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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. 6/1-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 58/2017             ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την

εκτέλεση  της  προµήθειας  µε  τίτλο:

«“Προµήθεια  πινακίδων  σήµανσης,

κώνων και  καθρεπτών οδοσήµανσης

και  εµποδίων  για  πεζοδρόµια”,

µαταίωση  και  επανάληψη   του

διαγωνισµού χωρίς τροποποίηση των

όρων διακήρυξης.

               

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

σήµερα  την  1η-2-2017  ηµέρα  Τετάρτη  και  ώρα  8.30  π.µ.  συνεδρίασε  η

Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την  υπ’αριθ.  5/27-1-2017 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) Γκιζάρης Στέργιος  

3) Γεωργαλή Ζωή 1. Αναγνώστου Πασχάλης

4) Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

5) Καρκατζίνος Νικόλαος

6) Πράτανος Απόστολος

7) Αποστόλου Στυλιανός

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 2ο 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€
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(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.

Η δαπάνη συνολικού ποσού 53.372,08€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα βάρυνε

τον προϋπολογισµό οικ. Έτους 2017.

Τέλος,  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

Στη  συνέχεια  η  επιτροπή  προχώρησε  στην  αποσφράγιση  των  φακέλων  των

προσφορών των συµµετεχόντων.

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που ακολούθησε η επιτροπή απέρριψε για

περαιτέρω  αξιολόγηση  τη  συµµετοχή  της  εταιρίας  Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ  Κ.

ΧΡΟΝΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.  µε  αριθµό  φακέλου  1  διότι  στην  εγγυητική  επιστολή

συµµετοχής δεν αναγράφεται ο ΑΦΜ της εταιρίας, όπως ρητώς περιγράφεται επί

ποινή αποκλεισµού στο άρθρο 6 και στο άρθρο 19 της διακήρυξης.

Επισηµαίνεται  ότι  κατά  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συµµετοχής

διαπιστώθηκε  ασυµφωνία  στο  Έγγραφο  του  Εµπορικού  &  Βιοµηχανικού

Επιµελητηρίου Θεσ/νίκης, Τµήµα Μητρώο, Υπηρεσία ΓΕΜΗ µε αριθµό πρωτ.

136564,447568/12-1-2017 στο σηµείο 1, µε ηµεροµηνία καταχώρησης 13/1/2015

και  Κωδικό  Αριθµό  Καταχώρησης  :  292216,  ενώ  το  συνηµµένο  έγγραφο

αναφέρει αριθµό 292340. Η παραπάνω ασυµφωνία κρίθηκε από την Επιτροπή

επουσιώδης,  διότι  αποτελεί  εκ  παραδροµής  λάθος  αναγραφή  του  αριθµού

καταχώρησης ενώ το ορθό αποδεικνύεται από το συνηµµένο έγγραφο.
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Η Επιτροπή, δεν προέβη στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της εταιρίας

Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ  Κ.  ΧΡΟΝΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.,  διότι  συντρέχουν  λόγοι  απόρριψης,

όπως προαναφέρθηκε, κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής.

Με  βάση  τα  προηγούµενα  η  επιτροπή  γνωµοδοτεί  για  τη  µαταίωση  της

διαδικασίας λόγω απόρριψης της µοναδικής προσφοράς που κατατέθηκε (άρθρ.

106  παρ.1α του  Ν.4412/2016)  και  την  επανάληψη  του  διαγωνισµού  χωρίς

τροποποίηση των όρων διακήρυξης. (άρθρ. 106 παρ. 5 του Ν.4412/2016)

Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου   το

σχετικό πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού,  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

     

1)  Εγκρίνει  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. µε

αριθµό φακέλου 1 διότι στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν αναγράφεται ο

ΑΦΜ της εταιρίας, όπως ρητώς περιγράφεται επί ποινή αποκλεισµού στο άρθρο

6  και  στο  άρθρο  19  της  διακήρυξης,  και  γνωµοδοτεί  για  τη  µαταίωση  του

διαγωνισµού και την επανάληψή του χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης.

 (άρθρ. 106 παρ.1α & 5 του Ν.4412/2016)

2)  Ματαιώνει  το  διαγωνισµό  για  την  εκτέλεση  της  προµήθειας  µε  τίτλο  :

«Προµήθεια  πινακίδων  σήµανσης,  κώνων  και  καθρεπτών  οδοσήµανσης  και

εµποδίων για πεζοδρόµια» και τον επαναλαµβάνει χωρίς τροποποίηση των όρων

διακήρυξης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 106, παρ. 1α και παρ. 5 του

Ν.4412/2016

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 58/2017

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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