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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συνεδρίαση 18η της 10.06.2021
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 18η Συνεδρίαση της 10-06-2021 της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 164/2021
Περίληψη: Ακύρωση της ΑΟΕ 136/2021 περί Έγκρισης μελέτης, σκοπιμότητας και όρων
διακήρυξης του έργου «Διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης παραρτήματος 8ου νηπιαγωγείου», με
αρ. μελ. 21/2021.
Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 10-06-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ συνήλθε η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, σε τηλεδιάσκεψη, αποτελούμενη από τους:
1. ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟ
2. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ
3. ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. ΣΥΡΙΓΟ ΠΟΛΥΔΩΡΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. ΚΡΙΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
οι οποίοι κλήθηκαν με την υπαρ. πρ. 13215/04-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου-Αντιδημάρχου αυτής.
Τα τακτικά μέλη κ.κ. Κουτελάκης Γεώργιος, ο οποίος αναπληρώνεται από την κ. Αγγελίδου Μαρία και
Παυλόπουλος Θεμιστοκλής απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του
1ου έκτακτου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Σώμα σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 2γ και 2δ του Ν. 3463/06 της
«Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», των άρθρων 58 και 72 του Ν. 3852/10 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
καθώς και των διατάξεων του ν. 4555/18 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), την ακύρωση της ΑΟΕ 136/2021 (ΑΔΑ:
6ΛΜΔΩΚ3-Ο5Δ): «Έγκριση μελέτης, σκοπιμότητας και όρων διακήρυξης του έργου «Διαμόρφωση
χώρου εγκατάστασης παραρτήματος 8ου νηπιαγωγείου», με αρ. μελ. 21/2021.
Η ακύρωση ζητείται λόγω ισχύος του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.» (ΦΕΚ
36/Α/9-3-2021) ο οποίος τροποποιεί τον Ν.4412/2016. Με τον Ν. 4782/2021 επιτρέπεται η απευθείας
ανάθεση έργου μέχρι του ποσού των 60.000,00 €, πλέον ΦΠΑ. Επειδή η διαδικασία που απαιτείται είναι
κατά πολύ απλούστερη στην απευθείας ανάθεση σε σχέση με τον συνοπτικό διαγωνισμό που
προβλέπονταν στην εν λόγω ΑΟΕ 136/2021 και εν όψη των ιδιαίτερα μικρών χρονικών περιθωρίων μέχρι
την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θεωρείται προς τον συμφέρον του Δήμου μας η επιλογή -τελικώς- της
διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των #44.354,84# € και με ΦΠΑ 24% (10.645,16 €) θα
ανέλθει τελικά στο ποσό των ΕΥΡΩ #55.000,00# ευρώ.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από Δημοτικά Έσοδα σε βάρος του Κ.Α. 15.7331.0008 οικονομικού έτους 2021.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
 Τις διατάξεις του άρθρου 103 & παρ. 3 του αρ. 209 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του άρ. 72 του
Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 4555/2018 και τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν.
4623/19 καθώς και τις διατάξεις της παρ. 9 περ. α’ του άρθρου 10 του Ν.4625/2019
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων,
ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για
την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.», ο οποίος επιτρέπει απευθείας ανάθεση έργου μέχρι του
ποσού των 60.000,00 €, πλέον ΦΠΑ.
 Την υπαρ. 136/2021 ΑΟΕ περί Έγκρισης μελέτης, σκοπιμότητας και όρων διακήρυξης του έργου
«Διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης παραρτήματος 8ου νηπιαγωγείου», με αρ. μελ. 21/2021
 Το γεγονός ότι εν όψη των ιδιαίτερα μικρών χρονικών περιθωρίων μέχρι την έναρξη της σχολικής
χρονιάς, θεωρείται προς τον συμφέρον του Δήμου μας η επιλογή -τελικώς- της διαδικασίας της
απευθείας ανάθεσης
Μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Εγκρίνει ομόφωνα το έκτακτο και επείγον του θέματος και τη συζήτησή του ως θέμα της ημερήσιας
διάταξης με αριθμό 1α΄.
Β. Ακυρώνει με (6) θετικές ψήφους την υπαρ. 136/2021 ΑΟΕ, περί Έγκρισης μελέτης, σκοπιμότητας
και όρων διακήρυξης του έργου «Διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης παραρτήματος 8ου
νηπιαγωγείου», με αρ. μελ. 21/2021.
Τα μέλη κ.κ. Αναγνωστόπουλος Κων/νος και Αγγελίδου Μαρία ψήφισαν αρνητικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σμύρνη 10.06.2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
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