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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.  39/5-10-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονοµικής

Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 411/2016          ΘΕΜΑ : Συµπλήρωση της αριθ. 345/2016 απόφασης

της  Οικονοµικής  Επιτροπής  σχετικά  µε:

«Έγκριση  πρακτικού  αξιολόγησης

οικονοµικών προσφορών για την εκτέλεση

της  εργασίας  µε  τίτλο  :  «Συντήρηση  &

επισκευή  οχηµάτων,  µηχανηµάτων  έργου

και αγροτικών µηχανηµάτων του ∆ήµου»».

  

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

σήµερα  την  5η-10-2016  ηµέρα  Τετάρτη  και  ώρα  8.30  π.µ.  συνεδρίασε  η

Οικονοµική  Επιτροπή  Θέρµης  µετά  από  την  υπ’αριθ.  33535/30-9-2016

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. Πράτανος Απόστολος            1. Αναγνώστου Πασχάλης 

3. Γεωργαλή Ζωή  2.   Καρκατζούνης Θεοφάνης

4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος  

5. Καρκατζίνος Νικόλαος

6. Γκιζάρης Στέργιος

7. Αποστόλου Στυλιανός

                                  

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.     

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου  Θέρ-

µης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 3ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι µε την

αριθ.  345/2016 απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  το  από  27η-7-

2016 πρακτικό   αξιολόγησης  οικονοµικών  προσφορών  του  διεξαχθέντος  την

διαγωνισµού  για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο: «Συντήρηση & επισκευή
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οχηµάτων,  µηχανηµάτων  έργου  και  αγροτικών  µηχανηµάτων  του  ∆ήµου»

σύµφωνα µε τo οποίo:

���� η προσφορά της εταιρίας   «ΙΝΤΕΡΤΡΑΚ Ε.Π.Ε.» για την ΟΜΑ∆Α  2

(Μηχανολογικές εργασίες κάθε είδους επί των Μηχανηµάτων Έργου,

Σαρώθρων, Αγροτικών Μηχανηµάτων του ∆ήµου),  ποσού 37.716,00 €

(πλέον ΦΠΑ) κρίθηκε αποδεκτή και οικονοµικότερη για το ∆ήµο κα-

θώς είναι η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά που δόθηκε από τους

συµµετέχοντες για τη συγκεκριµένη οµάδα και είναι χαµηλότερη του

προϋπολογισµού της µελέτης.

���� η  προσφορά  της  εταιρίας   «ΜΑΡΑΓΚΟΣ  Θ.  & ΣΙΑ  Ο.Ε.»  για  την

ΟΜΑ∆Α  1 (Μηχανολογικές εργασίες κάθε είδους επί των Φορτηγών,

Απορριµµατοφόρων, Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήµατος),  ποσού

77.350,00  € (πλέον  ΦΠΑ)  κρίθηκε  αποδεκτή  και  οικονοµική  για  το

∆ήµο καθώς είναι η µοναδική οικονοµική προσφορά για τη συγκεκρι-

µένη οµάδα και είναι χαµηλότερη του προϋπολογισµού της µελέτης.

���� η  προσφορά  της  εταιρίας   «ΜΑΡΑΓΚΟΣ  Θ.  & ΣΙΑ  Ο.Ε.»  για  την

ΟΜΑ∆Α  6 (Εργασίες φανοποιείου - βαφείου για το σύνολο των οχη-

µάτων του ∆ήµου),  ποσού 8.970,00 € (πλέον ΦΠΑ) κρίθηκε αποδεκτή

και οικονοµική για το ∆ήµο καθώς είναι η µοναδική οικονοµική προ-

σφορά για τη συγκεκριµένη οµάδα και είναι χαµηλότερη του προϋπο-

λογισµού της µελέτης.

και ανέθεσε την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας 

���� για την ΟΜΑ∆Α 2 (Μηχανολογικές εργασίες κάθε είδους επί των Μη-

χανηµάτων Έργου, Σαρώθρων, Αγροτικών Μηχανηµάτων του ∆ήµου)

στην εταιρία  «ΙΝΤΕΡΤΡΑΚ Ε.Π.Ε.» έναντι ποσού  37.716,00 € (πλέον

ΦΠΑ)

���� για  την  ΟΜΑ∆Α  1  (Μηχανολογικές  εργασίες  κάθε  είδους  επί  των

Φορτηγών, Απορριµµατοφόρων, Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήµα-

τος)   στην  εταιρία «ΜΑΡΑΓΚΟΣ  Θ.  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.»  έναντι  ποσού

77.350,00 € (πλέον ΦΠΑ)

���� για την ΟΜΑ∆Α 6 (Εργασίες φανοποιείου - βαφείου για το σύνολο των

οχηµάτων του ∆ήµου)   στην εταιρία «ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»

έναντι ποσού 8.970,00 € (πλέον ΦΠΑ)

 

Η  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  απεστάλη  για  έλεγχο  στην

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης , η οποία µε το αριθ. 57695/14-

9-2016  έγγραφό  της  ζητά  συµπληρωµατική  απόφαση  της  Οικονοµικής

Επιτροπής από την οποία να προκύπτει ειδική αιτιολογία όσον αφορά τις οµάδες

1 και 6 για την κατακύρωση της εργασίας στο µοναδικό µειοδότη σύµφωνα µε

τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.∆. 28/80, καθώς οι ∆ήµοι έχουν την ευχέρεια

να µαταιώσουν το σχετικό διαγωνισµό και να τον επαναλάβουν εάν κρίνουν το

αποτέλεσµά  του  ως  µη  ικανοποιητικό  και  οφείλουν  να  αιτιολογήσουν  την

σχετική κρίση τους της κατακύρωσης ή µη των σχετικών υπηρεσιών (Ελ. Συν.
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270/2011, ΣτΕ 761/2010, Ελ. Συν. Τµ. VI Απόφαση 2754/2011, Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ.

7 Πράξη 129/2013).

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη το από 30-9-2016 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαχείρισης

και Συντήρησης οχηµάτων στο οποίο αναφέρεται ότι για την σύνταξη του προ-

ϋπολογισµού της µελέτης µε α/α 3/2016 (∆/νση  Ανακύκλωσης και Καθαριότη-

τας) που αφορά στην εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο: «Συντήρηση & επισκευή

οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και αγροτικών µηχανηµάτων του ∆ήµου», οι τι-

µές που λήφθηκαν υπόψη για την σύνταξη αυτού ήταν οι τρέχουσες που επικρα-

τούσαν στην αγορά. 

Πριν τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό για την εκτέλεση της εργασίας µε τί-

τλο «Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και αγροτικών µη-

χανηµάτων του ∆ήµου Θέρµης», είχε προηγηθεί ένας (1) άγονος ανοικτός ηλε-

κτρονικός διαγωνισµός στον  οποίον  δεν υπήρχε  εκδήλωση ενδιαφέροντος  από

κανέναν συµµετέχοντα  για την Οµάδα 6 (Εργασίες  φανοποιείου - Βαφείου επί

του συνόλου των οχηµάτων). 

Αναφορικά  µε  την  Οµάδα  1  (Μηχανολογικές  εργασίες  κάθε  είδους  επί  των

Φορτηγών,Απορριµµατοφόρων, Λεωφορείων, Πυροσβεστικού) του διαγωνισµού,

η  συµµετοχή  της  εταιρίας  «Α.  ΠΕΤΑΛΑΣ-Θ.ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ-Χ.  ΓΚΟΓΚΟΣ

Ο.Ε.» στο  διαγωνισµό  απορρίφθηκε  µε  την  υπ.  αριθµ.  231-2016 Απόφαση  της

Οικονοµικής  Επιτροπής  του  ∆ήµου,  ενώ  η  συµµετοχή  της  εταιρίας  «ΑΦΟΙ

ΚΩΣΤΙΚΙ∆Η Ο.Ε.» απορρίφθηκε µε την υπ. αριθµ. 44804/7-6-2016 απόφαση του

Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.   

 Ύστερα από τα παραπάνω η επιτροπή ο Πρόεδρος πρότεινε τη συµπλήρωση της

αριθ. 345/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε την ειδική αιτιολογία

που  απαιτούν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  21  του  Π.∆.  28/80  και  η   σχετική

Νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να

αποφασίσει σχετικά. 

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

το  έγγραφο  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  ,  την

εισήγηση  του  Τµήµατος  ∆ιαχείρισης  και  Συντήρησης  οχηµάτων  τις  διατάξεις

του Ν. 3463/2006, το Π.∆. 28/80, του Ν. 3852/2010 και τις σχετικές αποφάσεις

    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα

       

Συµπληρώνει την αριθ. 345/2016 απόφαση της  Οικονοµικής Επιτροπής µε την

οποία  εγκρίθηκε  το  από  27-7-2016  πρακτικό  αξιολόγησης  οικονοµικών

προσφορών  του  διαγωνισµού   για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  µε  τίτλο:

«Συντήρηση  &  επισκευή  οχηµάτων,  µηχανηµάτων  έργου  και  αγροτικών

µηχανηµάτων του ∆ήµου» κατά τον οποίο µοναδικός µειοδότης για τις οµάδες 1

και  6 αναδείχθηκε  εταιρία «ΜΑΡΑΓΚΟΣ  Θ.  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.»,  έναντι  ποσού

77.350,00  € (πλέον  ΦΠΑ) και  ποσού 8.970,00  € (πλέον  ΦΠΑ) αντίστοιχα  ως

εξής:

Αναθέτει την εκτέλεση της εργασίας:

� για την ΟΜΑ∆Α 1 (Μηχανολογικές εργασίες κάθε είδους επί των Φορτη

γών, Απορριµµατοφόρων, Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήµατος)  στην 
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εταιρία «ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» έναντι ποσού 77.350,00 € (πλέον 

ΦΠΑ)

� για την ΟΜΑ∆Α 6 (Εργασίες φανοποιείου - βαφείου για το σύνολο των

οχηµάτων του  ∆ήµου)   στην εταιρία «ΜΑΡΑΓΚΟΣ  Θ.  & ΣΙΑ  Ο.Ε.»  

έναντι ποσού 8.970,00 € (πλέον ΦΠΑ) 

καθώς η προσφερόµενη τιµή είναι συµφέρουσα σε σχέση µε τις τρέχουσες

τιµές που επικρατούσαν στην αγορά και λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύντα-

ξη του προϋπολογισµού της µελέτης µε α/α 3/2016 (∆/νση  Ανακύκλωσης

και Καθαριότητας) της εργασίας.

Πριν τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό για την εκτέλεση της εργασίας 

µε  τίτλο  «Συντήρηση  & επισκευή  οχηµάτων,  µηχανηµάτων  έργου  και  

αγροτικών  µηχανηµάτων του  ∆ήµου  Θέρµης», είχε  προηγηθεί  ένας  (1)  

άγονος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός στον οποίον δεν υπήρχε εκδή

λωση ενδιαφέροντος από κανέναν συµµετέχοντα για την Οµάδα 6 (Εργα

σίες φανοποιείου - Βαφείου επί του συνόλου των οχηµάτων). 

Αναφορικά µε την Οµάδα 1 (Μηχανολογικές εργασίες κάθε είδους επί των

Φορτηγών,Απορριµµατοφόρων,  Λεωφορείων,  Πυροσβεστικού)  του  

διαγωνισµού,  η  συµµετοχή  της  εταιρίας  «Α.  ΠΕΤΑΛΑΣ-

Θ.ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ-Χ. ΓΚΟΓΚΟΣ  Ο.Ε.» στο διαγωνισµό απορρίφθηκε  

µε  την  υπ.  αριθµ.  231-2016 Απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  του  

∆ήµου,  ενώ  η  συµµετοχή  της  εταιρίας  «ΑΦΟΙ  ΚΩΣΤΙΚΙ∆Η  Ο.Ε.»  

απορρίφθηκε  µε  την  υπ.  αριθµ.  44804/7-6-2016  απόφαση  του  Γενικού  

Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

  

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 411/2016.

 

 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                 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

                

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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