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ΘΕΜΑ 4ο
(Ημερήσιας Διάταξης)
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για τη
«Συντήρηση & επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου
Παιονίας - Προμήθεια ανταλλακτικών για το έτος 2019».

Στο Πολύκαστρο σήμερα 07-05-2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας, ύστερα από την
αριθμ. 6.349/02-05-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Γκουντενούδης Χρήστος, 2) Ευθυμιάδης Λάζαρος,
3) Μπαβέλης Δημήτριος , 4), Φράγκος Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Αριζάνης Ηλίας, 2) Δεβετζόπουλος Αιμίλιος, 3)
Σιωνίδης Κωνσταντίνος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα
εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με
την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, 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».
Βάσει της 15/2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης
του διαγωνισμού για την «Συντήρηση & επισκευή οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου Παιονίας - Προμήθεια ανταλλακτικών για
το έτος 2019», εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού, η
οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό ΠΈΝΤΕ (5) συμμετέχοντες από τους
οποίους έγιναν όλοι δεκτοί, για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ’ αριθμόν
3811/18-03-2019 πρακτικό I της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το παρακάτω υπ’ αριθ.
5972/22-04-2019 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της
Επιτροπής Διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 15/2019 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής. Το πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση έχει ως
εξής:
Πρακτικό IΙ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σήμερα την 22-4-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο Πολύκαστρο η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την
υπ’ αριθμόν 15/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό (αρ. διαγωνισμού 70053) για την “Συντήρηση & Επισκευή
οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Παιονίας – Προμήθεια
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ανταλλακτικών για το έτος 2019” όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 1891/11.2.2019
διακήρυξη του Δημάρχου Παιονίας.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:
1) ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2) ΓΛΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3) ΣΟΥΠΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Η επιτροπή αφού συνδέθηκε με τους ειδικούς κωδικούς χρηστών, που της έχουν
χορηγηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στην πλατφόρμα του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων
οικονομικής προσφοράς των οικονομικών φορέων που έγιναν δεκτοί στην επόμενη
φάση του διαγωνισμού, σύμφωνα με την 41/2019 και συγκεκριμένα των κάτωθι:
1. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία κατέθεσε προσφορά για την ομάδα 1η
(Επισκευή – Συντήρηση μηχανολογικών μερών και συστημάτων πέδησης
οχημάτων >3,5 Τ εκτός εγγύησης), ομάδα 10η (Επισκευή – Συντήρηση
μηχανολογικών μερών και συστημάτων πέδησης οχημάτων λεωφορείων εκτός
εγγύησης), ομάδα 12η (Εργασίες φανοποϊίας και βαφής) και ομάδα 15η
(Εργασίες επισκευής – συντήρησης ηλεκτρολογείου οχημάτων).
2. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ο οποίος κατέθεσε προσφορά για την ομάδα 4η
(Επισκευή – Συντήρηση ελαστιχοφόρων φορτωτών), ομάδα 5η (Επισκευή –
Συντήρηση σάρωθρων), ομάδα 6η (Επισκευή – Συντήρηση καλαθοφόρων) και
ομάδα 7η (Επισκευή – Συντήρηση γεωργικών ελκυστήρων-παρελκόμενα).
3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ο οποίος κατέθεσε προσφορά για την ομάδα
2η (Επισκευή – Συντήρηση μηχανολογικών μερών και συστημάτων πέδησης
οχημάτων <3,5 Τ εκτός εγγύησης), ομάδα 5η (Επισκευή – Συντήρηση
σάρωθρων), ομάδα 8η (Προμήθεια ανταλλακτικών γενικής χρήσης
μικροεπισκευών για εργασίες επισκευή και συντήρησης που εκτελούνται από
προσωπικό του Δήμου), ομάδα 9η (Επισκευή – Συντήρηση επιβατικών εντός
εγγύησης) και ομάδα 14η (Επισκευές – Εργασίες μηχανουργείου οχημάτων).
4. E CO ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, η οποία κατέθεσε προσφορά για
την ομάδα 1η (Επισκευή – Συντήρηση μηχανολογικών μερών και συστημάτων
πέδησης οχημάτων >3,5 Τ εκτός εγγύησης), ομάδα 2η (Επισκευή – Συντήρηση
μηχανολογικών μερών και συστημάτων πέδησης οχημάτων <3,5 Τ εκτός
εγγύησης), ομάδα 3η (Επισκευή – Συντήρηση υπερκατασκευών εκτός
εγγύησης), ομάδα 8η (Προμήθεια ανταλλακτικών γενικής χρήσης
μικροεπισκευών για εργασίες επισκευή και συντήρησης που εκτελούνται από
προσωπικό του Δήμου), ομάδα 9η (Επισκευή – Συντήρηση επιβατικών εντός
εγγύησης), ομάδα 10η (Επισκευή – Συντήρηση μηχανολογικών μερών και
συστημάτων πέδησης οχημάτων λεωφορείων εκτός εγγύησης), ομάδα 14η
(Επισκευές – Εργασίες μηχανουργείου οχημάτων) και ομάδα 15η (Εργασίες
επισκευής – συντήρησης ηλεκτρολογείου οχημάτων).
5. ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε., η οποία κατέθεσε προσφορά για την ομάδα2η (Επισκευή –
Συντήρηση μηχανολογικών μερών και συστημάτων πέδησης οχημάτων <3,5 Τ
εκτός εγγύησης), ομάδα 3η (Επισκευή – Συντήρηση υπερκατασκευών εκτός
εγγύησης), ομάδα 5η (Επισκευή – Συντήρηση σάρωθρων), ομάδα 6η (Επισκευή
– Συντήρηση καλαθοφόρων), ομάδα 8η (Προμήθεια ανταλλακτικών γενικής
χρήσης μικροεπισκευών για εργασίες επισκευή και συντήρησης που
εκτελούνται από προσωπικό του Δήμου), ομάδα 13η (Επισκευή – Συντήρηση
ταχογράφων) και ομάδα 14η (Επισκευές – Εργασίες μηχανουργείου οχημάτων).
Αναλυτικά οι οικονομικές προσφορές (χωρίς Φ.Π.Α.) των ανωτέρω έχουν ως εξής:
ΜΑΡΑΓΚΟΣ
Θ. & ΣΙΑ
Ο.Ε.

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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E CO ΕΠΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.
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ΟΜΑΔΑ 1η
(Επισκευή –
Συντήρηση
μηχανολογικών
μερών και
συστημάτων
πέδησης οχημάτων
>3,5 Τ εκτός
εγγύησης)
ΟΜΑΔΑ 2η
(Επισκευή –
Συντήρηση
μηχανολογικών
μερών και
συστημάτων
πέδησης οχημάτων
<3,5 Τ εκτός
εγγύησης)
ΟΜΑΔΑ 3η
(Επισκευή –
Συντήρηση
υπερκατασκευών
εκτός εγγύησης)
ΟΜΑΔΑ 4η
(Επισκευή –
Συντήρηση
ελαστιχοφόρων
φορτωτών)
ΟΜΑΔΑ 5η
(Επισκευή –
Συντήρηση
σάρωθρων)
ΟΜΑΔΑ 6η
(Επισκευή –
Συντήρηση
καλαθοφόρων)
ΟΜΑΔΑ 7η
(Επισκευή –
Συντήρηση
γεωργικών
ελκυστήρωνπαρελκόμενα)
ΟΜΑΔΑ 8η
(Προμήθεια
ανταλλακτικών
γενικής χρήσης
μικροεπισκευών
για εργασίες
επισκευή και
συντήρησης που
εκτελούνται από
προσωπικό του
Δήμου)
ΟΜΑΔΑ 9η
(Επισκευή –
Συντήρηση
επιβατικών εντός
εγγύησης)
ΟΜΑΔΑ 10η
(Επισκευή –
Συντήρηση
μηχανολογικών
μερών και
συστημάτων
πέδησης οχημάτων
λεωφορείων εκτός
εγγύησης)
ΟΜΑΔΑ 11η
(Επισκευή συντήρηση
ελαστικών &
προμήθεια
ελαστικών)
ΟΜΑΔΑ 12η
(Εργασίες
φανοποϊίας και
βαφής)

17.220 €

-

-

11.890 €

-

-

-

7.750 €

8.000 €

10.250 €

-

-

-

9.240 €

12.320 €

-

11.950 €

-

-

-

-

3.585 €

2.790 €

-

4.140 €

-

3.585 €

-

-

4.140 €

-

3.585 €

-

-

-

-

-

3.720 €

3.720 €

4.680 €

-

-

3.720 €

3.840 €

-

3.780 €

-

-

3.105 €

-

-

-

-

-

-

9.703,23 €

-

-

-

-
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ΟΜΑΔΑ 13η
(Επισκευή –
Συντήρηση
ταχογράφων)
ΟΜΑΔΑ 14η
(Επισκευές –
Εργασίες
μηχανουργείου
οχημάτων)
ΟΜΑΔΑ 15η
(Εργασίες
επισκευής –
συντήρησης
ηλεκτρολογείου
οχημάτων)

-

-

-

-

2.250 €

-

-

5.580 €

5.310 €

7.920 €

8.460 €

-

-

5.580 €

-

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1) Την υπ’ αριθ. 1891/11.2.2019 διακήρυξη του Δημάρχου.
2) Την υπ’ αριθ. 41/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
3) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
4)Τον ανταγωνισμό που αναπτύχθηκε.
5) Τις τιμές που προσφέρθηκαν.
6) Τα συγκριτικά στοιχεία τιμών από διαγωνισμούς προηγούμενων ετών.
Εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή:
1. Να κατακυρωθεί η “Επισκευή – Συντήρηση μηχανολογικών μερών και
συστημάτων πέδησης οχημάτων >3,5 Τ εκτός εγγύησης” στην E CO ΕΠΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ,
έναντι
του
ποσού
των
14.743,60
€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ), κρίνοντας την προσφορά της ικανοποιητική για
τον Δήμο και σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Να κατακυρωθεί η “Επισκευή – Συντήρηση μηχανολογικών μερών και
συστημάτων πέδησης οχημάτων <3,5 Τ εκτός εγγύησης” στον ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, έναντι του ποσού των 9.610,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24% ), κρίνοντας την προσφορά του ικανοποιητική για τον Δήμο και σύμφωνη με τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
3. Να κατακυρωθεί η “Επισκευή – Συντήρηση υπερκατασκευών εκτός εγγύησης”
στην E CO ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, έναντι του ποσού των 11.457,60 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ), κρίνοντας την προσφορά του ικανοποιητική για
τον Δήμο και σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
4. Να κατακυρωθεί η “Επισκευή – Συντήρηση ελαστιχοφόρων φορτωτών” στον
ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, έναντι του ποσού των 14.818,00 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24% ), κρίνοντας την προσφορά του ικανοποιητική για τον Δήμο και σύμφωνη
με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
5. Να κατακυρωθεί η “Επισκευή – Συντήρηση σάρωθρων” στον ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, έναντι του ποσού των 3.459,60 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24% ), κρίνοντας την προσφορά του ικανοποιητική για τον Δήμο και σύμφωνη με τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
6. Να κατακυρωθεί η “Επισκευή – Συντήρηση καλαθοφόρων” στον ΚΟΥΡΤΙΔΗ
ΝΙΚΟΛΑΟ, έναντι του ποσού των 4.445,40 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ),
κρίνοντας την προσφορά του ικανοποιητική για τον Δήμο και σύμφωνη με τους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
7. Να κατακυρωθεί η “Επισκευή – Συντήρηση γεωργικών ελκυστήρωνπαρελκόμενα” στον ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, έναντι του ποσού των 4.445,40 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ), κρίνοντας την προσφορά του ικανοποιητική για
τον Δήμο και σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
8. Να κατακυρωθεί η “Επισκευή – Συντήρηση επιβατικών εντός εγγύησης” στον
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ,
έναντι
του
ποσού
των
4.612,80
€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ) , κρίνοντας την προσφορά του ικανοποιητική για
τον Δήμο και σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
9. Να κατακυρωθεί η “Επισκευή – Συντήρηση μηχανολογικών μερών και
συστημάτων πέδησης οχημάτων λεωφορείων εκτός εγγύησης” στην E CO ΕΠΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ,
έναντι
του
ποσού
των
3.850,20
€
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(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ), κρίνοντας την προσφορά του ικανοποιητική για
τον Δήμο και σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
10. Να κατακυρωθούν οι “Εργασίες φανοποϊίας και βαφής” στην ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ.
& ΣΙΑ Ο.Ε., έναντι του ποσού των 12.032,01 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ),
κρίνοντας την προσφορά του ικανοποιητική για τον Δήμο και σύμφωνη με τους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
11. Να κατακυρωθεί η “Επισκευή – Συντήρηση ταχογράφων” στην ΙΜΠΕΞ
Α.Β.Ε.Ε.Ε., έναντι του ποσού των 2.790,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ),
κρίνοντας την προσφορά του ικανοποιητική για τον Δήμο και σύμφωνη με τους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
12. Να κατακυρωθεί η “Επισκευές – Εργασίες μηχανουργείου οχημάτων” στην E
CO ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, έναντι του ποσού των 6.584,40 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ), κρίνοντας την προσφορά του ικανοποιητική για
τον Δήμο και σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
13. Να κατακυρωθεί η “Εργασίες επισκευής – συντήρησης ηλεκτρολογείου
οχημάτων” στην E CO ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, έναντι του ποσού των
6.919,20 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ), κρίνοντας την προσφορά του
ικανοποιητική για τον Δήμο και
σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
14. Να διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των E CO ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
και ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟY, επειδή οι προσφορές τους για την “Προμήθεια
ανταλλακτικών γενικής χρήσης μικροεπισκευών για εργασίες επισκευή και συντήρησης
που εκτελούνται από προσωπικό του Δήμου” είναι ισότιμες.
15.Την ματαίωση του διαγωνισμού και την προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου για την
ομάδα 11 της υπ’ αριθμ. 85/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
(επισκευή - συντήρηση ελαστικών & προμήθεια ελαστικών), λόγω μη κατάθεσης
προσφοράς (άρθρο 32 παρ. 2α ν. 4412/2016).
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε
και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2) ΓΛΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3) ΣΟΥΠΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική
Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους της υπ΄αριθ. 1891/11-02-2019 Διακήρυξης
3) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω
απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ
80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης
4) το υπ’ αριθ. 5972/22-04-2019 Πρακτικό II της επιτροπής διαγωνισμού
5) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του υπ’ αριθ. 5972/22-04-2019
πρακτικού II της επιτροπής
διαγωνισμού και :
1. Να κατακυρωθεί η “Επισκευή – Συντήρηση μηχανολογικών μερών και
συστημάτων πέδησης οχημάτων >3,5 Τ εκτός εγγύησης” στην E CO ΕΠΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ,
έναντι
του
ποσού
των
14.743,60
€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), κρίνοντας την προσφορά της ικανοποιητική
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για τον Δήμο και σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
2. Να κατακυρωθεί η “Επισκευή – Συντήρηση μηχανολογικών μερών και
συστημάτων πέδησης οχημάτων <3,5 Τ εκτός εγγύησης” στον ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, έναντι του ποσού των 9.610,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%), κρίνοντας την προσφορά του ικανοποιητική για τον Δήμο και σύμφωνη με
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
3. Να κατακυρωθεί η “Επισκευή – Συντήρηση υπερκατασκευών εκτός εγγύησης”
στην E CO ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, έναντι του ποσού των 11.457,60 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), κρίνοντας την προσφορά του ικανοποιητική
για τον Δήμο και σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
4. Να κατακυρωθεί η “Επισκευή – Συντήρηση ελαστιχοφόρων φορτωτών” στον
ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, έναντι του ποσού των 14.818,00 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%), κρίνοντας την προσφορά του ικανοποιητική για τον Δήμο και
σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
5. Να κατακυρωθεί η “Επισκευή – Συντήρηση σάρωθρων” στον ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, έναντι του ποσού των 3.459,60 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%), κρίνοντας την προσφορά του ικανοποιητική για τον Δήμο και σύμφωνη με
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
6. Να κατακυρωθεί η “Επισκευή – Συντήρηση καλαθοφόρων” στον ΚΟΥΡΤΙΔΗ
ΝΙΚΟΛΑΟ, έναντι του ποσού των 4.445,40 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%), κρίνοντας την προσφορά του ικανοποιητική για τον Δήμο και σύμφωνη με
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
7. Να κατακυρωθεί η “Επισκευή – Συντήρηση γεωργικών ελκυστήρωνπαρελκόμενα” στον ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, έναντι του ποσού των 4.445,40 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), κρίνοντας την προσφορά του ικανοποιητική
για τον Δήμο και σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
8. Να κατακυρωθεί η “Επισκευή – Συντήρηση επιβατικών εντός εγγύησης” στον
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ,
έναντι
του
ποσού
των
4.612,80
€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) , κρίνοντας την προσφορά του
ικανοποιητική για τον Δήμο και
σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
9. Να κατακυρωθεί η “Επισκευή – Συντήρηση μηχανολογικών μερών και
συστημάτων πέδησης οχημάτων λεωφορείων εκτός εγγύησης” στην E CO ΕΠΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ,
έναντι
του
ποσού
των
3.850,20
€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), κρίνοντας την προσφορά του ικανοποιητική
για τον Δήμο και σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
10. Να κατακυρωθούν οι “Εργασίες φανοποϊίας και βαφής” στην ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ. &
ΣΙΑ Ο.Ε., έναντι του ποσού των 12.032,01 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%), κρίνοντας την προσφορά του ικανοποιητική για τον Δήμο και σύμφωνη με
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
11. Να κατακυρωθεί η “Επισκευή – Συντήρηση ταχογράφων” στην ΙΜΠΕΞ
Α.Β.Ε.Ε.Ε., έναντι του ποσού των 2.790,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%), κρίνοντας την προσφορά του ικανοποιητική για τον Δήμο και σύμφωνη με
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
12. Να κατακυρωθεί η “Επισκευές – Εργασίες μηχανουργείου οχημάτων” στην E
CO ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, έναντι του ποσού των 6.584,40 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), κρίνοντας την προσφορά του ικανοποιητική
για τον Δήμο και σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
13. Να κατακυρωθεί η “Εργασίες επισκευής – συντήρησης ηλεκτρολογείου
οχημάτων” στην E CO ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, έναντι του ποσού των
6.919,20 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), κρίνοντας την προσφορά του
ικανοποιητική για τον Δήμο και
σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
14. Να διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των E CO ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
και ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟY, επειδή οι προσφορές τους για την “Προμήθεια

6

ΑΔΑ: 68ΚΓΩΞΡ-Χ6Ρ
ανταλλακτικών γενικής χρήσης μικροεπισκευών για εργασίες επισκευή και
συντήρησης που εκτελούνται από προσωπικό του Δήμου” είναι ισότιμες.
15.Την ματαίωση του διαγωνισμού και την προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου για
την ομάδα 11 της υπ’ αριθμ. 85/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών (επισκευή - συντήρηση ελαστικών & προμήθεια ελαστικών), λόγω μη
κατάθεσης προσφοράς (άρθρο 32 παρ. 2α ν. 4412/2016).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 52/2019.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
συνεδρίαση.
Για το 9ο/2019 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
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