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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ:

Απόφαση Διενέργειας Διαγωνιστικής Διαδικασίας – Έρευνα Αγοράς για
την Περιοδική Συντήρηση - Καθαρισμό του Αποχετευτικού Δικτύου,
Μετά των Φρεατίων του και των Δύο (2) Λιποσυλλεκτών ΓΕΑ-Μ.ΓΕΑ

ΣΧΕΤ: α.
β.
γ.
1.

ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ Π/Υ - ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Τηλέφ.: 210 6592836-30
Φ.831/ΑΔ.5792
Σ.912
Χολαργός,13 Μαϊ 2019
Συνημμένα: Μία (1) Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ.Πρ.2/96667/0026/9-3-12/ΥΟ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ(Όχι σε όλους)
ΥΣ 1650/26Φεβ 19/ΜΓΕΑ
Εντολή Εργασίας 198/27 Φεβ 19/Μ.ΓΕΑ (ΑΔΑΜ: 19REQ004526374)

Έχοντας υπόψη:

α. Το ΝΔ 721/70 (ΦΕΚ 251 Α΄) «Περί Οικονομικής Μέριμνας και
Λογιστικού των ΕΔ», όπως ισχύει.
β. Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
γ. Το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων […]», όπως ισχύει.
δ. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.
ε. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
στ. Το ΠΔ 80/16«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως
ισχύει.
ζ. Την υπ’αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-07Απόφαση κ.ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ
2300 Β΄), «Περί μεταβίβασης οικονομικής εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής
Άμυνας σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων
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Δυνάμεων και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η. Το ΕΠΑ Δ-12/2018, «Προμήθειες – Προπληρωμές ΠΑ», με το οποίο –
μεταξύ άλλων- καθορίζονται οι διαδικασίες προγραμματισμού των απαιτήσεων και
της σύναψης δημοσίων συμβάσεων εντός των χρηματικών ορίων της απευθείας
ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού.
θ. Την υπ’αριθμ. 3 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), «Η Συμφωνία Πλαίσιο στις Δημόσιες
Συμβάσεις» (Αρ.Πρ. 3220/30-7-14/ΕΑΔΗΣΥ).
ι. Το (α) σχετικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
σύμφωνα με το οποίο κατά τη διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν
πληρούνται οι αναγκαίες και ικανές συνθήκες της νομικής δέσμευσης, υπό τη
δημοσιονομική έννοια, καθόσον αυτή γεννάται κατά τη διαδικασία σύναψης των
εκτελεστικών συμβάσεων (call-offs) της συμφωνίας, με αποτέλεσμα η σχετική
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης να εκδίδεται πριν την υπογραφή των
τελευταίων.
ια. Τo (β) σχετικό με τo οποίo προβλήθηκε η απαίτηση περιοδικής
συντήρησης - καθαρισμού του αποχετευτικού δικτύου μετά των φρεατίων του και
των δύο (2) λιποσυλλεκτών ΓΕΑ-Μ.ΓΕΑ, ετήσιας εκτιμώμενης αξίας τριών
χιλιάδων, τριακοσίων εξήντα Ευρώ (3.360,00 €), ήτοι έξι χιλιάδων, επτακοσίων
είκοσι Ευρώ (6.720,00 €) για δύο (2) έτη συνολικά (χωρίς το ΦΠΑ).
ιβ. Τη (γ) σχετική εντολή εργασίας, με την οποία εγκρίθηκε η
αναγκαιότητα-σκοπιμότητα της ως άνω απαίτησης.
ιγ. Την ανάγκη υλοποίησης πάγιας και επαναλαμβανόμενης απαίτησης
της Υπηρεσίας, που δεν καθίσταται δυνατό να υλοποιηθεί με ιδία μέσα, σύμφωνα
με την επισυναπτόμενη στην ως άνω εντολή εργασίας Βεβαίωση Πέραν
Επισκευαστικής Ικανότητας Μονάδος (ΠΕΙΜ).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
2. Εγκρίνουμε τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας – έρευνα αγοράς
κατά άρθρο 118 του Ν.4412/16, για τη σύναψη συμφωνητικού-πλαίσιο, χρονικής
διάρκειας δύο (2) ετών, με αντικείμενο την περιοδική συντήρηση - καθαρισμό του
αποχετευτικού δικτύου μετά των φρεατίων του και των δύο (2) λιποσυλλεκτών
ΓΕΑ-Μ.ΓΕΑ (CPV:90470000-2 και 90641000-2), ετήσιας εκτιμώμενης αξίας τριών
χιλιάδων, τριακοσίων εξήντα Ευρώ (3.360,00 €), ήτοι έξι χιλιάδων, επτακοσίων
είκοσι Ευρώ (6.720,00 €) για δύο (2) έτη συνολικά (χωρίς το ΦΠΑ).
3. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με την
επισυναπτόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπ’αριθμ. 04/2019, από
την Επιτροπή Αγορών της Μ.ΓΕΑ.
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4. Η σύναψη των εκτελεστικών συμφωνητικών για τη διενέργεια των
εργασιών, θα λάβει χώρα κατόπιν μεταβίβασης στη Μοίρα πιστώσεων επί ΑΛΕ
2420389001 ή 2420989001.
5. Χειρίστρια θέματος: Ασμίας (ΥΤΑ) Μακρή Αφροδίτη (τηλ. 210 6592836,
email: oik.mgea@haf.gr).

Ακριβές Αντίγραφο
Ασμίας (ΥΤΑ) Μακρή Αφροδίτη
Γραφείο Π/Υ - Συμβάσεων
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Μ.ΓΕΑ/ΟΙΚ
ΑποδέκτεςγιαΠληροφορία
Μ.ΓΕΑ/ΣΣΕ - ΤΥΠ/ΕΓΚ

Σμχος (Ι) Τραϊανός Γκίγκης
Διοικητής

