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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ αριθµ. 9/22-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 

Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 126/2017             ΘΕΜΑ :  Καθορισµός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση

της  προµήθειας  µε  τίτλο:  «Προµήθεια

πινακίδων  σήµανσης  και  άλλα,  κώνων  &

καθρεπτών  οδοσήµανσης  και  εµποδίων  για

πεζοδρόµια»

               

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι) σήµερα την

22-2-2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης

µετά  από  την  υπ’αριθ.  5142/17-2-2017  πρόσκληση  συνεδρίασης  του  Προέδρου  και

σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  των  άρθρων 74  και  75  του  Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος

Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία

γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  8  µέλη, δηλαδή:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ           Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος

2. Πράτανος Απόστολος

3. Καρκατζίνος Νικόλαος                                  1. Αναγνώστου Πασχάλης

4.  Γεωργαλή Ζωή                         

5. Αποστόλου Στυλιανός   

6. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 

7. Γκιζάρης Στέργιος

8.  Αγοραστούδη Ευγενία (αναπληρωµατικό µέλος)

 

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.         

   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου  Θέρµης, για

την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 12ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι  µε την υπ’αριθ.

502/2016 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής εγκρίθηκε η εκτέλεση της προµήθειας µε

τίτλο:  «Προµήθεια  πινακίδων  σήµανσης,  κώνων  και  καθρεπτών  οδοσήµανσης  και

εµποδίων για πεζοδρόµια», πρ/µού 53.372,08€  (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), εγκρίθηκαν

οι τεχνικές προδιαγραφές  της εργασίας σύµφωνα µε τις αριθ. 55/2016, 56/2016, 57/2016

µελέτες της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης

του  διαγωνισµού  και  ως  τρόπος  εκτέλεσης  ο  δηµόσιος  συνοπτικός  µειοδοτικός

διαγωνισµός  µε  σφραγισµένες  προσφορές  και  µε  κριτήριο  κατακύρωσης   την  πλέον

συµφέρουσα προσφορά βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΔΑ: Ω0ΥΒΩΡΣ-Ο3Ψ
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Με την υπ’αριθµ. 5/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής δεσµεύτηκε πίστωση πίστωση

συνολικού  ποσού  53.372,08€  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια

πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης (µελ. 55/2016 ∆ΤΥ)Προµήθεια κώνων και καθρεπτών

οδοσήµανσης (µελ. 56/2016) Προµήθεια εµποδίων για πεζοδρόµια (Μελ. 57/2016) (συνεχ.)

(α/α 7) και συγκεκριµένα:

� ποσού  8.407,20€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.7135.17  για  την  προµήθεια

εµποδίων για πεζοδρόµια

� ποσού  37.177,66€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.7135.019  για  την  προµήθεια

πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης

� ποσού  7.787,20€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.7135.021  για  την  προµήθεια

κώνων και καθρεπτών οδοσήµανσης

Σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  εκδόθηκε  η  µε  αρ.  42695/7-12-2016  διακήρυξη  ∆ηµάρχου

Θέρµης για τη διενέργεια του διαγωνισµού 

Στη δηµοπρασία που έλαβε χώρα την  18η-1-2017 (εξ αναβολής της από 11/1/2017) και

όπως προκύπτει από το σχετικό πρακτικό κατέθεσαν προσφορά οι: 

Α/Α
Ηµερ.

Προσφοράς
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘΜ.

ΦΑΚΕΛΟΥ

1 18/1/2017
Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ

Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙΠΕ ΣΙΝ∆ΟΥ, Τ.Κ.

57022 Σίνδος
1

Τέλος µε την υπ’αριθµ. 58/2017 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε  το από

18/1/2017 πρακτικό δηµοπρασίας για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο : «Προµήθεια

πινακίδων σήµανσης, κώνων και καθρεπτών οδοσήµανσης και εµποδίων για πεζοδρόµια»,

πρ/µού  53.372,08€   (συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ)  σύµφωνα  µε  το  οποίο  η  επιτροπή

διενέργειας  και  αξιολόγησης  προσφορών  κατά  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών

συµµετοχής απέρριψε τη συµµετοχή της εταιρίας Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.,

µαταίωσε το διαγωνισµό για την εκτέλεση της ανωτέρω προµήθειας και αποφάσισε την

επανάληψή του χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης σύµφωνα µε τις διατάξεις του

άρθρου 106, παρ. 1α και παρ. 5 του Ν.4412/2016

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών

την ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου σύµφωνα µε την οποία σε συνέχεια της

υπ’αριθµ. 58/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αποφασίστηκε η

µαταίωση και επανάληψη του διαγωνισµού χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης και

καθώς µε την παρ.  2 του άρθρου 46 του Ν.4412/2016 καταργήθηκαν οι διατάξεις  των

περιπτώσεων  γγ  (αποδεικτικά  έγγραφα  νοµιµοποίησης  του  προσφέροντος)  και  δδ

(παραστατικό εκπροσώπησης) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016, σχετικά µε την υποβολή

δικαιολογητικών συµµετοχής σε διαγωνισµούς, η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του

σχετικού  σχεδίου  διακήρυξης  στο  οποίο  έχει  γίνει  η  σχετική  τροποποίηση  και  δεν

ζητούνται τα παραπάνω δικαιολογητικά από τους συµµετέχοντες.

Ύστερα  από  τα  παραπάνω  έθεσε  υπόψη  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  τους  όρους

διακήρυξης, όπως είναι διατυπωµένοι στο επισυναπτόµενο σχέδιο διακήρυξης και κάλεσε

την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
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Η  Οικονοµική  επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  εισήγηση  του  Προέδρου,   τις

διατάξεις  του  Ν.  3463/2006,  του  Ν.  3852/2010  και  του  Ν.4412/2016   και  τις  σχετικές

αποφάσεις

          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα

     

Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης δηµοπρασίας για την  εκτέλεση της προµήθειας µε

τίτλο  «Προµήθεια  πινακίδων  σήµανσης,  κώνων  και  καθρεπτών  οδοσήµανσης  και

εµποδίων  για  πεζοδρόµια»,  σύµφωνα  µε  το  επισυναπτόµενο  σχέδιο  διακήρυξης,  που

αποτελεί  αναπόσπαστο  τµήµα  της  παρούσας  απόφασης.  (σύµφωνα  µε  την  παρ.  2  του

άρθρου 46 του Ν.4412/2016 καταργήθηκαν οι διατάξεις των περιπτώσεων γγ (αποδεικτικά

έγγραφα  νοµιµοποίησης  του  προσφέροντος)  και  δδ  (παραστατικό  εκπροσώπησης)  του

άρθρου  93  του  Ν.4412/2016,  σχετικά µε  την  υποβολή δικαιολογητικών συµµετοχής  σε

διαγωνισµούς και µε τη σχετική τροποποίηση δεν ζητούνται τα παραπάνω δικαιολογητικά

από τους συµµετέχοντες )

Για  την  διενέργεια  του  διαγωνισµού θα  εκδοθεί  διακήρυξη  από  τον  ∆ήµαρχο  Θέρµης

Παπαδόπουλο Θεόδωρο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 126/2017

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

                                                                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                         Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

                                                                                

                ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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