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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠ Ο ΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 38/28-09-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 399/2016

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών,
καθορισµός τρόπου εκτέλεσης,
όρων
διακήρυξης δηµοπρασίας
και
συγκρότηση
επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων για την
εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο :
“Προµήθεια µηχανηµάτων έργου,
οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού”.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 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 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:
ΠΑΡΟ ΝΤΕ Σ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
Γκιζάρης Στέργιος
Γεωργαλή Ζωή
Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
Αναγνώστου Πασχάλης
Καρκατζίνος Νικόλαος
Πράτανος Απόστολος

ΑΠ Ο ΝΤΕ Σ

1. Αποστόλου Στυλιανός
2.Καρκατζούνης Θεοφάνης

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 3ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι µε
την υπ’αριθµ. 344/2016 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε τα από
11-7-201 και 27-7-2016
πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής-

ΑΔΑ: 779ΣΩΡΣ-ΩΑ6
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

αξιολόγησης τεχνικών και οικονοµικών προσφορών αντίστοιχα της δηµοπρασίας
για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου,
οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού» πρ/µού 379.500,00€ (συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ) και ανέθεσε την εκτέλεση της ανωτέρω προµήθειας
1. για την οµάδα ΣΤ (Υπερκατασκευή πλύσεως κάδων) στην εταιρία
“ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Ε.” έναντι ποσού 50.000,00 € (πλέον
ΦΠΑ), και 62.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)
2. για την οµάδα Α (Καλαθοφόρο όχηµα) στην εταιρία “ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.” έναντι ποσού 79.900,00 € (πλέον ΦΠΑ), και 99.076,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)
Επίσης κήρυξε άγονο το διαγωνισµό για τις Οµάδες ΟΜΑ∆Α Β [∆ιαµορφωτής
γαιών (grader)], ΟΜΑ∆Α Γ (Μηχανοκίνητος φορτωτής), ΟΜΑ∆Α ∆ [Φορτηγό
όχηµα (µεταχειρισµένο)], ΟΜΑ∆Α Ε [Φορτηγό όχηµα (καινούριο)], ΟΜΑ∆Α Ζ
(Απορριµµατοφόρο υπογείων κάδων) και ΟΜΑ∆Α Η (Αλατοδιανοµείς) καθώς
δεν κατατέθηκε καµία προσφορά , µαταίωσε το αποτέλεσµά του και αποφάσισε
την επανάληψη της δηµοπρασίας µε τροποποίηση της µελέτης και των όρων της
διακήρυξης.
Με τις αριθ. 209/2016 και 352/2016 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής έχουν
δεσµευτεί οι σχετικές πιστώσεις σε βάρος των Κ.Α. πρ/µού οικ. Έτους 2016.
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας 216.894,27 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)
θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου και βαρύνει τους παρακάτω
Κ.Α. προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016:
02.30.7131.007
02.30.7131.008
02.30.7132.004
02.20.7132.012
02.30.7132.011

«Προµήθεια γκρέϊντερ» ποσό 45.365,84€
«Προµήθεια φορτωτή» ποσό 45.365,84€
«Προµήθεια φορτηγών» ποσό 44.000,00€
«Προµήθεια απορριµµατοφόρου υπογείων κάδων» ποσό 62.000€
«Προµήθεια αλατιέρων» ποσό 20.162,59 ευρώ.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθ. 324/2016 απόφασή του ενέκρινε την
εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο : “Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων
λοιπού
εξοπλισµού”,
προϋπολογισµού
216.894,27
ευρώ
και
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), για τις οµάδες που κηρύχτηκε άγονος, σύµφωνα
µε την υπ αριθµ. 23/2016 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου Θέρµης.
Στη συνέχεια, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθ. 371/2016 απόφασή του
ανακάλεσε την αριθ. 324/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια της ανωτέρω προµήθειας, σύµφωνα µε την υπ αριθµ.
23/2016 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου Θέρµης, η οποία συντάχθηκε
µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α , καθώς αυτές καταργήθηκαν από 8-8-2016 µε
το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08.08.2016
τεύχος Α’), οι διατάξεις του οποίου είναι πλέον σε ισχύ και ενέκρινε τη διενέργεια
διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων
και λοιπού εξοπλισµού, προϋπολογισµού 216.894,27 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ), σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 25/2016 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών του
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∆ήµου Θέρµης και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η αγορά του ενός καινούργιου φορτηγού οχήµατος (οµάδα Γ’ της µελέτης) από
το ελεύθερο εµπόριο, εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ 16449/9-3-2016 Απόφαση της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Ύστερα από τα παραπάνω έθεσε υπόψη της εισήγηση της Οικονοµικής
υπηρεσίας και την υπ’αριθ. 25/2016 µελέτη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο : “Προµήθεια µηχανηµάτων
έργου,
οχηµάτων
και
λοιπού
εξοπλισµού”,
πρ/µού
216.894,27€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) και πρότεινε την εκτέλεση της προµήθειας µε
δηµόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη µειοδότη
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής, ανά οµάδα ειδών του προϋπολογισµού της
προµήθειας καθώς και τον καθορισµό των όρων διακήρυξης σύµφωνα µε το
συνηµµένο σχέδιο, κάλεσε δε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Στη συνέχεια έθεσε επίσης υπόψη την από 23-9-2016 εισήγηση της
Προϊσταµένης ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σύµφωνα µε την οποία:
“Με τις διατάξεις άρθ 221 του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) προβλέπεται
ότι:
1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων, τα όργανα που
γνωµοδοτούν προς τα αποφαινόµενα όργανα («γνωµοδοτικά όργανα») έχουν
ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α)
........................
η) γνωµοδοτούν για τις προβλεπόµενες στον παρόντα νόµο ενστάσεις και
προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της
Προϊσταµένης Αρχής.
3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωµοδοτικά όργανα για
συγκεκριµένη σύµβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συµβάσεις που
συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει
τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριµένης/ων σύµβασης ή συµβάσεων. Εφόσον τα
όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους,συνεχίζονται και
ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο...."
4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες, ο
αριθµός και οι ιδιότητες των µελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών
κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικά µε τα ανωτέρω.
.......
6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις
αναθέτουσες αρχές, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2690/1999
«Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας», εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως
άνω νόµου.
7. Στη σύνθεση των γνωµοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου µετέχει
υποχρεωτικά ένα µέλος του Μη.Π.Υ.∆η.Συ. του άρθρου 344
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Επιπλέον µε τις διατάξεις παρ 11α) και ε)του ιδίου άρθ. προβλέπεται:
11. Στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών,
πέραν των οριζοµένων στην παρ. 1,ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Για την εξέταση των προβλεπόµενων ενστάσεων και προσφυγών που
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό
γνωµοδοτικό όργανο τριµελές ή πενταµελές (Επιτροπή αξιολόγησης
ενστάσεων) τα µέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα µέλη του
γνωµοδοτικού οργάνου που είναι αρµόδιο για τα υπόλοιπα θέµατα που
ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης(αξιολόγηση προσφορών κλπ)..."
......
ε) Για την επιλογή των µελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου,
οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του
άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α1 226).
Τέλος στο Άρθρ. 344 παρ. 1 του νόµου αναφέρεται:
Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσωπικού Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων
Φορέων
1 .Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό
που είναι επιφορτισµένο µε καθήκοντα σχετικά µε την προπαρασκευή,
σύναψη και εκτέλεση των ∆ηµοσίων συµβάσεων διαθέτει την απαιτούµενη
κατάρτιση, εµπειρία και εξειδίκευση.
...............
Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. αναστέλλεται µέχρι την
επαρκή λειτουργία του Μητρώου. Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου η
επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται από το φορέα τήρησής του.
Επιπλέον µε τις διατάξεις άρθ 72 παρ ε) του Ν.3852/2010 (Οικονοµική
Επιτροπή-Αρµοδιότητες) η Οικονοµική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους,
συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και
την αξιολόγηση των προσφορών, µπορεί να συγκροτεί επιτροπές από µέλη
της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και ύστερα από την εφαρµογή του νόµου (8-82016),θα πρέπει να συγκροτηθεί επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων ή
προσφυγών για την ανωτέρω προµήθεια.
Η ∆/νσή µας προτείνει τη συγκρότηση τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων από υπαλλήλους µε διαδικασία κλήρωσης, της οποίας η σύνθεση
προβλέπεται από το επισυναπτόµενο πρακτικό.”
Τέλος έθεσε υπόψη το από 23-9-2016 σχετικό πρακτικό κλήρωσης µελών
συλλογικών οργάνων, το αποτέλεσµα της οποίας έχει ως εξής:
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Χουζανάς Ευστάθιος, ∆Ε Οδηγών
2) Ιωακειµίδης Γρηγόριος, ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου
3) Νικήτας Γεώργιος, ∆Ε Μηχανοτεχνιτών
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Ευθυµιάδης Σάββας, ∆Ε Οδηγών
2) Μπαραχάνος Σωτήριος, ∆Ε Οδηγών
3) Ζαµπούκης Αναστάσιος, ΥΕ Εργ/τεχνιτών
και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη
της την εισήγηση του Προέδρου και της υπηρεσίας, την αριθ. 25/2016 µελέτη της
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, τις σχετικές αποφάσεις, τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010
ΑΠΟ ΦΑΣ Ι ΖΕ Ι

οµόφωνα

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση της προµήθειας µε
τίτλο : “Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού”, σύµφωνα µε την αριθ. 25/2016 µελέτη της Οικονοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου, συνολικού προϋπολογισµού 216.894,27€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α).
2. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας τον δηµόσιο ανοικτό

ηλεκτρονικό µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη µειοδότη µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής, ανά οµάδα ειδών του προϋπολογισµού της
προµήθειας
3. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το
επισυναπτόµενο σχέδιο διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσας απόφασης.
4.

Συγκροτεί επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρ. 221 παρ. 11Α του
Ν.4412/2016, σύµφωνα µε το πρακτικό επιτροπής διενέργειας δηµόσιας
κλήρωσης της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για την εκτέλεση
της ανωτέρω προµήθειας ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Χουζανάς Ευστάθιος, ∆Ε Οδηγών, ως Πρόεδρος
2) Ιωακειµίδης Γρηγόριος, ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου
3) Νικήτας Γεώργιος, ∆Ε Μηχανοτεχνιτών
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Ευθυµιάδης Σάββας, ∆Ε Οδηγών
2) Μπαραχάνος Σωτήριος, ∆Ε Οδηγών
3) Ζαµπούκης Αναστάσιος, ΥΕ Εργ/τεχνιτών
Για την διενέργεια του διαγωνισµού θα εκδοθεί διακήρυξη από τον ∆ήµαρχο
Θέρµης Παπαδόπουλο Θεόδωρο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 399/2016.
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
Υ Π Ο Γ ΡΑ Φ Ε Σ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

