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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ'  αριθµ.  38/28-9-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονοµικής
Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ.  397/2016     ΘΕΜΑ  :  Έγκριση  πρακτικού
αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών
της  προµήθειας  µε  τίτλο: “Μίσθωση
µηχανηµάτων  έργου,  οχηµάτων  και
φορτηγών”,  µαταίωση  των
αποτελεσµάτων για  τις οµάδες  Α,Β,Γ
και  επανάληψη  του  διαγωνισµού  µε
τροποποίηση  των  τεχνικών
προδιαγραφών  και  των  όρων
διακήρυξης µόνο για την οµάδα Α και
χωρίς  τροποποίηση  για  τις  οµάδες  Β
και Γ.”.

             

Στη  Θέρµη  και  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  (Οικονοµική  Υπηρεσία  –  Τριάδι)
σήµερα  την  28η-9-2016  ηµέρα  Τετάρτη  και  ώρα  8.30  π.µ.  συνεδρίασε  η
Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 32478/23-9-2016 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. Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
2. Γκιζάρης Στέργιος 1. Αποστόλου Στυλιανός
3. Γεωργαλή Ζωή 2.Καρκατζούνης Θεοφάνης
4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Αναγνώστου Πασχάλης  

6. Καρκατζίνος Νικόλαος
7. Πράτανος Απόστολος

                           
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 αφού εισηγήθηκε το 1ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθ. 506/2015 απόφασή του ενέκρινε την εκτέλεση 

της προµήθειας µε τίτλο: «Μίσθωση µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων και 
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φορτηγών» , σύµφωνα µε την αριθ. 57/2015 µελέτη που συντάχθηκε από τη ∆/νση 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, συνολικού προϋπολογισµού 153.258,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)

Στη  συνέχεια  µε  την  597/2015 απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής  εγκρίθηκαν  οι
τεχνικές  προδιαγραφές  σύµφωνα  µε  την  αριθ.  57/2015  µελέτη  της  ∆/νσης
Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου,  καθορίστηκε  ως  τρόπος  εκτέλεσης  της
προµήθειας ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη προσφορά και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης της προµήθειας.

Με  την  υπ’αριθµ.  26/2016  απόφαση  της  Οικονοµικής  επιτροπής  δεσµεύτηκε
πίστωση ποσού 123.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6233.001 για την Μίσθωση
µηχανηµάτων (α/α 110)

Το υπόλοιπο ποσό των 30.258,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του 2017.

Με  την  υπ’αριθµ.  158/2016  απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής  εγκρίθηκαν  τα
πρακτικά  της  διεξαχθείσας  την  26-1-2016  δηµοπρασίας  για  την  εκτέλεση  της
προµήθειας  µε τίτλο  «Μίσθωση  µηχανηµάτων  έργου, οχηµάτων και φορτηγών»

πρ/µού 153.258,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) κατά την οποία:

1. για  τις  οµάδες  Α’,  Β’,  Γ’,  ∆’,  Ε’,  Ζ’ Λ’ µειοδότρια  αναδείχθηκε  η
επιχείρηση του ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

2. για  την  οµάδα  Κ΄µειοδότρια  αναδείχθηκε  η  εταιρεία  ΝΙΚ.  Π.

ΚΑΪΣΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Με  την  ίδια  απόφαση  µαταιώθηκαν  τα  αποτελέσµατα  του  διαγωνισµού  για  τις
οµάδες    Η΄,  Θ΄,  και  Ι΄, για  τις  οποίες  δεν  υποβλήθηκε  προσφορά  από  τους
διαγωνιζόµενους ή η υποβληθείσα προσφορά απορρίφθηκε σε προηγούµενη φάση
του διαγωνισµού και αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισµού ως εξής :

1) Για  τα  είδη  των  οµάδων  Η΄,  και  Ι΄,  χωρίς  τροποποίηση  των
όρων και  των  τεχνικών προδιαγραφών.

2)  Για  τα  είδη  της   οµάδας  Θ΄,  µε  τροποποίηση  των   τεχνικών
προδιαγραφών,  µε  συγκριτικό  κριτήριο  το  µέγιστο  φορτίο  του
τετραξονικού  φορτηγού  αυτοκινήτου,  το  οποίο  καθορίζεται  από  τις
κείµενες νοµοθετικές διατάξεις και είναι 33.000 χιλιόγραµµα.

Για  τη  διενέργεια  του  επαναληπτικού  διαγωνισµού  µε  την  υπ'αριθµ.  174/2016

απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  καθορίστηκε  ως  τρόπος  εκτέλεσης  της
προµήθειας  «Μίσθωση  µηχανηµάτων  έργου,  οχηµάτων  και  φορτηγών»,  πρ/µού
54.359,85  €  (συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ)  ο  δηµόσιος  ανοικτός  ηλεκτρονικός
διαγωνισµός  µε  σφραγισµένες  προσφορές  και  µε  κριτήριο  κατακύρωσης  τη
χαµηλότερη  τιµή  ανά  οµάδα  ειδών  της  µελέτης  σύµφωνα  µε  την  αριθ.  14/2016

µελέτη, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές  της προµήθειας και καθορίστηκαν
οι όροι διακήρυξης της δηµοπρασίας.

Με  την ίδια απόφαση  δεσµεύτηκε  πίστωση  ποσού  7.500,00€ σε βάρος  του Κ.Α.

02.30.6233.001  Προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2016  (συµπληρωµατική)  για  την
εκτέλεση της προµήθειας (α/α 456) 

Η επιπλέον δέσµευση πραγµατοποιήθηκε καθώς προέκυψε ανάγκη για  µίσθωση
και  ενός  γερανοφόρου  οχήµατος  µε  το  χειριστή  ή  τον  οδηγό  τους,  για  την
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µετακίνηση  –  ρυµούλκηση  των  οχηµάτων  και  µηχανηµάτων  έργου  του  ∆ήµου
(απορριµµατοφόρα,  φορτηγά,  σάρωθρα,  φορτωτές,  επιβατικά  κ.λ.π.)  από  το
σηµείο  που  ακινητοποιήθηκαν  (εντός  ορίων  Νοµού  Θεσσαλονίκης  και  όµορων
Νοµών),  στο  εργοτάξιο  του  ∆ήµου  ή  στο  συνεργείο  επισκευής  του  οχήµατος  ή
µηχανήµατος  του  αναδόχου  του  αντίστοιχου  διαγωνισµού,  επειδή  ο  ∆ήµος  δεν
διαθέτει το κατάλληλο ειδικό τεχνικό εξοπλισµό για την µετακίνηση- ρυµούλκηση
των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου σε περίπτωση ακινητοποίησης
λόγω βλάβης και για το λόγο αυτό προστέθηκε στη νέα µελέτη. 

Τέλος  µε  την  υπ’αριθµ.  292/2016  απόφασή  της  η  Οικονοµική  Επιτροπή
αποδέχτηκε τη γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας και απέρριψε την από 23-

6-2016 ένσταση από την εταιρεία µε την επωνυµία «∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.»  µε  διακριτικό  τίτλο  “ΤΕΧΝΙΚΗ  DION  Ε.Ε”,  κατά  του  πρακτικού
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση
της   ανωτέρω  προµήθειας  και  ενέκρινε  το  από  15-6-2016 πρακτικό  διενέργειας
διαγωνισµού  και  αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών,  για  την  εκτέλεση  της
προµήθειας µε τίτλο : “Μίσθωση µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων και φορτηγών”,

σύµφωνα µε τo οποίo έγινε αποδεκτή για περαιτέρω αξιολόγηση η προσφορά της
επιχείρησης: 

Για τα είδη της ΟΜΑ∆ΑΣ ∆΄

���� ΤΡΑΝΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του Ελευθερίου

Για τα είδη της ΟΜΑ∆ΑΣ    Ε’

���� ΤΡΑΝΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του Ελευθερίου

και απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρίας:
Για τα είδη της ΟΜΑ∆ΑΣ   Α’

���� ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.    

ενώ: 

Γ  ι  α τα είδη της ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄  , 

    δεν κατατέθηκε προσφορά από τις συµµετέχουσες στο διαγωνισµό επιχειρήσεις.

Για τα είδη της ΟΜΑ∆ΑΣ Γ΄  , 

    δεν κατατέθηκε προσφορά από τις συµµετέχουσες στο διαγωνισµό επιχειρήσεις.

Επίσης µε την ίδια απόφαση, µαταιώθηκαν τα αποτελέσµατα και αποφασίστηκε η
επανάληψη του διαγωνισµού για τα είδη της  ΟΜΑ∆ΑΣ Α' µε τροποποίηση των
τεχνικών προδιαγραφών  και των όρων της διακήρυξης που περιέχουν αναφορές
σχετικές µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ζητούµενου είδους.

Ο διαγωνισµός που εγκρίθηκε µε την υπ'αριθµ. 174/2016 απόφαση
της  Οικονοµικής  Επιτροπής  συνεχίστηκε  µε  την  ηλεκτρονική
αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  της  οικονοµικής  προσφοράς  της
µοναδικής  διαγωνιζόµενης  επιχείρησης  ΤΡΑΝΤΟΣ  ΘΕΟΧΑΡΗΣ
του  Ελευθερίου  που  έγινε  αποδεκτή  στο  προηγούµενο  στάδιο  του
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διαγωνισµού  και  όπως  προκύπτει από  το  από  15-9-2016 πρακτικό
είναι η εξής:

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝΑ∆Α

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟ
-ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
(ΕΥΡΩ)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΕΥΡΩ)

ΟΜΑ∆Α ∆:  

Γερανοφόρο  όχηµα  για
µετακίνηση  -  ρυµούλκηση
απορριµµατοφόρων,

φορτηγών,  σαρώθρων,
φορτωτών.

Αριθµός
ρυµουλκούµενων

22 495 450

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 9.900,00

ΦΠΑ 23% 2.277,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ 12.177,00

ΟΜΑ∆Α Ε:  

Γερανοφόρο  όχηµα  για
µετακίνηση  -  ρυµούλκηση
επιβατικών και ηµιφορτηγών

Αριθµός
ρυµουλκούµενων

9 145 120

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.080,00

ΦΠΑ 23% 248,40

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε 1.328,40

 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού προτείνει:

1. Την κατακύρωση των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ ∆΄ στην επιχείρηση ¨ΤΡΑΝΤΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ  του  Ελευθερίου¨,  η  οποία  προσέφερε  για  το  σύνολο  του
προϋπολογισµού  της  ΟΜΑ∆ΑΣ  ∆΄  9.900,00  €  (χωρίς  ΦΠΑ)  έναντι
προϋπολογισµού µελέτης της ιδίας οµάδας 10.890,00 € (χωρίς ΦΠΑ). Η τιµή
προσφοράς µε ΦΠΑ ανέρχεται στα 12.177,00 €.

2. Την κατακύρωση των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ Ε΄ στην επιχείρηση ¨ ΤΡΑΝΤΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ  του  Ελευθερίου ¨  η  οποία  προσέφερε  για  το  σύνολο  του
προϋπολογισµού  της  ΟΜΑ∆ΑΣ  Ε΄  1.080,00  €  (χωρίς  ΦΠΑ)  έναντι
προϋπολογισµού µελέτης της ιδίας οµάδας 1.305,00 € (χωρίς ΦΠΑ). Η τιµή
προσφοράς µε ΦΠΑ ανέρχεται στα 1.328,40 €.

Η οικονοµική προσφορά της διαγωνιζόµενης επιχείρησης ¨ΤΡΑΝΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
του  Ελευθερίου¨  για  το  σύνολο  των  οµάδων  ειδών,  στις  οποίες  προτείνεται  να
κατακυρωθεί,  ανέρχεται  στο  ποσό  των  δεκατριών  χιλιάδων,  πεντακοσίων  πέντε
Ευρώ και σαράντα λεπτών (13.505,40€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, χωρίς να
υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της µελέτης για το αντίστοιχο σύνολο οµάδων ειδών,
που ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων, εννιακοσίων ενενήντα εννέα
Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (14.999,85€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, και
είναι σύµφωνη µε τον όρο της διακήρυξης, που αναφέρεται στο άρθρο 10 αυτής.
Επίσης  σύµφωνα  µε  το  από  20-9-2016 έγγραφο  του  τµήµατος  Προµηθειών  του
∆ήµου  για την σύνταξη του προϋπολογισµού της  µελέτης µε α/α 14/2016 (∆/νση
Οικονοµικών  Υπηρεσιών)  που  αφορά  στην  εκτέλεση  του  διαγωνισµού  µε  τίτλο
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«Μίσθωση µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων και φορτηγών», οι τιµές που λήφθηκαν
υπόψη για την σύνταξη αυτού ήταν οι τρέχουσες που επικρατούσαν στην αγορά. 

Με  το  ίδιο  πρακτικό  για  τα  είδη  των  οµάδων  Α΄,  Β΄  και  Γ΄,  για  τις  οποίες  δεν
υποβλήθηκε  προσφορά  από  τους  διαγωνιζόµενους  ή  η  υποβληθείσα  προσφορά
απορρίφθηκε στην προηγούµενη φάση του διαγωνισµού, η επιτροπή γνωµοδοτεί, να
µαταιωθούν τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού για τις συγκεκριµένες οµάδες και να
γίνει  επανάληψη  του  διαγωνισµού  σύµφωνα  µε  τις  ισχύουσες  κατά  το  χρόνο
διενέργειας της επαναληπτικής διαδικασίας διατάξεις ως εξής : 

Για τα είδη της οµάδας Α΄(Καλαθοφόρο όχηµα µε δυνατότητα ανύψωσης έως 18µ
από  το  έδαφος  κατάλληλο  και  για  την  εκτέλεση  ηλεκτρολογικών  εργασιών),  µε
τροποποίηση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  των  όρων  της  διακήρυξης  που
περιέχουν αναφορές σχετικές µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ζητούµενου είδους,
όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στη  µε  αρ.  292/2016  απόφαση  της  Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης ύστερα από τη γνωµοδότηση της εν λόγω επιτροπής.
Για τα είδη των οµάδων  Β΄ (φορτηγό τετραξονικό, µέγιστου µεικτού φορτίου 33

τόνων,  για  µεταφορές  προϊόντων  εκσκαφών  και  κατεδαφίσεων,  αδρανών  και
διαφόρων άλλων υλικών κλπ)  και Γ΄ (φορτηγό για µεταφορά µηχανηµάτων έργου
και οχηµάτων του ∆ήµου, ωφέλιµου φορτίου έως 25 τόνου), χωρίς τροποποίηση των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

Ύστερα  από  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  το  πρακτικό  αξιολόγησης
οικονοµικών προσφορών, την εισήγηση  της Οικονοµικής Υπηρεσίας  και κάλεσε
την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το
πρακτικό  του  διαγωνισµού,  τις  διατάξεις  του  Ν.  3463/2006,  του  ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ
11389/1993), του Ν. 3852/2010 και τις σχετικές αποφάσεις
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα

1. Εγκρίνει  το  από  15-9-2016 πρακτικό  αξιολόγησης  οικονοµικών  προσφορών
για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο::  “Μίσθωση µηχανηµάτων έργου,

οχηµάτων και φορτηγών”, σύµφωνα µε τo οποίo:

���� η προσφορά της επιχείρησης  ¨ΤΡΑΝΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του Ελευθερίου¨

για την  ΟΜΑ∆Α  ∆΄ (Γερανοφόρο όχηµα για µετακίνηση - ρυµούλκηση
απορριµµατοφόρων, φορτηγών, σαρώθρων, φορτωτών),  ποσού  9.900,00

€  (πλέον  ΦΠΑ)  και  12.177,00€ (συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ)  κρίθηκε
αποδεκτή  και  οικονοµικότερη  για  το  ∆ήµο  καθώς είναι  η µοναδική
οικονοµική προσφορά για τη συγκεκριµένη οµάδα και είναι χαµηλότερη
του προϋπολογισµού της µελέτης.

���� η προσφορά της επιχείρησης  ¨ΤΡΑΝΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του Ελευθερίου¨

για την  ΟΜΑ∆Α  Ε΄ (Γερανοφόρο όχηµα για µετακίνηση - ρυµούλκηση
επιβατικών  και  ηµιφορτηγών),  ποσού  1.080,00€  (πλέον  ΦΠΑ)  και
1.328,40€  (συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ)  κρίθηκε  αποδεκτή  και
οικονοµικότερη για το ∆ήµο καθώς καθώς είναι η µοναδική οικονοµική
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προσφορά  για  τη  συγκεκριµένη  οµάδα και  είναι  χαµηλότερη  του
προϋπολογισµού της µελέτης.

Η  οικονοµική  προσφορά  της  διαγωνιζόµενης  επιχείρησης  ¨ΤΡΑΝΤΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ  του  Ελευθερίου¨  για  το  σύνολο  των  οµάδων  ειδών  που
κατέθεσε  προσφορά,  ανέρχεται  στο  ποσό  των  δεκατριών  χιλιάδων,
πεντακοσίων  πέντε  Ευρώ  και  σαράντα  λεπτών  (13.505,40€)

συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ  23%,  χωρίς  να  υπερβαίνει  τον
προϋπολογισµό της µελέτης για το αντίστοιχο σύνολο οµάδων ειδών, που
ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων, εννιακοσίων ενενήντα
εννέα Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (14.999,85€) συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ  23%,  και  είναι  σύµφωνη  µε  τον  όρο  της  διακήρυξης,  που
αναφέρεται στο άρθρο 10 αυτής.

Επίσης  σύµφωνα  µε  το  από  20-9-2016  έγγραφο  του  τµήµατος
Προµηθειών  του  ∆ήµου  για  την  σύνταξη  του  προϋπολογισµού  της
µελέτης µε α/α 14/2016 (∆/νση  Οικονοµικών Υπηρεσιών) που αφορά
στην  εκτέλεση  του  διαγωνισµού  µε  τίτλο  «Μίσθωση  µηχανηµάτων
έργου, οχηµάτων και φορτηγών», οι τιµές που λήφθηκαν υπόψη για την
σύνταξη αυτού ήταν οι τρέχουσες που επικρατούσαν στην αγορά. 

2. Αναθέτει  την  εκτέλεση  της  προµήθειας  µε  τίτλο:“Μίσθωση  µηχανηµάτων  έργου,

οχηµάτων και φορτηγών”
� για την    ΟΜΑ∆Α ∆΄ (Γερανοφόρο όχηµα για µετακίνηση - ρυµούλκηση

απορριµµατοφόρων, φορτηγών, σαρώθρων, φορτωτών) στην επιχείρηση
¨ΤΡΑΝΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του Ελευθερίου¨ έναντι ποσού 9.900,00 € (πλέον
ΦΠΑ) και 12.177,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

� για την    ΟΜΑ∆Α Ε΄ (Γερανοφόρο όχηµα για µετακίνηση - ρυµούλκηση
επιβατικών  και  ηµιφορτηγών) στην  επιχείρηση   ¨ΤΡΑΝΤΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ του Ελευθερίου¨  έναντι ποσού 1.080,00€ (πλέον ΦΠΑ) και
1.328,40€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

3. Κηρύσσει άγονο και επαναλαµβάνει το διαγωνισµό :

α) για τα είδη της οµάδας Α΄ (Καλαθοφόρο όχηµα µε δυνατότητα ανύψωσης έως 18µ
από  το  έδαφος  κατάλληλο  και  για  την  εκτέλεση  ηλεκτρολογικών  εργασιών),  µε
τροποποίηση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  των  όρων  της  διακήρυξης που
περιέχουν αναφορές σχετικές µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ζητούµενου είδους,
όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στη  µε  αρ.  292/2016  απόφαση  της  Οικονοµικής
Επιτροπής  του  ∆ήµου  Θέρµης  ύστερα  από  τη  γνωµοδότηση  της  επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισµού και
β) για τα είδη των  οµάδων Β΄ (φορτηγό τετραξονικό, µέγιστου µεικτού φορτίου 33

τόνων,  για  µεταφορές  προϊόντων  εκσκαφών  και  κατεδαφίσεων,  αδρανών  και
διαφόρων άλλων υλικών κλπ) και Γ΄ (φορτηγό για µεταφορά µηχανηµάτων έργου και
οχηµάτων  του  ∆ήµου,  ωφέλιµου  φορτίου  έως  25 τόνου),  χωρίς  τροποποίηση  των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.    

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 397/2016
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    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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