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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην Πξαθηηθό 04/2021 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
ΚΟΘΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΠΡΕΠΩΝ
ΘΔΜΑ: Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, όξσλ δηαγσληζκνύ θαη νξηζκόο επηηξνπήο ηεο
πξνκήζεηαο: «Πξνκήζεηα Φωηνβνιηαηθνύ ηαζκνύ ηεο πξάμεο Green- inter-e-Mobility»
πνζνύ : 55.000,00 €»»
: ήκεξα, 23 Απξηιίνπ 2020 θαη ώξα 11:00 ζηελ έδξα ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο
Γήκνπ Πξεζπώλ ζην Λαηκό Πξεζπώλ, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Πξεζπώλ, ύζηεξα από ηελ 04/188/21-04-2021 πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε ηνπ Γ..,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο Απ. ΤΠΔΓΓΑ 43254/31.07.2007 (ΦΔΚ 1492/17.08.2007 ηεύρνο
Β’), γηα ιήςε απόθαζεο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο:
Θέκα 2ν :Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, όξσλ δηαγσληζκνύ θαη νξηζκόο επηηξνπήο
ηεο πξνκήζεηαο: «Πξνκήζεηα Φωηνβνιηαηθνύ

ηαζκνύ

ηεο πξάμεο

Green- inter-e-

Mobility» πνζνύ : 55.000,00 €»
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα ηα παξαθάησ εθηά (7) κέιε:
ΠΑΡΟΝΣΕ

ΑΠΟΝΣΕ

1. ηεξγίνπ Γεώξγηνο
2. Σξάζηαο Άγγεινο
3. Μπακπάθνπ Μαξγαξίηα

ΚΑΝΔΝΑ

4. Γανύια Θενδώξα
5. Γηαγθνύιε Αλζνύια
6. Φσηίνπ Αληώληνο
7. Εάξνο ηαύξνο
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θπξία Αλζνύια Γηαγθνύιε , κέινο θαη πξαθηηθνγξάθνο
ηνπ Γ.. ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Πξεζπώλ.
Ο Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην 2ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο θαη είπε ηα εμήο:

ΑΔΑ: 97ΩΤΟΡΜΓ-ΨΩΙ
Γηα ηεο αλάγθεο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ καο θαη ηεο πξάμεο Greeninter-e Mobility , ζα πξέπεη λα πξνβνύκε ζηελ πξνκήζεηα Φσηνβνιηαηθνύ ζηαζκνύ
δεκηνπξγώληαο ηηο ππνδνκέο γηα ηε θόξηηζε δύν ειεθηξνθηλήησλ απηνθηλήησλ θαη ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, θαζώο
θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη θάιεζε απηή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
ύκθσλα κε ην άξζξν72 παξ.1δ θαη ε ηνπ Ν.3852/2010: «[…]δ) απνθαζίδεη γηα ηελ
έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, εθηόο από εθείλεο
πνπ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, θαζώο επίζεο
απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηώλ, παξνρήο
ππεξεζηώλ, εθπόλεζεο κειεηώλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηώζεηο, ε)
κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη ηε
δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη θαηαθπξώλεη όιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί
επηηξνπέο, από κέιε ηεο, δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο, […]».
ύκθσλα κε ην άξζξν 116 ηνπ Ν.4412/2016: «1.Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ νη
αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα πξνζθεύγνπλ εθηόο από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 26 θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ,
ζύκθσλα κε ηα άξζξα 117 θαη 118 θαη ζην ζύζηεκα πξνεπηινγήο ηνπ άξζξνπ 303 αλαιόγσο
εθαξκνδόκελνπ. Σα αλώηαηα ρξεκαηηθά όξηα ησλ άξζξσλ 117 θαη 118, κπνξεί λα
αλαπξνζαξκόδνληαη κε θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ θαζ’ ύιελ
αξκόδηνπ Τπνπξγνύ. 2.ηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ δελ
απαηηείηαη ε ζύκθσλε γλώκε ηεο Αξρήο»
ύκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ Ν.4412/2016: «1.Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ
δηαγσληζκνύ επηηξέπεηαη όηαλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο είλαη ίζε ή θαηώηεξε από ην
πνζό ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ. 2.Γηα ηε
δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεύεη απινπνηεκέλε πξνθήξπμε,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 66. Δπηπξόζζεηα, κπνξεί λα πξνζθαιεί επηπιένλ θαη ζπγθεθξηκέλνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο, ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εθόζνλ δξαζηεξηνπνηνύληαη ηόζνη ζηε ζρεηηθή
αγνξά. 3.Οη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Ζ ππνβνιή κόλν
κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ
αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. 4.Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ
ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε κία δεκόζηα
ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο. 5.Οη ιεπηνκέξεηεο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνύ
δηαγσληζκνύ θαζνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.»
ύκθσλα κε ην άξζξν 54 παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016: «Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη θαη
εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 61.»
ύκθσλα κε ην άξζξν 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 13 ηνπ
άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη από ηελ πεξίπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν.
4412/2016: «Γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε απαηηείηαη απόθαζε Γεκάξρνπ ή Πξνέδξνπ
Κνηλόηεηαο, πξνέδξνπ ζπλδέζκσλ, λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηδξπκάησλ,
ρσξίο πξνεγνύκελε απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα ζπληαζζόκελα ηεύρε
εγθξίλνληαη από ηνλ Γήκαξρν ή ηνλ Πξόεδξν Κνηλόηεηαο ή ηνλ πξόεδξν ηνπ ζπλδέζκνπ, ηνπ
δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδξύκαηνο. Γηα ηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία
(πξόρεηξν δηαγσληζκό) απαηηείηαη απόθαζε ή ηνπ θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ηνπ δηνηθεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ ζπλδέζκσλ, λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηδξπκάησλ, πνπ
εγθξίλεη θαη ηα ζπληαζζόκελα ηεύρε».
ηελ ζπλέρεηα αλαγλώζζεθε ε δηαθήξπμε 02/2021 ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην
θνκκάηη ηεο παξνύζαο.
Σέινο απαηηείηαη ε ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο - αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ
δηαγσληζκνύ ηεο ππεξεζίαο.
Λακβάλνληαο ππόςε ην άξζξν 221 παξ.1,2,3,4,6,7 θαη 11ε ηνπ Ν.4412/2016, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε από ηελ πεξίπη. 49 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4441/2016, γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο
Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο - αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ ζέκαηνο, ε Τπεξεζία
καο πξνηείλεη ηα παξαθάησ κέιε :
ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ
1.
ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ,
ΠΡΟΔΓΡΟ

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ
1.ΣΡΑΗΑ ΓΔΩΡΓΗΟ

2.
3.

ΑΔΑ: 97ΩΤΟΡΜΓ-ΨΩΙ

ΜΗΥΑΖΛΊΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ
ΛΗΝΑΡΑ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ

2. ΜΠΟΤΣΛΑ ΓΖΜΖΣΡΑ
3.ΒΗΓΗΝΟΤ ΜΑΡΗΝΑ

Σν δηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε:
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010.
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117.
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο ηζρύεη .
- ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 .
- ηηο ππ΄ αξηζκ. 14/2021 AAY πνπ αθνξά ηνλ ΚΑ 00.6675.03
- ηελ αξηζκ. 16/2021 κειέηε ηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο.
- ηηο αλάγθεο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ
- ην ζρέδην ηεο 02/2021 δηαθήξπμεο
- ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.εγθξίλεη ηελ αλάζεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό θαη κε θξηηήξην
αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη
ηεο ηηκήο, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 313 θαη 327 ηνπ Ν.4412/2016
2. εγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζκ. 16/2021 κειέηεο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα
Φωηνβνιηαηθνύ ηαζκνύ ηεο πξάμεο Green- inter-e-Mobility» πνζνύ : 55.000,00 €».
3. θαζνξίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ πνπ απνηππώλνληαη ζην
ζρέδην ηεο 02/2021 δηαθήξπμεο, ε νπνία θαη απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο παξνύζαο.
4. πγθξνηεί Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ όπσο παξαθάησ:
ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ
1.ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ,
ΠΡΟΔΓΡΟ
2.ΜΗΥΑΖΛΊΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ
3.ΛΗΝΑΡΑ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ
1.ΣΡΑΗΑ ΓΔΩΡΓΗΟ
2. ΜΠΟΤΣΛΑ ΓΖΜΖΣΡΑ
3.ΒΗΓΗΝΟΤ ΜΑΡΗΝΑ

5. Αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξν ηηο παξαπέξα απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.
6. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Πξόεδξν γηα ηελ πξνώζεζε ηεο απόθαζεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
γηα ηελ απαηηνύκελε έγθξηζή ηεο από απηό.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 14/2021.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ηεξγίνπ Α. Γεώξγηνο

