Ππάξη 77/2013 Κλιμάκιο Σ' - ςνοπτική πεπιγπαυή
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζε ζέζε ιεηηνπξγίαο είθνζη (20) κεραληζκψλ βχζηζεο αλχςσζεο κε ηειεζθνπηθφ ζχζηεκα ζηαζεξψλ ζπκπηεζηψλ απνξξηκκάησλ. Γελ ππάγεηαη ζε
πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ιφγσ πξνυπνινγηζκνχ.
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ΠΡΑΞΗ 77/2013
Απνηεινχκελν απφ ηελ Πξφεδξφ ηνπ Αλλα Ιηγσκέλνπ, Σχκβνπιν θαη ηα κέιε
Αζεκίλα
Σαθειιαξίνπ
θαη
Γξεγφξην
Βαιιελδξά,
Παξέδξνπο.
Σπλήιζε ζηηο 25 Ηνπλίνπ 2013, ζηελ αίζνπζα δηαζθέςεσλ ηνπ Θαηαζηήκαηφο ηνπ,
πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα, γηα λα ειέγμεη ηε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο
αλαδφρνπ, θαζψο θαη ηνπ νηθείνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα
θαη εγθαηάζηαζε ζε ζέζε ιεηηνπξγίαο είθνζη (20) κεραληζκψλ βχζηζεο - αλχςσζεο
κε ηειεζθνπηθφ ζχζηεκα ζηαζεξψλ ζπκπηεζηψλ απνξξηκκάησλ απφ ην Γήκν ΧΧΧ,
ν θάθεινο κε ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο ππνβιήζεθε ζην Διεγθηηθφ Σπλέδξην κε ην
απφ 18.6.2013 έγγξαθν ηνπ Γηεπζπληή Πξνκεζεηψλ θαη Απνζεθψλ ηνπ σο άλσ
Γήκνπ (αξηζκ. πξση. Δ.Σ.: 39245/19.6.2013) θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην απφ
25.6.2013 έγγξαθν ηνπ σο άλσ Γηεπζπληή, πνπ απεζηάιε ζην Διεγθηηθφ
Σπλέδξην κε ηειενκνηνηππία ζηηο 25.6.2013 θαη πξσηνθνιιήζεθε απζεκεξφλ κε
αξηζκφ πξση. 40746 θαη ηελ 139/ΔΦΓ ΔΑΤΑ/5.2.2013 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ
ΧΧΧ, πνπ απεζηάιε ζην Διεγθηηθφ Σπλέδξην κε ηειενκνηνηππία ζηηο 26.6.2013 θαη
πξσηνθνιιήζεθε απζεκεξφλ ζην Διεγθηηθφ Σπλέδξην κε αξηζκφ πξση.
41055.
Αθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Παξέδξνπ Αζεκίλαο Σαθειιαξίνπ.
Αυού μελέτησε τα σσετικά έγγπαυα
κέυθηκε κατά το νόμο
και έκπινε τα εξήρ:
Ι. Ο λ. 4129/2013 (ΦΔΘ 52 Α΄/28.2.2013) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην
Διεγθηηθφ Σπλέδξην» νξίδεη ζην άξζξν 35 παξάγξαθνη 1 θαη 3, φπσο ε ηειεπηαία
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 73 παξάγξαθνο 1 ηνπ λ. 4146/2013 (ΦΔΘ 90
Α΄/18.4.2013), φηη: 1. Σηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ αγαζψλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
2286/1995 (Α΄19) - πνπ ζπλάπηνληαη απφ -ηα Λ.Π.Γ.Γ - δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά
έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηεο νηθείαο ζχκβαζεο πξηλ απφ ηε ζχλαςή ηεο, απφ Θιηκάθηα
ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ - 3. Ο πξνβιεπφκελνο ζηελ παξάγξαθν 1 έιεγρνο
λνκηκφηεηαο επί ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ αγαζψλ, δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ζχλαςή ηνπο απφ Θιηκάθηα ηνπ Διεγθηηθνχ
Σπλεδξίνπ, εθφζνλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δέθα
εθαηνκκπξίσλ (10.000.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.)» θαη ζην άξζξν 36 φηη: «1. Γηα
ηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο αγαζψλ (-) πνπ ζπλάπηνπλ νη Ο.Τ.Α. - 2. - ε
πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ, ρσξίο Φ.Π.Α., ησλ
πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) επξψ, δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά, πξηλ απφ ηε
ζχλαςή ηνπο, έιεγρνο λνκηκφηεηαο απφ ην θαζ' χιελ αξκφδην Θιηκάθην ηνπ
Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2
ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ». Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ
ζπλάγνληαη ηα αθφινπζα: Σηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ
ππάγνληαη πξηλ απφ ηε ζχλαςή ηνπο, κεηαμχ άιισλ, νη ζπκβάζεηο αλάζεζεο
πξνκεζεηψλ ησλ δήκσλ, φηαλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηνπο ρσξίο Φ.Π.Α.
είλαη κεγαιχηεξε απφ ηα ρξεκαηηθά φξηα πνπ ζέηνπλ νη πξνκλεζζείζεο δηαηάμεηο,
αλάινγα κε ην θνξέα ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. Δηδηθφηεξα ζπλάγεηαη φηη απφ
18.4.2013 (εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4146/2013,

ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ ηδίνπ λφκνπ), νη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε ζπκβάζεηο αλάζεζεο πξνκεζεηψλ ησλ δήκσλ, ππάγνληαη ζηνλ
πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ, εθφζνλ ε πξνυπνινγηδφκελε
δαπάλε ηνπο, ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ (10.000.000) επξψ
(αληί ησλ πέληε εθαηνκκπξίσλ πνπ ίζρπε κέρξη ηελ σο άλσ εκεξνκελία).
Σπλεπψο, ζχκβαζε πξνκήζεηαο δήκνπ πνπ έρεη εληαρζεί ζε επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα Θνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ Σηήξημεο θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ε δε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο
ππνιείπεηαη ηνπ σο άλσ λένπ νξίνπ ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ επξψ, εθθεχγεη ηνπ
πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ (πξβι. Δ.Σ. Πξάμεηο VI Tκ.
12/2008, 255/2007, ΣΤ΄ Θιηκ. 20/2013, 4, 189/2012, 21, 24, 54, 79/2011 θ.ά.).
ΙΙ. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνθχπηνπλ ηα
εμήο: Αληηθείκελν ηνπ ππνβιεζέληνο γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζρεδίνπ ζχκβαζεο
θαζψο θαη ηεο ππνθείκελεο δηαδηθαζίαο ηνπ αλνηθηνχ δηεζλή κεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα θαη
εγθαηάζηαζε ζε ζέζε ιεηηνπξγίαο είθνζη (20) κεραληζκψλ βχζηζεο - αλχςσζεο κε
ηειεζθνπηθφ ζχζηεκα ζηαζεξψλ ζπκπηεζηψλ απνξξηκκάησλ, γηα ηελ πξνζσξηλή
απνζήθεπζε ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ κε ηε
ζπληήξεζή ηνπο γηα έλα έηνο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 2.150.000 επξψ ρσξίο
Φ.Π.Α.. Ζ σο άλσ πξνκήζεηα εληάρζεθε, κε ηελ 139/ΔΦΓ ΔΑΤΑ 56/5.2.2013
απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ΧΧΧ (βι. ζρεη. άξζξν 19 παξ. 16 ηνπ λ. 4071/2012),
ζηνλ Αμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «02 - Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο
Εσήο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αηηηθή 2007-2013» κε θσδηθφ ΟΠΣ
427940, ρξεκαηνδνηείηαη δε εμ νινθιήξνπ απφ ην ΔΣΠΑ (κε θσδηθφ πξάμεο ΣΑ
2013ΔΠ08580010) - Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ). Τελ
εθηέιεζε ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο ελέθξηλε νκφθσλα, κε ηελ 739/27.8.2012
απφθαζή ηνπ ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ΧΧΧ θαη κε ηελ 1177/12.9.2012 απφθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ σο άλσ Γήκνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
1191/20.9.2012 απφθαζε, εγθξίζεθαλ νκφθσλα νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο γηα ηε
δηελέξγεηα δεκφζηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε
ρακειφηεξε ηηκή. Κε δεδνκέλα απηά θαη ζχκθσλα κε φζα έγηλαλ δεθηά ζηελ
πξνεγνχκελε ζθέςε, ην Θιηκάθην δηαπηζηψλεη φηη, εθφζνλ ε αλσηέξσ
ρξεκαηνδνηνχκελε
απφ
θνηλνηηθνχο
πφξνπο
πξνκήζεηα
ζπλνιηθήο
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 2.150.000 επξψ, είλαη θαηψηεξε ηνπ πνζνχ ησλ
10.000.000 επξψ, δελ ππφθεηηαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ
Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ. Σπλεπψο ην Θιηκάθην νθείιεη λα απέρεη ηνπ ειέγρνπ
λνκηκφηεηαο ηνπ ππνβιεζέληνο ελψπηνλ ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο, πνπ αθνξά ζηελ
σο άλσ πξνκήζεηα.
Για τοςρ λόγοςρ αςτούρ
Απέρεη ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο πξνκεζεπηή θαη ηνπ νηθείνπ ζρεδίνπ
ζχκβαζεο κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζε ζέζε ιεηηνπξγίαο
είθνζη (20) κεραληζκψλ βχζηζεο - αλχςσζεο κε ηειεζθνπηθφ ζχζηεκα ζηαζεξψλ
ζπκπηεζηψλ απνξξηκκάησλ, γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ αζηηθψλ
απνξξηκκάησλ ή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ κε ηε ζπληήξεζή ηνπο απφ ην Γήκν ΧΧΧ.

