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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ   

       

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ αριθµ. 41/9-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής Θέρµης 

 

Αριθµ.Αποφ.  420/2013      ΘΕΜΑ.  Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας 

για την εκτέλεση της «Προµήθειας τριών (3) 

αιθουσών διδασκαλίας ελαφράς λυόµενης 

προκατασκευής για την κάλυψη εκτάκτων 

αναγκών του ∆ήµου Θέρµης» 

                           

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 9η-10-2013 ηµέρα 

Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά 

από την υπ’αριθ. 41418/4-10-2013 πρόσκληση του Προέδρου και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 74 και 75του 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  5 µέλη ,δηλαδή: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ       Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Γκουστίλης Θεόδωρος   

2. Αναγνώστου Πασχάλης                        1. Τσιλιάς Χρήστος         

3. Ηρακλής Βασίλειος                                      2. Μιχαηλίδης Κων/νος   

  4 Γκρόζος Παναγιώτης   3.Τσιολάκης Αριστόβουλος 

5.   Φάµελλος Σωκράτης    4. Βεζυρτζής Νικόλαος  

           

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.      

 

 

      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του 

∆ήµου  Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. 

      

  Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 3
ο
 της ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι η 

Οικονοµική Επιτροπή µε την αρ. 338/2013 απόφασή της δέσµευσε πίστωση 

ποσού 73.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.70.7135.102 για την Προµήθεια τριών (3) 

αιθουσών διδασκαλίας ελαφρά λυόµενης προκατασκευής για την κάλυψη 

εκτάκτων αναγκών του ∆ήµου  (α/α 681). 

 

  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθ. 356/2013 απόφασή του ενέκρινε την 

εκτέλεση της προµήθειας. 

 

  Με την αριθ. 348/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση της προµήθειας σύµφωνα µε την αριθ. 

39/2013 µελέτη  της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, πρ/σµού 

73.800,00€  (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).   
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  Με την αριθ. 1815/324433/2013 απόφαση του ∆ηµάρχου Θέρµης εγκρίθηκε η 

εκτέλεση της προµήθειας και καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης ο πρόχειρος 

διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.    

 

Τέλος µε την αριθ. 359/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δηµοπρασίας. 

 

Ο διαγωνισµός έλαβε χώρα την 30η-8-2013 και σύµφωνα µε το σχετικό πρακτικό 

κατέθεσε µοναδική προσφορά η επιχείρηση µε την επωνυµία «Glassart-

Βιοµηχανία Πολυσυστηµάτων Στέγασης Α.Ε.» µε αριθµό φακέλου 1, η οποία 

µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής έγινε αποδεκτή. 

 

Στη συνέχεια στις 30-9-2013 η επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς και όπως προκύπτει από το σχετικό πρακτικό η προσφορά της 

επιχείρησης έγινε και τεχνικά αποδεκτή. 

 

Τέλος την 2
α
-10-2013 ανοίχθηκε η οικονοµική προσφορά της επιχείρησης µε την 

επωνυµία «Glassart-Βιοµηχανία Πολυσυστηµάτων Στέγασης Α.Ε.» µε αριθµό 

φακέλου 1  και σύµφωνα µε το σχετικό πρακτικό η εταιρεία προσέφερε 

58.050,00€ (πλέον ΦΠΑ) και 71.401,50€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και 

κρίθηκε αποδεκτή καθώς είναι οικονοµική για το ∆ήµο και προτείνεται η 

κατακύρωση της προµήθειας στην ανωτέρω επιχείρηση. 

 

  Ύστερα από τα παραπάνω έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα µε αριθ. 

1,  2 και 3 πρακτικά διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών και οικονοµικών 

προσφορών και πρότεινε την κατακύρωση της προµήθειας στην επιχείρηση µε 

την επωνυµία «Glassart-Βιοµηχανία Πολυσυστηµάτων Στέγασης Α.Ε.» µε 

αριθµό φακέλου 1,  έναντι ποσού 58.050,00€ (πλέον ΦΠΑ) και 71.401,50€ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), την κάλεσε δε να αποφασίσει σχετικά.  

 

  Η Οικονοµική επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου και του Γραφείου Προµηθειών, τα 

πρακτικά του διαγωνισµού, τις  διατάξεις του Ν. 2286/95 περί «Προµηθειών 

∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», την Υ.Α. 11389/93 ΥΠ.ΕΣ. 

περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010 και τις σχετικές 

αποφάσεις 

 

   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα  

        

1. Εγκρίνει τα πρακτικά διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών και οικονοµικών 

προσφορών της διεξαχθείσας την  30
η
-8-2013 δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

«Προµήθειας 3 αιθουσών ελαφράς λυόµενης προκατασκευής, για την κάλυψη 

εκτάκτων αναγκών του ∆ήµου Θέρµης», πρ/σµού 73.800,00€ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) κατά την οποία µοναδική µειοδότρια αναδείχθηκε 

η επιχείρηση µε την επωνυµία «Glassart-Βιοµηχανία Πολυσυστηµάτων 

Στέγασης Α.Ε.», µε αριθµό φακέλου 1, καθώς η προσφορά της ποσού 58.050,00€ 

(πλέον ΦΠΑ) και 71.401,50€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), κρίθηκε αποδεκτή 

καθώς είναι συµφέρουσα για το ∆ήµο.  

2. Αναθέτει την «Προµήθεια 3 αιθουσών ελαφράς λυόµενης προκατασκευής, 

για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του ∆ήµου Θέρµης»,  στην επιχείρηση µε 
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την επωνυµία «Glassart-Βιοµηχανία Πολυσυστηµάτων Στέγασης Α.Ε.» έναντι 

ποσού 71.401,50€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).  

 

    

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 420/2013. 

    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 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

            

 

      ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ               ΘΕΡΜΗ  9/10/2013 

∆ Η Μ Ο Σ    Θ Ε Ρ Μ Η Σ     ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:42238 

     

==================== 

Πληρ.Κυριάκης Μιχάλης 

ΤΗΛ: 2310478027/029 

FAX: 2310-478039 

Νικολαϊδου Ε. (Πρακτικά Ο.Ε.) 

Τηλ. 2313300741 

Fax   2310-478201                                  ΠΡΟΣ: 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ            

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ 

      ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

                      Κ.ΡΟΥΣΣΙ∆Η 11 - Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η 1 

         Τ.Κ.541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

             

ΚΟΙΝ: -Γρ.Προµηθειών 

(για κοινοποιήσεις) 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή για έλεγχο της υπ’αριθ. 420/2013 απόφασης Οικονοµικής  

Επιτροπής σχετικά µε : «Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

«Προµήθειας τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας ελαφράς λυόµενης 

προκατασκευής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του ∆ήµου Θέρµης» 

 

 ΣΧΕΤ:    

      Υποβάλλω επικυρωµένο απόσπασµα του πρακτικού συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής της  9ης/10/2013, που περιέχει την υπ’αριθµ. 420/2013 

απόφασή της µαζί µε το αντίστοιχο αποδεικτικό δηµοσίευσής της και τα σχετικά 

έγγραφα.  

 Παρακαλώ να ελέγξετε την απόφαση αυτή, όπως ορίζει ο Νόµος. 

   

ΣΥΝΗΜ:                     Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

-Οι 338/2013, 348/2013 & 359/2013 ΑΟΕ 

-Η 356/2013 Α∆Σ 

-Η αρ. 1815/324433/2013 απόφαση ∆ηµάρχου 

- Πρακτικά δηµοπρασίας 

-∆ηµοσιεύσεις 

                    

                   ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 


