
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 13/14-07-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 

 
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (14) δέκα  

τέσσερις του μηνός Ιουλίου του χρόνου 2017 και ώρα 14:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το 

διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 597/2017 

πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Βαλσαμής Ελευθέριος 
Καρίνας Γεώργιος  
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
Λυκάκη Χρυσαυγή 
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    

 

 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  2 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  49  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με την περίπτ. δ της παρ.1 του άρθρου 6 της 

απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β') το διοικητικό 

συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την επιχείρηση και ιδιαίτερα 

αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των 

προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, αναθέτει τη σύνταξη των μελετών και την εκτέλεση των έργων 

και εγκρίνει τις μελέτες και τις προμήθειες, στα πλαίσια της ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της 

κατηγορίας αυτής νομοθεσίας στο πλαίσιο του κανονισμού της παρ.2 του άρθρου 257 ΔΚΚ. Στην 

παρ.2 του άρθρου 257 του ΔΚΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 

377 του Ν. 4412/16 ορίζονται τα εξής: «Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, 

μελετών και προμηθειών των  επιχειρήσεων OTA, καθώς και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 

έργου διενεργείται σύμφωνα  με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α..» 

Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο 

άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα 

με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου. 

Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 117 και 118, μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή 
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απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. 2.Στις διαδικασίες 

σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής» 

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του 

συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη 

από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2. Για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει διακήρυξη, σύμφωνα με το 

άρθρο 66. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φoρείς, 

τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. 3.Οι προσφορές των 

οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί 

κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 4.Η 

αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 

επιτροπής. 5.Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα 

της σύμβασης.» Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές 

καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το 

άρθρο 61.»  

Στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ υπάρχει ανάγκη για μίσθωση επαγγελματικού εταιρικού οχήματος  

Στον ΚΑ 64.05.01.110 του προϋπολογισμού μας του οικονομικού έτους 2017 έχει εγγραφεί 

εξειδικευμένη πίστωση 5.500,00 ευρώ, για την μίσθωση μέσω leasing μεταφορικού μέσου. Έχουμε 

συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας, οι οποίες σας έχουν διαμοιραστεί. 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, ο προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στο 

ποσό των 50.000,00 ευρώ, η διάρκεια της θα είναι πολυετής κι ανέρχεται στα 5 χρόνια και ο 

επιμερισμός ανά έτος γίνεται ως εξής: 

 2017 ποσό 5.500,00 ευρω 

 2018  ποσό 9.100,00 ευρώ 

 2019  ποσό 9.100,00 ευρώ 

 2020  ποσό 9.100,00 ευρώ 

 2021  ποσό 9.100,00 ευρώ 

 2022  ποσό 3.600,00 ευρώ 

 2022 ποσό εξαγοράς 4.500,00 ευρώ 

Η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ θα πρέπει να δεσμευτεί ότι στην αρχή κάθε έτους έως και το 2022 θα 

αναλαμβάνει την υποχρέωση για το αντίστοιχο ποσό. Παρακαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά με τη διάθεση της πίστωσης από τον ΚΑ 64.05.01.110, την έγκριση ανάθεσης 

της ανωτέρω υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και 

τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το 

θέμα και λαμβάνοντας υπ όψιν 

-το άρθρο 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β') 

- την παρ.2 του άρθρου 257 του ΔΚΚ, όπως έχει τροποποιηθεί από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του 

άρθρου 377 του Ν. 4412/16   

- παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15) περί πολυετών δαπανών 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Α. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση 50.000,00 ευρώ των προϋπολογισμών της Δημοτικής 

Επιχείρησης στα έτη 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022 η οποία θα χρηματοδοτηθεί από 

ιδίους πόρους και κατανέμεται ως εξής: 

 2017 ποσό 5.500,00 ευρώ 

 2018  ποσό 9.100,00 ευρώ 

 2019  ποσό 9.100,00 ευρώ 

 2020  ποσό 9.100,00 ευρώ 

 2021  ποσό 9.100,00 ευρώ 

 2022  ποσό 3.600,00 ευρώ 

 2022 ποσό εξαγοράς 4.500,00 ευρώ 

Διαθέτει πίστωση για το 2017 στον  ΚΑ 64.05.01.110 ποσό  5.500,00 €  

Β. Με την έναρξη κάθε επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης 

αυτής, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι 

αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορούν στην 

εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.  

B. Εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’Μίσθωση 

ελαφρού τύπου εταιρικού επαγγελματικού αυτοκινήτου με υπηρεσίες leasing για πέντε χρόνια’’ 

Γ. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας ΄΄Μίσθωση ελαφρού τύπου εταιρικού 

επαγγελματικού  αυτοκινήτου με υπηρεσίες leasing για πέντε χρόνια 

Δ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για τη ΄΄Μίσθωση ελαφρού 

τύπου εταιρικού επαγγελματικού  αυτοκινήτου με υπηρεσίες leasing για πέντε χρόνια΄΄  συνοπτικά 

ως εξής:  

1. συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική μελέτη  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 40.322,58  € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)  

3. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ο Ν.4412/2016, άρθρα 80 έως 

110 του Ν. 3669/2008 και το Π.Δ. 170/1987, όπως κάθε φορά ισχύουν 
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4. Ορίζεται να διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός την 10/08/2017 ημέρα Πέμπτη 

με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 13.00' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 

13.30', ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της επιχείρησης στο Κέντρο 

Πολιτισμού στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δε 

διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις  18/08/2017  ημέρα  Πέμπτη,  την ίδια ως 

άνω ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς δεύτερη δημοσίευση στον τύπο. 

5. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 

καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στην ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 

2377021130, FAX 2377021132, (Αγίου Νικολάου 2, 63075 Ιερισσός Χαλκιδικής), και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.axtada.gr Αρμόδιος: Πρόεδρος ΔΣ Βαλσαμής Ελευθέριος. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρίες ή 

οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική 

με το αντικείμενο της προμήθειας. 

7. Οι διαγωνιζόμενοι - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά τους πρέπει να 

υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού:  

Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου που να φαίνεται το 

επάγγελμα του διαγωνιζομένου και ότι είναι εγγεγραμμένος σε αυτό, 

Επίσης - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν στην 

Επιτροπή του Διαγωνισμού: 

α) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της 

συνολικής δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από τον 

προϋπολογισμό της υπηρεσίας  

β) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 

αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά 

αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. 

ii. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

iii. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

iv. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
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δ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 

του εκπροσωπούμενου. 

ε) φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση 

στ) ασφαλιστική ενημερότητα 

ζ) ποινικό μητρώο του νόμιμου εκπροσώπου 

Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει πριν την 

απόφαση κατακύρωσης να προσκομίσει στην ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ τα πρωτότυπα έγγραφα και 

πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται 

αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και 

πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος. 

8. Η υπηρεσία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Θα 

τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας της εγχώριας βιομηχανίας. 

9. Εάν το όχημα εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο προμηθευτής υποχρεούται να 

αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

10. Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής 

περιγραφής, στο όποιο θα δίνεται σαφής περιγραφή για το προσφερόμενο και προσπέκτους 

τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος 

αυτό ή συνοδεύεται από το τεύχος με ασαφείς η ελλιπείς τεχνικές περιγραφές μπορεί να 

απορριφτεί, ανάλογα με τις ελλείψεις ή τις ασάφειες. 

11. Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει 

τη χαμηλότερη τιμή. 

12. Οι τιμές της προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α 

Δ.ΑΕ. Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, 

τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  

13. Η  ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό  

14. Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί του συμβατικού ποσού, 

χωρίς το Φ.Π.Α  

15. Τόπος παράδοσης του οχήματος  είναι τα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ στην Ιερισσό 

Χαλκιδικής.  

17. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σε διάρκεια 5 ετών ως εξής 

2017 ποσό 5.500,00 ευρώ 

2018  ποσό 9.100,00 ευρώ 

2019  ποσό 9.100,00 ευρώ 

2020  ποσό 9.100,00 ευρώ 

2021  ποσό 9.100,00 ευρώ 

ΑΔΑ: 7ΧΛΑΟΕΥ9-ΩΝΕ



2022  ποσό 3.600,00 ευρώ 

2022 ποσό εξαγοράς 4.500,00 ευρώ 

18. Τα έξοδα της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 4, 

παρ.3 του Ν. 3548/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009).  

 

 

                                   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 49/2017 

 

 

     Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 14-07-2017 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 
 

 Βαλσαμής Ελευθέριος 
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