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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.  12/14-3-2017  πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονοµικής  Επιτροπής

∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 174/2017             ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού

αναδόχου για  την εκτέλεση της  προµήθειας

µε  τίτλο  :  “Προµήθεια  πυροσβεστήρων και

πυροσβεστικών  φωλεών  για  τις  ανάγκες

κτιρίων και οχηµάτων του ∆ήµου Θέρµης”

               

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

14η-3-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης

µετά  από  την  υπ’αριθ.  8081/10-3-2017  πρόσκληση  συνεδρίασης  της  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. Γεωργαλή Ζωή, Πρόεδρος

2. Αγοραστούδη Ευγενία 1. Αναγνώστου Πασχάλης

3. Αποστόλου Στυλιανός                      

4. Βογιατζής ∆ηµήτριος  

5. Καραουλάνης ∆ηµήτριος

6. Καρκατζίνος Νικόλαος

7. Καρκατζούνης Θεοφάνης

8. Πράτανος Απόστολος

 

κηρύχτηκε από την  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.     

     

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Νικολαϊδου  Ευθυµία,  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’αριθµ. 40/2017 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή δέσµευσε πίστωση 9.796,00€

σε βάρος του Κ.Α. 02.10.7135.007 προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την εκτέλεση της

προµήθειας µε τίτλο : «Προµήθεια πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών φωλεών για τις

ανάγκες  κτιρίων  και  οχηµάτων  ∆ήµου  Θέρµης»  (α/α  139)  προϋπολογισµού  9.796,00€

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

Με  την  ίδια  απόφαση  εγκρίθηκε  η  εκτέλεση  της  ανωτέρω  προµήθειας,  οι  τεχνικές

προδιαγραφές σύµφωνα µε την αριθµ. 4/2017 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

του ∆ήµου, καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας ο δηµόσιος συνοπτικός
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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. 2466/26-01-2017 διακήρυξη διενέργειας

του διαγωνισµού 

Στη δηµοπρασία που έλαβε χώρα την  9η-2-2017 και όπως προκύπτει από το σχετικό

πρακτικό κατέθεσαν προσφορά οι: 

Αριθµός
Σήµανσης
Φακέλου

Ηµεροµηνία
Κατάθεσης Επωνυµία ∆ιεύθυνση

1 08/02/17 ΑΛΦΑ ΓΙΑΝΑΚΚΙ∆ΗΣ ΙΚΕ 3ο Χλµ ΛΑΓΚΑ∆Α 5 ΒΡΥΣΩΝ, 57200, ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ

2 09/02/17 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΝΑΡΗ 15, 54644, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

3 09/02/17 ∆ΑΝΟΓΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 220, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

4 09/02/17 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΦΑΝΤΕΣ Ν.ΡΟ∆ΟΠΗΣ, 69100

5 09/02/17 ASTORIA SAFETY STORES ΙΚΕ Β' ΕΙΣ., 5Β ΟΙΚ.ΤΕΤΡ. ΒΙΠΕΘ ΣΙΝ∆ΟΥ, 57022, 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

6 09/02/17 ΖΕΡΑΚΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΟΕ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 69, ΣΕΡΡΕΣ

Στη συνέχεια η επιτροπή 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  και των έξι (6) συµµετεχόντων

καθώς  διαπιστώθηκε  ότι  τα  δικαιολογητικά  συµµετοχής  τους  είναι  έγκυρα  και

σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και λοιπές διατάξεις.

Στη συνέχεια η Επιτροπή, σε νέα συνεδρίαση στις 13-2-2017, προέβη στην αξιολόγηση

των τεχνικών προσφορών και  έκρινε ως αποδεκτή:  

1. τη συµµετοχή της εταιρίας ΖΕΡΑΚΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΟΕ µε αριθµό φακέλου

6 καθώς η προσφορά της περιέχει έγκυρα έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών και

πιστοποιητικά συµµόρφωσης για όλα τα είδη.  Οι τεχνικές προδιαγραφές των

προσφερόµενων  ειδών  καλύπτουν  ή  υπερκαλύπτουν  τις  ζητούµενες  από  τη

µελέτη  τεχνικών  προδιαγραφών   προδιαγραφές  για  όλα  τα  είδη.  Επιπλέον

περιλαµβάνονται  πιστοποιητικά  ISO  9001  για  τον  κατασκευαστή  και  τον

προµηθευτή. 

Ενώ έκρινε ως µη αποδεκτές: 

1. τη συµµετοχή της εταιρίας ΑΛΦΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ ΙΚΕ µε αριθµό φακέλου 1,

καθώς η προσφορά της δεν περιέχει κανένα έντυπο τεχνικών χαρακτηριστικών

για  κανένα  είδος.  Επιπλέον  δεν  περιλαµβάνεται  πιστοποιητικό  ISO 9001  του

προµηθευτή.

2. τη συµµετοχή της εταιρίας ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  µε  αριθµό

φακέλου  2,  καθώς  η  προσφορά  της  δεν  περιέχει   έντυπο  τεχνικών

χαρακτηριστικών για  τα  είδη  1,2,3,4,5,6  και  9.  Επιπλέον  δεν  περιλαµβάνεται

πιστοποιητικό ISO 9001 του προµηθευτή.
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3. τη συµµετοχή της εταιρίας ∆ΑΝΟΓΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ µε αριθµό φακέλου 3,

καθώς η προσφορά της περιέχει µεν έγκυρα έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών

αλλά για το είδος 9 (πυροσβεστική φωλιά), προσφέρεται λάστιχο διαµέτρου 1/2”

(Φ12,5) που υπολείπεται της ελάχιστης απαιτούµενης από τη µελέτη τεχνικών

προδιαγραφών διατοµής (Φ15).  Επιπλέον,  για  το  είδος 8 δεν  περιλαµβάνεται

πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε την οδηγία 97/23/ΕΚ.

4. τη συµµετοχή της εταιρίας ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  µε  αριθµό  φακέλου  4,

καθώς η προσφορά της περιέχει µεν έγκυρα έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών,

αλλά για το είδος 9 (πυροσβεστική φωλιά), προσφέρεται λάστιχο διαµέτρου 1/2”

(Φ12,5) που υπολείπεται της ελάχιστης απαιτούµενης από τη µελέτη τεχνικών

προδιαγραφών  διατοµής  (Φ15).  Επιπλέον,  για  τα  είδη  5,  7  και  8  δεν

περιλαµβάνεται πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε την οδηγία 97/23/ΕΚ, ενώ για

τα  είδη  1,3,7  και  8  δεν  περιλαµβάνεται  πιστοποιητικό  συµµόρφωσης  µε  τα

πρότυπα ΕΝ3.

5. τη συµµετοχή της εταιρίας ASTORIA  SAFETY  STORES  ΙΚΕ  µε  αριθµό

φακέλου  5,  καθώς  η  προσφορά  της  δεν  περιέχει  κανένα  έντυπο  τεχνικών

χαρακτηριστικών για κανένα είδος. Επιπλέον δεν περιλαµβάνεται πιστοποιητικό

ISO 9001 του προµηθευτή.

Ο διαγωνισµός συνεχίστηκε σε επόµενη συνεδρίαση της επιτροπής στις 22/2/2017 µε

την  αποσφράγιση  του  φακέλου  της  οικονοµικής  προσφοράς  του  συµµετέχοντα  µε

αριθµό φακέλου 6 του οποίου η προσφορά  κρίθηκε αποδεκτή και διαπιστώθηκε ότι η

προσφερόµενη τιµή ποσού 6.262,00 Ευρώ µε ΦΠΑ δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισµό

της προµήθειας των 9.796,00 Ευρώ µε ΦΠΑ.

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  η  επιτροπή  προτείνει την  ανακήρυξη  της  διαγωνιζόµενης

εταιρίας ΖΕΡΑΚΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΟΕ µε αριθµό φακέλου 6 σε προσωρινό ανάδοχο

της  «Προµήθειας πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών φωλεών για τις ανάγκες κτιρίων

και οχηµάτων ∆ήµου Θέρµης»  

 Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της 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 πρακτικό για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση

της  προµήθειας  µε  τίτλο  :  «Προµήθεια  πυροσβεστήρων  και  πυροσβεστικών

φωλεών για τις ανάγκες κτιρίων και οχηµάτων ∆ήµου Θέρµης» προϋπολογισµού

9.796,00€  συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ σύµφωνα  µε  το  οποίο  αναδείχθηκε

προσωρινός ανάδοχος  η εταιρεία  ΖΕΡΑΚΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΟΕ  µε αριθµό

φακέλου 6 καθώς η προσφορά της κρίθηκε αποδεκτή και η προσφερόµενη τιµή

ποσού  6.262,00  Ευρώ  µε  ΦΠΑ  δεν  υπερβαίνει  τον  προϋπολογισµό  της

προµήθειας. 

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

«Προµήθεια πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών φωλεών για τις ανάγκες κτιρίων

και  οχηµάτων  ∆ήµου  Θέρµης»  την  εταιρεία  ΖΕΡΑΚΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ  ΟΕ,

έναντι ποσού 6.262,00 Ευρώ µε ΦΠΑ
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 174/2017

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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