. ΜΠΟΥΤΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

3.

ΛΙΝΑΡΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

3. ΤΡΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4625/10.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Α. Την έγκριση διενέργειας της δαπάνης για την υπηρεσία : «Διαδραστικές εφαρμογές και συνέδριο της
πράξης HOLY WATER» ποσού : 126.300,00 €
Β. Εγκρίνει τις νέες Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 34/2021 Μελέτης της υπηρεσίας, προϋπολογισμού
126.300,00 € με ΦΠΑ 24%,
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Γ. Καθορίζει τους νέους όρους διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την
«Διαδραστικές εφαρμογές και συνέδριο της πράξης HOLY WATER», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, όπως
εμφανίζονται στην 4/2021 διακήρυξη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης,
Δ. Συγκροτεί Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού όπως παρακάτω:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. ΒΙΔΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

2.

ΜΙΧΑΗΛΊΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2. ΜΠΟΥΤΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

3.

ΛΙΝΑΡΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

3. ΤΡΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5. Αναθέτει στον Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2021.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Παναγιώτης Χρ. Πασχαλίδης

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τσέπας Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
Παπαδόπουλος Χρήστος (Μέλος)
Τράσιας Άγγελος (Μέλος)
Στεργίου Γεώργιος (Μέλος)
Μανούρης Κων/νος (Μέλος)
Τράσια Έλλη (Μέλος)

