
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ  αριθµ.  46/23-11-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονοµικής

Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ.  475/2016             ΘΕΜΑ :   Έγκριση  πρακτικού  ανάδειξης

προσωρινού  αναδόχου  για  την

εκτέλεση  της  προµήθειας  µε  τίτλο  :

«Προµήθεια  µηχανηµάτων  έργου,

οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού.»

               
Στη  Θέρµη  και  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  σήµερα  την  23η-11-2016  ηµέρα

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

την  υπ’αριθ.  40051/18-11-2016 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  8  µέλη, δηλαδή:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ           Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Πράτανος Απόστολος, Αντιπρόεδρος

2. Καρκατζίνος Νικόλαος                                       1. Βογιατζής ∆ηµήτριος

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος                              

4. Γεωργαλή Ζωή    

5. Γκιζάρης Στέργιος

6. Αναγνώστου Πασχάλης

7. Αποστόλου Στυλιανός

8. Καρκατζούνης Θεοφάνης
  
κηρύχτηκε από τον  Αντιπρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.        
  
 Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Πανταζή  Ιωάννα,  υπάλληλος  του  ∆ήµου

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Λόγω  απουσίας  του  Προέδρου  χρέη  εκτελεί  ο  Αντιπρόεδρος  κος  Απόστολος

Πράτανος.

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 6ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι  µε

την  αριθ.  την  υπ’αριθµ.  209/2016  απόφασή  της  η  Οικονοµική  Επιτροπή

δέσµευσε  πίστωση  συνολικού  ποσού  379.500,00€   για  την  εκτέλεση  της

προµήθειας  µε  τίτλο  : “Προµήθεια  µηχανηµάτων  έργου,  οχηµάτων  και  λοιπού

εξοπλισµού” και συγκεκριµένα :

ΑΔΑ: ΩΔΟΛΩΡΣ-ΓΨΕ



  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

1. ποσού 100.000,00€  σε βάρος του Κ.Α. 02.35.7131.004 πρ/µού οικ. Έτους

2016 για την προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος  (α/α 504)

2. συνολικού ποσού 109.000,00€ (α/α 505) και συγκεκριµένα:

���� ποσού 64.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.20.7132.010 πρ/µού οικ.

Έτους  2016  για  την  προµήθεια  υπερκατασκευής  πλυντηρίου

κάδων

���� ποσού 45.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7131.007 πρ/µού οικ.

Έτους 2016 για την προµήθεια γκρέϊντερ 

3. ποσού  45.000,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.7131.008 πρ/µού  οικ.  Έτους

2016 για την προµήθεια φορτωτή  (α/α 506)

4. ποσού 61.500,00€ σε βάρος του Κ.Α.  02.20. 7132.012 πρ/µού οικ.  Έτους

2016 για την προµήθεια απορριµµατοφόρου υπογείων κάδων  (α/α 507)

5. συνολικού ποσού 44.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7132.004 πρ/µού οικ.

Έτους 2016 για την προµήθεια φορτηγών  (µελ. 18/16-5-2016) (α/α 508)

6. συνολικού ποσού 20.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7132.011 πρ/µού οικ.

Έτους 2016 για την προµήθεια αλατιέρων  (µελ. 18/16-5-2016) (α/α 509)

Στη  συνέχεια  µε  την  352/2016 απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής   δεσµεύτηκε

πίστωση συνολικού ποσού 7.476,29€ πρ/µού οικ. Έτους 2016 για την προµήθεια

οχηµάτων  -  συµπληρωµατική  δέσµευση  λόγω  αύξησης  ΦΠΑ  (α/α  674)  και

συγκεκριµένα:

α)  ποσού  500,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.7132.012 πρ/µού  οικ.  Έτους

2016 για προµήθεια απορριµµατοφόρου υπογείων κάδων

β)  ποσού  366,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.7131.007 πρ/µού  οικ.  Έτους

2016 για προµήθεια γκρέιντερ

γ) ποσού  366,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.7131.008 πρ/µού  οικ.  Έτους

2016 για προµήθεια φορτωτή

δ) ποσού 6.081,29€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7132.004 πρ/µού οικ. Έτους

2016 για προµήθεια φορτηγών

ε) ποσού  163,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.7132.011 πρ/µού  οικ.  Έτους  

2016 για προµήθεια αλατιέρων

Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  µε  την  αριθ.  371/2016 απόφασή  του  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 ∆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.

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας 216.894,27 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)

θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου και θα βαρύνει τους παρακάτω

Κ.Α. προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016:

02.30.7131.007   «Προµήθεια γκρέϊντερ»  ποσό 45.365,84€

02.30.7131.008   «Προµήθεια φορτωτή»  ποσό 45.365,84€

02.30.7132.004   «Προµήθεια φορτηγών»  ποσό 44.000,00€

02.20.7132.012   «Προµήθεια απορριµµατοφόρου υπογείων κάδων» ποσό 62.000€

2.30.7132.11 «Προµήθεια αλατιέρων»  ποσό 20.162,59 ευρώ.

ΑΔΑ: ΩΔΟΛΩΡΣ-ΓΨΕ
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Τέλος µε την 399/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές

προδιαγραφές   της  προµήθειας  σύµφωνα  µε  την  αριθ.  25/2016  µελέτη  της

Οικονοµικής  Υπηρεσίας  του  ∆ήµου,  συνολικού  προϋπολογισµού  216.894,27€

(συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α),  καθορίστηκαν  οι  όροι  διακήρυξης  του

διαγωνισµού  και  ως  τρόπος  εκτέλεσης  ο  δηµόσιος  ανοικτός  ηλεκτρονικός

µειοδοτικός διαγωνισµός  για την ανάδειξη µειοδότη µε κριτήριο κατακύρωσης

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, ανά

οµάδα ειδών του προϋπολογισµού της προµήθειας

Σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  εκδόθηκε  η  µε  αρ.  33227/28-9-2016  διακήρυξη

διενέργειας του διαγωνισµού 

Στη δηµοπρασία που έλαβε χώρα την  3η-11-2016 και όπως προκύπτει από

το σχετικό πρακτικό κατέθεσαν προσφορά οι: 

Α/

Α

Ηµερ.

Προσφ.

Ονοµατεπώνυµο ∆ιεύθυνση Στο φάκελο

αυτό

αναγράφηκε

ο αριθµός

1. 03-11-2016 ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ-

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Ε.Π.Ε.

1ο χλµ Κιλκίς – Μεταλλικού,

Κιλκίς

 1

2. 03-11-2016 ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. Μοναστηρίου 212, 

Θεσσαλονίκη

            2

Στη  συνέχεια  η  επιτροπή  προχώρησε  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των

φακέλων των  προσφορών των συµµετεχόντων.

Κατά  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  και  των  τεχνικών  προσφορών  που

ακολούθησε η επιτροπή έκρινε ως αποδεκτή για περαιτέρω αξιολόγηση:  

���� τη  συµµετοχή  της  εταιρίας  «ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ

Ε.Π.Ε.»  µε  αριθµό  φακέλου  1  για  την  ΟΜΑ∆Α  Γ  [(Φορτηγό  όχηµα

(καινούριο)] για την οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον

���� τη  συµµετοχή  της  εταιρίας  «ΙΜΠΕΞ  Α.Β.Ε.Ε.Ε.» µε αριθµό  φακέλου  2

για την ΟΜΑ∆Α Ε [Αλατοδιανοµείς] για την οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον

Για τις οµάδες Α (∆ιαµορφωτής γαιών Grader), οµάδα Β (Μηχανοκίνητος

φορτωτής)  και  Οµάδα  ∆  (απορριµµατοφόρο  υπογείων  κάδων)  δεν

κατατέθηκε καµία προσφορά.

ΑΔΑ: ΩΔΟΛΩΡΣ-ΓΨΕ
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Ο  διαγωνισµός  συνεχίστηκε  µε  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  φακέλων

οικονοµικής  προσφοράς  των  συµµετεχόντων,  των  οποίων  οι  προσφορές

αποδεκτές κατά την ανωτέρω διαδικασία έγιναν και σύµφωνα µε το από 10-11-

2016 σχετικό πρακτικό:

� η  εταιρία  «ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ  Ε.Π.Ε.»  µε  αριθµό

φακέλου 1 προσφέρει οικονοµική προσφορά για την ΟΜΑ∆Α Γ [Φορτηγό

όχηµα (καινούριο)]

Για το φορτηγό όχηµα της οµάδας  Γ η οικονοµική προσφορά ανέρχεται

στην  τιµή  των  τριάντα  χιλιάδων  διακοσίων  είκοσι  τέσσερα  ευρώ  και

εβδοµήντα οκτώ λεπτών (30.224,78 €) πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή τριάντα

εννέα  χιλιάδες  εννιακοσίων  ευρώ  (39.900,00  €)  συµπεριλαµβανοµένου

ΦΠΑ 24% και ειδικού τέλους ταξινόµησης 2.421,27 € το οποίο εξαιρείται

του Φ.Π.Α.

� η  εταιρία  «ΙΜΠΕΞ  Α.Β.Ε.Ε.Ε.»  µε  αριθµό  φακέλου  2  προσφέρει

οικονοµική προσφορά για την ΟΜΑ∆Α Ε [Αλατοδιανοµείς]

Για τους αλατοδιανοµείς της οµάδας Ε η οικονοµική προσφορά ανέρχεται

στην τιµή των δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (15.880,00

€) πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή δέκα εννέα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ένα

ευρώ και είκοσι λεπτά (19.691,20 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.

Με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή γνωµοδοτεί: 

1)  Για  προσωρινό  ανάδοχο  της  προµήθειας  της  ΟΜΑ∆ΑΣ  Γ [Φορτηγό  όχηµα

(καινούριο)]  την  εταιρία  «ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ  –  ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ  Ε.Π.Ε.»  η

οποία και έδωσε τη µοναδική οικονοµική προσφορά για τη συγκεκριµένη οµάδα.

Ο  προϋπολογισµός  της  ΟΜΑ∆ΑΣ  Γ  ανέρχεται  σε  35.483,87  €  πλέον  ΦΠΑ,

δηλαδή  44.000,00  €  µε  ΦΠΑ.  Η  οικονοµική  προσφορά  της  εταιρίας

«ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ – ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Ε.Π.Ε.» ανέρχεται σε 30.224,78 € πλέον

ΦΠΑ,  δηλαδή  39.900,00  €  µε  ΦΠΑ  και  ειδικό  τέλος  ταξινόµησης,  είναι

χαµηλότερη του προϋπολογισµού και κρίνεται συµφέρουσα.

2) Για  προσωρινό  ανάδοχο  της  προµήθειας  της  ΟΜΑ∆ΑΣ  Ε  [Αλατοδιανοµείς]

την  εταιρία  «ΙΜΠΕΞ  Α.Β.Ε.Ε.Ε.» η  οποία  και  έδωσε  τη  µοναδική  οικονοµική

προσφορά για τη συγκεκριµένη οµάδα.

Ο  προϋπολογισµός  της  ΟΜΑ∆ΑΣ  Ε  ανέρχεται  σε  16.260,16  €  πλέον  ΦΠΑ,

δηλαδή  20.162,59 € µε  ΦΠΑ.  Η  οικονοµική  προσφορά  της  εταιρίας  «ΙΜΠΕΞ

Α.Β.Ε.Ε.Ε.» ανέρχεται σε 15.880,00 € πλέον ΦΠΑ, δηλαδή 19.691,20 € µε ΦΠΑ,

είναι χαµηλότερη του προϋπολογισµού και κρίνεται συµφέρουσα.

Επίσης  για  την  ΟΜΑ∆Α  Α  [∆ιαµορφωτής  γαιών  (grader)],  ΟΜΑ∆Α  Β

(Μηχανοκίνητος  φορτωτής)  και  ΟΜΑ∆Α  ∆  (Απορριµµατοφόρο  υπογείων

κάδων),  η  Επιτροπή  του  ∆ιαγωνισµού  γνωµοδοτεί  να  κηρυχτεί  άγονος ο

∆ιαγωνισµός και να προκηρυχτεί εκ νέου µε τροποποίηση της µελέτης και των

όρων της ∆ιακήρυξης. 

ΑΔΑ: ΩΔΟΛΩΡΣ-ΓΨΕ
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       Η  Οικονοµική  επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  εισήγηση  του

Αντιπροέδρου   τα σχετικά πρακτικά της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού,  τις

διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν.4412/2016  και τις σχετικές αποφάσεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα

     

1. Εγκρίνει  τα  από  3-11-2016 πρακτικό  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  και

τεχνικών  προσφορών  και  10-11-2016  πρακτικό  αξιολόγησης  οικονοµικών

προσφορών  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου  για  την  εκτέλεση  της

προµήθειας  µε  τίτλο  : “Προµήθεια  µηχανηµάτων  έργου,  οχηµάτων  και  λοιπού

εξοπλισµού”   σύµφωνα  µε  το  οποία  αναδείχθηκαν  προσωρινοί  ανάδοχοι  οι

κατωτέρω :

ΟΜΑ∆Α Γ [Φορτηγό όχηµα (καινούριο)] 

η εταιρία «ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ – ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Ε.Π.Ε.» η οποία και

έδωσε τη µοναδική οικονοµική προσφορά για τη συγκεκριµένη οµάδα.

Ο προϋπολογισµός της ΟΜΑ∆ΑΣ Γ ανέρχεται σε 35.483,87 € πλέον ΦΠΑ,

δηλαδή 44.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η οικονοµική προσφορά

της εταιρίας «ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ – ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Ε.Π.Ε.» ανέρχεται

σε  30.224,78  €  πλέον  ΦΠΑ,  δηλαδή  39.900,00  €  συµπεριλαµβανοµένου

ΦΠΑ  και  ειδικό  τέλος  ταξινόµησης,  είναι  χαµηλότερη  του

προϋπολογισµού και κρίνεται συµφέρουσα.

ΟΜΑ∆Α Ε [Αλατοδιανοµείς] 

η  εταιρία  «ΙΜΠΕΞ  Α.Β.Ε.Ε.Ε.»  η  οποία  και  έδωσε  τη  µοναδική

οικονοµική προσφορά για τη συγκεκριµένη οµάδα.

Ο προϋπολογισµός της ΟΜΑ∆ΑΣ Ε ανέρχεται σε 16.260,16 € πλέον ΦΠΑ,

δηλαδή 20.162,59 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η οικονοµική προσφορά

της εταιρίας «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» ανέρχεται σε 15.880,00 € πλέον ΦΠΑ,

δηλαδή  19.691,20 € συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ,  είναι  χαµηλότερη  του

προϋπολογισµού και κρίνεται συµφέρουσα.

2.  Ανακηρύσσει  προσωρινούς  αναδόχους  για  την  εκτέλεση  της  προµήθειας  µε

τίτλο  :  “Προµήθεια  µηχανηµάτων  έργου,  οχηµάτων  και  λοιπού  εξοπλισµού”

τους κατωτέρω :

- ΟΜΑ∆Α Γ [Φορτηγό όχηµα (καινούριο)] 

 την  εταιρεία  «ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ  –  ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ  Ε.Π.Ε.»  έναντι

συνολικού  ποσού  30.224,78  €  πλέον  ΦΠΑ,  δηλαδή  39.900,00  €

συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ και  ειδικό  τέλος  ταξινόµησης  2.421,27 € το  οποίο

εξαιρείται του Φ.Π.Α.

- ΟΜΑ∆Α Ε [Αλατοδιανοµείς] 

την εταιρεία «ΙΜΠΕΞ  Α.Β.Ε.Ε.Ε.»  έναντι  συνολικού ποσού  15.880,00 € πλέον

ΦΠΑ, δηλαδή 19.691,20 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

ΑΔΑ: ΩΔΟΛΩΡΣ-ΓΨΕ
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3.Κηρύσσει  άγονο  το  διαγωνισµό  για  την  ΟΜΑ∆Α  Α  [∆ιαµορφωτής  γαιών

(grader)],  ΟΜΑ∆Α  Β  (Μηχανοκίνητος  φορτωτής)  και  ΟΜΑ∆Α  ∆

(Απορριµµατοφόρο  υπογείων  κάδων), καθώς  δεν  κατατέθηκε καµία  προσφορά

και επαναλαµβάνει το διαγωνισµό ως προς αυτές τις οµάδες µε τροποποίηση της

µελέτης και των όρων της ∆ιακήρυξης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 475/2016

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

ΑΔΑ: ΩΔΟΛΩΡΣ-ΓΨΕ
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