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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ. 2/2018
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 29/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση δαπάνης προμήθειας, τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση διάθεση πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης και
καθορισμός όρων (συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού) για την προμήθεια ασφαλτικού μίγματος &
παρόμοιων ειδών του Δήμου προϋπολογισμού έτους 2018.
Στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πεντέλης, σήμερα 30 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30΄,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1792/26-1-2018
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, Δημάρχου κ. Δημητρίου Στεργίου – Καψάλη, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα επτά (7) συνολικά μέλη,
από τα οποία έξι (6) είναι τακτικά μέλη και ένα (1) είναι αναπληρωματικό μέλος, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

ΑΠΟΝΤΕΣ:
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
1. Τζουμάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος
2. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος
3. Κατοίκου Ευσταθία, Τακτικό Μέλος

Στεργίου – Καψάλης Δημήτριος, Δήμαρχος, Πρόεδρος
Μιχαλέλης Δημήτριος, Τακτικό Μέλος
Μπούσουλα –Χάνου Αρχοντία, Τακτικό Μέλος
Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Τακτικό Μέλος
Κυβέλου Παναγιώτα, Τακτικό Μέλος
Μητροπούλου Γεωργία, Τακτικό Μέλος
Βορέας Σεβαστός, Αναπληρωματικό Μέλος
(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Βορέας Σεβαστός αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Παπακωνσταντίνου
Δημοσθένη).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ :
ου
Πριν την έναρξη της συζήτησης του 2 θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε και το τακτικό μέλος κ.
Κατοίκου Ευσταθία.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης, τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης ο Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Δημοσθένους Άγγελος, η
Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Καπετσώνη Βασιλική, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικής
Υπηρεσίας κ. Χριστίδης Αναστάσιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Χωροταξίας και Πολεοδομίας κ. Σκλήρης Φώτιος
και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών κ. Μυλωνά Αναστασία.
ο

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 10 θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 25-1-2018 εισήγηση που υπογράφεται από τον Θεματικό Αντιδήμαρχο κ.
Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη και έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης προμήθειας, τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση διάθεση πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης &
καθορισμός όρων (Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού) για την προμήθεια ασφαλτικού μίγματος & παρόμοιων
ειδών του Δήμου προϋπολογισμού έτους 2018.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016.
4. Το ΠΔ 80/2016.
5. Την υπ’ αρ. 264/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισμού.
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΠ./97575/34334/21.11.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί
«Επικύρωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018».
7. Την με αρ. 2/2018 Τ.Υ. μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
8. Το με αρ. πρωτ. 1581/2018 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 18REQ002576853.
9. Την ανάγκη προμήθειας των υλικών της με αρ. 2/2018 Τ.Υ. μελέτης για την συντήρηση του οδοστρώματος
του Δήμου από τη Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας και Πρασίνου.
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης με την οποία :
[1]

ΑΔΑ: 940ΙΩΞ3-5ΡΚ
Εγκρίνεται η υπ’ αριθ. 2/2018 Τ.Υ. μελέτη –τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας.
Εγκρίνεται η δαπάνη ύψους 29.970,80€ που προκαλείται από την ανάθεση της προμήθειας.
Εγκρίνεται η διάθεση της πίστωσης ποσού 29.970,80€.
Εγκρίνεται ο τρόπος εκτέλεσης συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός.
Καθορίζονται οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού ως συνημμένο σχέδιο.
Η επιτροπή διαγωνισμού θα συγκροτηθεί με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και είναι οι:
Α. Επιτροπή διαγωνισμού α) ο ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ υπάλληλος ως πρόεδρος, με αναπληρωτή την
ΚΙΚΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ υπάλληλο β) ο υπάλληλος ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ως μέλος με αναπληρωτή τον
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΣΠΥΡΟ υπάλληλο και γ) η ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ υπάλληλος ως μέλος με αναπληρώτρια
την ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ υπάλληλο.
Η επιτροπή ενστάσεων έχει συγκροτηθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και είναι οι
Β. Επιτροπή ενστάσεων α) η ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ υπάλληλος ως πρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος
την ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ υπάλληλο β) η ΤΑΤΣΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ υπάλληλος ως μέλος με αναπληρωματικό μέλος
την ΣΠΥΡΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ υπάλληλο και γ) η ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
υπάλληλος ως μέλος με
αναπληρωματικό μέλος την ΜΠΡΟΪΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ υπάλληλο.
7. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα (12) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στο site του Δήμου www.penteli.gov.gr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΜΕΛΕΤΗ 2/2018 Τ.Υ.
ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε μετά από το υπ. αριθμ. υπηρεσιακό σημείωμα 1305/20-Δεκ. 2017, του
Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου και αφορά την προμήθεια ασφαλτικού
μίγματος, ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης και ειδικής ασφάλτου που θα καλύψουν τις ανάγκες των Υπηρεσιών
του Δήμου Πεντέλης.
Η ποιότητα του ασφαλτικού μίγματος, ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης και ειδικής ασφάλτου θα πρέπει να
είναι ίδια με εκείνη που αναγράφεται στα αντίστοιχα τεύχη της παρούσας μελέτης.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων του
προϋπολογισμού ή για κάθε ομάδα ξεχωριστά:
ΟΜΑΔΑ Α: Ασφαλτόμιγμα και ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
ΟΜΑΔΑ Β: Ειδική άσφαλτος
ΟΜΑΔΑ Γ: Έτοιμο σκυρόδεμα
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εφόσον
απαιτείται θα φέρουν σήμανση C.E.
Ο Δήμος Πεντέλης διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από
διάφορους προμηθευτές ανά ομάδα.
Καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες του Δήμου Πεντέλης, είναι πολύ
πιθανό να μη χρειαστεί να παραδοθεί στο σύνολό της η εκτιμούμενη ποσότητα της μελέτης.
Σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των αναγραφόμενων στη παρούσα μελέτη ποσοτήτων - για κάθε
είδος - ως τη λήξη της σύμβασης, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό από το Δήμο
Πεντέλης.
Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι το διαθέσιμο από το Δήμο για το
σύνολο του ασφαλτικού μίγματος, της ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης της ειδικής ασφάλτου και του έτοιμου
σκυροδέματος που δύναται να προμηθευτεί ο Δήμος κατά το έτος 2018.
Στις τιμές των υλικών θα περιλαμβάνεται και η απαιτούμενη μεταφορά, στον τόπο που θα χρησιμοποιηθούν από
τον Δήμο.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 29.970,80 ευρώ, συμπ. 24% Φ.Π.Α., και θα καλυφθεί
από πιστώσεις ιδίων πόρων.
Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση, στον προϋπολογισμό του Δήμου στον
Κ.Α. 30-6662.005.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016).
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Οι τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού αφορούν την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ &
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018», σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.
2. Οι αναφερόμενες τιμές επιβαρύνονται με τον Φ.Π.Α.
3. Ως προς τον τρόπο παραλαβής των προς προμήθεια υλικών, ισχύουν τα οριζόμενα υπό των Συμβατικών
Όρων και των όρων της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Α/Α
1
2

ΟΜΑΔΑ Α: Ασφαλτόμιγμα και ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΙΔΟΣ
Μ.Μ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(€)
(€)
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ Π.Τ.Π.Α-265
th
25
92,00
2.300,00
Β ΚΥΚΛΟΦ.
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ
ΕΠΑΛΕΙΨΗ

KGR

500

[2]

2,00

1.000,00

CPV
44113620-7
14213000-7
44113620-7
14213000-7

ΑΔΑ: 940ΙΩΞ3-5ΡΚ
ΣΥΝΟΛΟ
3.300,00
ΦΠΑ 24%
792,00
ΣΥΝΟΛΟ OΜΑΔΑΣ Α
4.092,00

A/A

1

ΕΙΔΟΣ
ΕΤΟΙΜΟ ΨΥΧΡΟ
AΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
25KGR(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)

ΟΜΑΔΑ Β: Ειδική άσφαλτος
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
Μ/Μ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(€)
ΤΕΜ

2.145

6,00
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

12.870,00
12.870,00
3.088,80
15.958,80

CPV
44113620-7,
14213000-7

ΟΜΑΔΑ Γ : Έτοιμο Σκυρόδεμα

A/A
1

ΕΙΔΟΣ
ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
C16/20

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ3

100

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

80,00
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α
24%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ

8.000,00
8.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ – Α-Β-Γ

29.970,80

CPV
44114100-3

1.920,00
9.920,00

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, μετά από τη διαλογική συζήτηση, όπως αναλυτικά
καταγράφεται στο πρακτικό της συνεδρίασης, και αφού έλαβε υπόψη της:
 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114).
 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
 Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄145).
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).
 Την με αριθ. 264/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης (ΑΔΑ 7Γ21ΩΞ3-ΞΑ8) περί ψήφισης του
προϋπολογισμού oικονομικού έτους 2018.
 Το με αριθ. πρωτ. 97575/34334/21-11-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 Την με αριθ. 2/2018 Τ.Υ. Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών «Προμήθεια ασφαλτικού μίγματος &
παρομοίων ειδών έτους 2018» προϋπολογισμού δαπάνης 29.970,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, που
περιλαμβάνει Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και Γενική &
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
 Το με αρ. πρωτ. 1581/2018 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 18REQ002576853.
 Την ανάγκη προμήθειας των υλικών της με αριθ. 2/2018 Τ.Υ. Μελέτης για την συντήρηση του οδοστρώματος
του Δήμου από τη Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου.
AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2018 Τ.Υ. Μελέτης – Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών «Προμήθεια ασφαλτικού μίγματος & παρομοίων ειδών έτους 2018» προϋπολογισμού δαπάνης
29.970,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
2. Την έγκριση της δαπάνης ύψους 29.970,80€ που προκαλείται από την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας.
3. Την έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 29.970,80€ σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.005 του προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.
4. Την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της προμήθεια με συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό.
5. Η επιτροπή διαγωνισμού έχει συγκροτηθεί με την 19/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (7ΜΖΡΩΞ3ΘΣΦ) ως εξής:
α) ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, υπάλληλος, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή την υπάλληλο ΚΙΚΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
β) ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, υπάλληλος, ως μέλος, με αναπληρωτή τον υπάλληλο ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΣΠΥΡΟ
γ) ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, υπάλληλος, ως μέλος, με αναπληρώτρια την υπάλληλο ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ.
Η επιτροπή ενστάσεων έχει συγκροτηθεί με την 25/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΩΦΔ2ΩΞ3ΤΦΧ) ως εξής:
α) ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ, υπάλληλος, ως πρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος την υπάλληλο ΧΡΥΣΙΚΟΥ
[3]
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
β) ΤΑΤΣΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, υπάλληλος, ως μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την υπάλληλο ΣΠΥΡΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
γ) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, υπάλληλος, ως μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την υπάλληλο
ΜΠΡΟΪΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ.
6. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα (12) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού, στην εφημερίδα «Ημερήσια Αμαρυσία» και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στο site
του Δήμου www.penteli.gov.gr.
7. Τον καθορισμό των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, όπως επισυνάπτονται στην παρούσα
απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2018
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης
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Τα Μέλη
Μιχαλέλης Δημήτριος
Μπούσουλα – Χάνου Αρχοντία
Αποστολόπουλος Θεόδωρος
Κυβέλου Παναγιώτα
Μητροπούλου Γεωργία
Βορέας Σεβαστός
Κατοίκου Ευσταθία

