
 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 24εο ζπλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.081/2019 απφθαζε ηεο κε ζέκα: 

Έγθξηζε 1νπ & 2νπ πξαθηηθνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα κεραλεκάηωλ έξγνπ θαη ζπλνδεπηηθνύ 
εμνπιηζκνύ» πξνϋπνινγηζκνύ 152.225,81€ ρωξίο ΦΠΑ  

Πηε Ληγξίηα Πεξξψλ, ζήκεξα ηελ 20ε-επηεκβξίνπ-2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 13.30κκ ε Νηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξηζκ.πξση.10396/13-
09-2019 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4555/2018. 

Γηαπηζηψζεθε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ παξαβξέζεθαλ έμη(6) ελψ θιήζεθαλ φινη. 

πα ξ φλ η ε ο  α πφλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΖΚΑΟΣΝΠ  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ  
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
  
 
Ρα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηνλ δεκνηηθφ 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 

 

Ο Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  7 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Κε ηελ αξηζκ.8018/16-7-2019 Γηαθήξπμε ηεο πξψελ Γεκάξρνπ πξνθεξχρζεθε ν 

ειεθηξνληθφο αλνηρηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο γηα ηελ «Πξνκήζεηα κεραλεκάηωλ έξγνπ θαη 
ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ» πξνϋπνινγηζκνύ 152.225,81€ ρωξίο ΦΠΑ, ε νπνία 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο κε 
ζπζηεκηθφ αξηζκφ 77073 

Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/2016 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ηελ 9ε Απγνχζηνπ 2019, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 10.00π.κ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί 
ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζπλέηαμε ην 

αξηζκ.πξωη.10362/12-09-2019 1ν πξαθηηθό. Όπσο νξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε, ε Δπηηξνπή πξνέβε 
ζηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ  κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ 
(ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζηηο 9/8/2019 θαη ψξα 11:09 θαη 
ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα νξγάλσλ ηεο, 
εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 
ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζπληάρζεθε ν παξαθάησ πίλαθαο: 

1.ΠΗΛΑΘΑ ΔΙΔΓΥΟΤ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΩΛ ΤΚΚΔΣΟΥΖ-ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Πηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θπζηθνχ θαθέινπ πνπ 
ππνβιήζεθε εκπξφζεζκα ζην Ξξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο, πξνρψξεζε ζηε κνλνγξαθή ηνπ 
θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο θαη μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο. Ζ ηερληθή πξνζθνξά 
πνπ ππνβιήζεθε αθνξά ηηο Νκάδεο Β, Γ θαη Γ. Γηα ηελ νκάδα Α δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά. Κε 
ην 16-8-2019 έγγξαθφ ηεο ε Δπηηξνπή δήηεζε κέζσ ηεο Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ δηεπθξηλήζεηο θαη 
ζπγθεθξηκέλα δήηεζε λα πξνζθνκίζεη ε Δηαηξεία  ηελ Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΘ(CE) γηα ηα είδε Β,Γ 
θαη Γ. Πηε ζπλέρεηα ε Δηαηξεία ζηηο 22/08/2019 έζηεηιε κέζσ ΔΠΖΓΖΠ ηηο Γειψζεηο Ππκκφξθσζεο 
ΔΘ (CE) γηα ηα πξνκεζεπφκελα είδε ησλ νκάδσλ Β,Γ θαη Γ. Θαηά ηνλ έιεγρν ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε 

φηη ε Γήισζε Ππκκφξθσζεο ηεο νκάδαο Γ αλαθεξφηαλ ζην πξντφλ ηχπνπ LVG 372 θαη φρη ζην 
πξνηφλ ηχπνπ LVG 372 FA πνπ πξνζθέξεη ζηελ Ρερληθή ηεο Ξξνζθνξά. Πηηο 23/08/2019 δεηήζεθαλ 
κέζσ ΔΠΖΓΖΠ επηπιένλ δηεπθξηλήζεηο θαη ζηηο 27/08/2019 ε εηαηξεία έζηεηιε κέζσ ΔΠΖΓΖΠ ηε 
ζσζηή Γήισζε Ππκκφξθσζεο ηνπ πξντφληνο LVG 372 FΑ.    Έηζη ε Δπηηξνπή ζπλέηαμε ηνλ 
παξαθάησ πίλαθα:  

Α/Α ΔΠΩΛΤΚΗΑ ΤΚΚΔΣΔΥΟΛΣΟ ΘΑΣΑΣΑΖ ΦΑΘΔΙΟΤ 

  

Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ  
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(ΣΕΤΔ) 
ΕΓΓΤΗ
ΣΙΚΗ 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΤΣΗΜΑΣΟ 

1 ΖΗΣΗΣ Δ. ΖΙΩΓΑΣ 
 

√ 
√ √ 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΕΒ4Ω9Β-Η6Β



 

1 ΕΖΠΖΠ Γ. ΕΗΩΓΑΠ ΞΙΖΟΝΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ 
 

Κεηά ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή γλσκνδνηεί λα γίλεη δεθηφο ν ζπγθεθξηκέλνο νηθνλνκηθφο θνξέαο  
θαη λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν ζηάδην. 

 ρεηηθά κε ηελ νκάδα Α εθόζνλ δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά θαη ζύκθωλα κε ην 
άξζξν 32 ηνπ Λ. 4412/2016, γλωκνδνηνύκε λα πξνζθύγνπκε ζηε δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο, ρωξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε.  

Πηελ ζπλέρεηα απηψλ ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/2016 
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηελ 16ε Απγνχζηνπ 2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11.00π.κ θαη 
πξνέβε ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέιισλ ηεο κνλαδηθήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
(αξ.πξνζθ.146044) ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηρηνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
κεραλεκάηωλ έξγνπ θαη ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ» πξνππνινγηζκνύ 152.225,81€ ρσξίο 
ΦΞΑ γηα ηηο νκάδεο Β, Γ, & Γ θαη ζπλέηαμε ην αξηζκ.πξωη.10509/16-09-2019 2ν πξαθηηθό. 

Ζ επηηξνπή θαηέγξαςε ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

α/α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΕΖΡΝΚΔΛΝ 
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΝΠ 

ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΑΠ (€) 

ΠΛΝΙΝ  (€) 

ΟΚΑΓΑ Β 

2 
Παξειθόκελν επηζθεπήο ιαθθνπβώλ 

CPV: 42990000-2 
1 41.300,00 41.300,00 

ΟΚΑΓΑ Γ 

3 
Παξειθόκελν Θξπκκαηηζηήο θιαδηώλ 

CPV: 42990000-2 
1 15.500,00 15.500,00 

ΟΚΑΓΑ Γ 

4 
Παξειθόκελν αλαξξνθεηήο θύιιωλ 

CPV: 39714110-4 
1 11.000,00 11.000,00 

 ΤΛΟΙΟ  67.800,00€ 

 Φ. Π. Α.  24 % 16.272,00€ 

 ΓΔΛΗΘΟ ΤΛΟΙΟ  84.072,00€ 
Κεηά ηα παξαπάλσ ε επηηξνπή πξνηείλεη σο πξνζσξηλφ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΩΛ ΔΟΓΝ ΘΑΗ ΠΛΝΓΔΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ» γηα ηηο νκάδεο Β, Γ θαη Γ ζηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα  ΕΖΖ Γ. ΕΗΩΓΑ. 

Κε ηελ απφθαζε καο απηή θαινχκαζηε λα εγθξίλνπκε ην αξηζκ.πξωη.10362/12-09-2019 
1ν πξαθηηθό & ην αξηζκ.πξωη.10509/16-09-2019 2ν πξαθηηθό ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηρηνχ 
δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα κεραλεκάηωλ έξγνπ θαη ζπλνδεπηηθνύ 
εμνπιηζκνύ» πξνππνινγηζκνχ 152.225,81€ ρσξίο ΦΞΑ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε επηηξνπή 
πξνηείλεη σο πξνζσξηλφ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο γηα ηηο νκάδεο Β, Γ, & Γ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
ΕΖΖ Γ. ΕΗΩΓΑ ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη 67.800,00€ ρσξίο ΦΞΑ. 

ρεηηθά κε ηελ νκάδα Α εθόζνλ δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά θαη ζύκθωλα κε ην 
άξζξν 32 ηνπ Λ. 4412/2016, απνθαζίδνπκε λα πξνζθύγνπκε ζηε δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο, ρωξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε.  

Ζ ΝΔ αθνχ άθνπζε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηηο ζέζεηο ησλ κειψλ ηεο θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ην αξηζκ.πξωη.10362/12-09-2019 1ν πξαθηηθό & ην αξηζκ.πξωη. 

10509/16-09-2019 2ν πξαθηηθό ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηρηνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ «Πξνκήζεηα κεραλεκάηωλ έξγνπ θαη ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ» 

πξνυπνινγηζκνχ 152.225,81€ ρσξίο ΦΞΑ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε επηηξνπή πξνηείλεη σο 

πξνζσξηλφ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο γηα ηηο νκάδεο Β, Γ, & Γ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

ΕΖΖ Γ. ΕΗΩΓΑ ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη 67.800,00€ ρωξίο ΦΠΑ. 
ρεηηθά κε ηελ νκάδα Α εθόζνλ δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά θαη 

ζύκθωλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Λ. 4412/2016, απνθαζίδνπκε λα πξνζθύγνπκε ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ρωξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε.  
Έλζηαζε θαηά ηεο παξνχζαο απφθαζεο κπνξεί λα αζθεζεί ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Ζ έλζηαζε 

ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά 

ΑΔΑ: ΩΕΒ4Ω9Β-Η6Β



 

ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ 

ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ 

δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 81/2019 
Ο Πρόεδροσ        Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: ΩΕΒ4Ω9Β-Η6Β
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