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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. 15/28-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ή-

µου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ.  210/2017             ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού

αναδόχου για  την εκτέλεση της  προµήθειας

µε  τίτλο  :  “Προµήθεια  ψυχρού

ασφαλτοµίγµατος”

               

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

28η-3-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης

µετά  από  την  υπ’αριθ.  9904/24-3-2017  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  7  µέλη ,δηλαδή:

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

1.Γεωργαλή Ζωή, Πρόεδρος

2.Αγοραστούδη Ευγενία 1. Αναγνώστου Πασχάλης

3.Αποστόλου Στυλιανός           2. Καρκατζούνης Θεοφάνης         

4.Βογιατζής ∆ηµήτριος  

5.Καραουλάνης ∆ηµήτριος

6.Καρκατζίνος Νικόλαος

7.Πράτανος Απόστολος

 

κηρύχτηκε από την  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.     

     

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

για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Η Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι µε την υπ’

αριθ.  98/2017  απόφαση  της  Οικονοµικής  επιτροπής  εγκρίθηκε  το  αίτηµα

πραγµατοποίησης  δαπάνης για  την  εκτέλεση  της προµήθειας  µε  τίτλο:  “Προµήθεια

ψυχρού ασφαλτοµίγµατος ” προϋπολογισµού 26.387,20€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).

Στη συνέχεια µε την υπ’αριθµ. 124/2017 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε

την  εκτέλεση  της  προµήθειας  µε  τίτλο  :  «Προµήθεια  ψυχρού  ασφαλτοµίγµατος»

προϋπολογισµού 26.387,20€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και δέσµευσε πίστωση ποσού

12.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6662.002 οικ. Έτους 2017 για την εκτέλεσή της (α/α

278) ενώ  παρείχε  την  έγκριση  για  ανάληψη  υποχρέωσης  ποσού  11.748,48€

(συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ)  σε  βάρος  της  πίστωσης  του  αντίστοιχου  Κ.Α.Ε.

02.30.6662.002  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2018  και  την  έγκριση  για  ανάληψη
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υποχρέωσης ποσού 2.638,72€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) σε βάρος της πίστωσης του

αντίστοιχου Κ.Α.Ε. 02.30.6662.002 προϋπολογισµού οικ. Έτους 2019.

Με  την  ίδια  απόφαση  εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  σύµφωνα µε  την  αριθµ.

12/2017 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, καθορίστηκε ως τρόπος

εκτέλεσης  της  προµήθειας  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 και καθορίστηκαν οι

όροι διακήρυξης της δηµοπρασίας.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω εκδόθηκε η µε αρ. 5854/22-02-2017 διακήρυξη διενέργειας

του διαγωνισµού 

Στη δηµοπρασία που έλαβε χώρα την  13η-3-2017 και όπως προκύπτει από το σχετικό

πρακτικό κατέθεσαν προσφορά οι: 

Α/

Α

Ηµερ.

Προσφοράς

Ονοµατεπώνυµο                      ∆ιεύθυνση        Στο φάκελο

αυτό αναγράφηκε

ο αριθµός

1 13-03-2017 ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.
ΣΤ. ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 29

53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
1

2 13-03-2017
BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε.

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 124

57008 ΙΩΝΙΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2

Ο φάκελος µε αριθµό 1 της εταιρίας ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. κατατέθηκε στο πρωτόκολλο

του ∆ήµου Θέρµης στις 10-03-2017, σύµφωνα µε το Άρθρο 1 της διακήρυξης και έλαβε

αριθµό πρωτ. 8041/10-3-2017.

Στη συνέχεια η επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’αριθµ. 532/2016 απόφαση

της  Οικονοµικής  επιτροπής,  προχώρησε  στην  αποσφράγιση  των  φακέλων  των

προσφορών των συµµετεχόντων. 

Κατά  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  που  ακολούθησε  η  επιτροπή  έκρινε  ως

αποδεκτές  για περαιτέρω αξιολόγηση τις προσφορές των :

1) ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.

2) BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε.

καθώς διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις απαιτήσεις των εγγράφων της σύµβασης (όροι

διακήρυξης). 

Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή,  προέβη στην  αξιολόγηση   των  τεχνικών προσφορών και

έκρινε  ως αποδεκτή τη συµµετοχή της εταιρίας BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ

Α.Ε. µε αρ. Φακέλου 2 διότι περιέχει όλα τα ζητούµενα από τα έγγραφα της σύµβασης

δικαιολογητικά,  βρέθηκε σύµφωνη µε τις  τεχνικές προδιαγραφές της µε αρ. 12/2017

µελέτης που αφορά στην παρούσα προµήθεια και τα είδη που προσέφερε κατάλληλα για

τις ανάγκες του ∆ήµου. 

Ενώ έκρινε  ως µη αποδεκτή  τη συµµετοχή της εταιρίας  ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. µε αρ.

Φακέλου 1 διότι :  
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Σύµφωνα  µε  το  άρθρο  7  “Φάκελος  προσφοράς”  των  όρων  της  διακήρυξης  του

διαγωνισµού,  οι  διαγωνιζόµενοι  “Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι  προσφορές”

υποβάλουν στον υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς (παρ. 7.3) υπεύθυνη δήλωση στην

οποία δηλώνουν, µεταξύ άλλων, τον παραγωγό του ασφαλτικού συνδετικού υλικού και

την εµπορική του ονοµασία. Επιπλέον εκτός της υπεύθυνης δήλωσης, οι διαγωνιζόµενοι

επί ποινή αποκλεισµού υποχρεούνται να καταθέσουν πιστοποιητικό για το ασφαλτικό

συνδετικό που θα εµπεριέχεται στο ψυχρό ασφαλτόµιγµα (παρ. 7.3. εδάφιο 1).

Στην υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε η επιχείρηση  ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε., δηλώθηκε

ότι “Ο παραγωγός του συνδετικού υλικού που χρησιµοποιείται για το παραγόµενο τελικό

προϊόν  ψυχρού  ασφαλτοµίγµατος  είναι  η  ITERCHIMICA S.R.L.  …..  και  η  εµπορική

ονοµασία του υλικού είναι  ITERLENE In/200”,  ενώ το πιστοποιητικό που κατατέθηκε

για το ασφαλτικό συνδετικό, σύµφωνα µε ο άρθρο 7 παρ. 3 εδάφιο 1 των όρων της

διακήρυξης,  εκδόθηκε  για  το  προϊόν  ITERBFLUX,  ITERBFLUX 80,   της  εταιρίας

ITERCHIMICA S.R.L,  δηλαδή για διαφορετικό υλικό από αυτό που δηλώθηκε ότι θα

χρησιµοποιηθεί. 

Ο διαγωνισµός συνεχίστηκε σε επόµενη συνεδρίαση της επιτροπής στις 21/3/2017 µε

την  αποσφράγιση  του  φακέλου  της  οικονοµικής  προσφοράς  εταιρίας  BITUMIX

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε.  µε  αρ.  Φακέλου 2 της οποίας η προσφορά  κρίθηκε

αποδεκτή  κατά  τα  προηγούµενα  στάδια  αξιολόγησης  και  διαπιστώθηκε  ότι  η

προσφερόµενη τιµή για το σύνολο της ποσότητας ασφαλτοµίγµατος, ποσού 16.576,00€

(πλέον  ΦΠΑ)  και  20.554,24€  (συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ)  δεν  υπερβαίνει  τον

προϋπολογισµό της µελέτης και είναι σύµφωνη µε τον όρους της διακήρυξης και τις

διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  η  επιτροπή προτείνει την  ανακήρυξη  της  διαγωνιζόµενης

εταιρίας BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. µε αρ. Φακέλου 2 σε προσωρινό

ανάδοχο της προµήθειας µε τίτλο : «Προµήθεια ψυχρού ασφαλτοµίγµατος»

 Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Προέδρου ,   τα

σχετικά  πρακτικά  της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισµού,   τις  διατάξεις  του  Ν.

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

              Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα

     

1. Εγκρίνει τα πρακτικά για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση

της  προµήθειας  µε  τίτλο  :  «Προµήθεια  ψυχρού  ασφαλτοµίγµατος»

προϋπολογισµού 26.387,20€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), σύµφωνα µε τα οποία

αναδείχθηκε  προσωρινός  ανάδοχος   η  εταιρεία  BITUMIX  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. µε αρ. Φακέλου 2 καθώς η προσφορά της κρίθηκε αποδεκτή

και η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο της ποσότητας ασφαλτοµίγµατος, ποσού

16.576,00€ (πλέον  ΦΠΑ)  και  20.554,24€ (συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ)  δεν

υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της µελέτης και είναι σύµφωνη µε τον όρους της

διακήρυξης και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

2.   Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο για την εκτέλεση της  προµήθειας µε τίτλο :

«Προµήθεια  ψυχρού  ασφαλτοµίγµατος»  την  εταιρεία  BITUMIX  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. έναντι ποσού 20.554,24€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

ΑΔΑ: ΩΣΩ3ΩΡΣ-Μ1Ν



  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 210/2017

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

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

                                                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

    Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                    Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

                                                                                  ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΖΩΗ
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