
 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 28εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.099/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Έγθξηζε 1νπ & 2νπ πξαθηηθνύ «Πξνκήζεηα κεραλεκάηωλ έξγνπ θαη ζπλνδεπηηθνύ 
εμνπιηζκνύ» νκάδαο Α’ «Φνξηωηήο εθζθαθέαο ηύπνπ JCB» πξνϋπνινγηζκνύ 

83.000,00€ ΥΩΡΗ ΦΠΑ 
ηε Ληγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 06ε-Λνεκβξίνπ-2019 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.12877/31-
10-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ έμη(6) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΖΚΑΡΧΟ  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ  
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
  
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 
 

Ο Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  1 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Κε ηελ πξνγελέζηεξε αξηζκ.81/2019 ΑΟΔ εγθξίλακε ην αξηζκ.πξση.10362/12-09-2019 1ν 

πξαθηηθό & ην αξηζκ.πξση.10509/16-09-2019 2ν πξαθηηθό ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δεκόζηνπ 
δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ» 
πξνϋπνινγηζκνύ 152.225,81€ ρσξίο ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ην νπνίν ε επηηξνπή πξνηείλεη σο πξνζσξηλό 
αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο γηα ηηο νκάδεο Β, Γ, & Γ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ΕΖΖ Γ. ΕΗΩΓΑ θαη γηα ηελ 
νκάδα Α «Φνξησηήο εθζθαθέαο ηύπνπ JCB» πξνϋπνινγηζκνύ 83.000,00€ ρσξίο ΦΠΑ εθόζνλ δελ 
ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Λ. 4412/2016, απνθαζίδνπκε λα 
πξνζθύγνπκε ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε.  

Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο  δηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/2016 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

ζπλεδξίαζε ηελ 18ε  Οθησβξίνπ 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10.00πκ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί 
ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Όπσο νξίδεηαη ζηελ 
Πξόζθιεζε, ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ 
κόλν ηνπ ειεθηξνληθνύ (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» ζηηο 
18/10/2019 θαη ώξα 11:11 θαη ζηελ αμηνιόγεζε απηνύ κέζσ ησλ αξκόδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην 
ύζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδόκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ο κνλαδηθόο 
κεηνδόηεο ήηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο UNITRACK AEE 

  Θαηόπηλ απηώλ ε επηηξνπή πξνρώξεζε ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θπζηθνύ θαθέινπ πνπ 
ππνβιήζεθε εκπξόζεζκα ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία ηεο 
απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο. Έηζη ε Δπηηξνπή ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ αθνύ δηαπίζησζε ηελ πιεξόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 
ζπλέηαμε ην αξηζκ.πξση.12269/22-10-2019 1ν πξαθηηθό θαη γλσκνδνηεί λα γίλεη δεθηόο ν 
ζπγθεθξηκέλνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  UNITRACK AEE θαη λα πξνρσξήζεη ζην επόκελν ζηάδην.  

Κεηά ηα παξαπάλσ ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/2016 
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηελ 23ε Οθησβξίνπ 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 09.00πκ, 
πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο. Όπσο νξίδεηαη ζηελ Πξόζθιεζε, ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηε δηαδηθαζία ηεο 

  

α/α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΚΔΛΟΤ 

ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΟ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΚΖ 
ΚΟΛΑΓΑ (€) 

ΤΛΟΙΟ  (€) 

ΟΚΑΓΑ Α 

1 
Φνξησηήο – Δθζθαθέαο ηύπνπ JCB  

CPV 43262100-8 
1 82.800,00 82.800,00 

ΤΛΟΙΟ  82.800,00€ 

Φ. Π. Α.  24 % 19.872,00€ 

ΓΔΛΗΘΟ ΤΛΟΙΟ  102.672,00€ 

ΑΔΑ: 6ΧΕ1Ω9Β-2ΦΣ



 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ ηνπ ειεθηξνληθνύ (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά» ζηηο 23/10/2019 θαη ώξα 9:14 θαη ζηελ αμηνιόγεζε απηνύ.Θαηέγξαςε ηελ 
πξνζθεξόκελε ηηκή όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγωληζκνύ ζπλέηαμε ην αξηζκ.πξωη.12313/23-10-2019 2ν 
πξαθηηθό θαη γλωκνδνηεί ωο πξνζωξηλό αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο «Φνξηωηήο – Δθζθαθέαο 
ηύπνπ JCB» ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα  UNITRACK AEE.  

Ζ ΟΔ αθνύ άθνπζε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηηο ζέζεηο ησλ κειώλ ηεο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ην αξηζκ.πξωη.12269/22-10-2019 1ν πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ πνπ γλσκνδνηεί λα γίλεη δεθηόο ν ζπγθεθξηκέλνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  

UNITRACK AEE θαη λα πξνρσξήζεη ζην επόκελν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο 

γηα ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο «Φνξηωηήο – Δθζθαθέαο ηύπνπ JCB» κε 

πξνζθνξά πνζνύ 82.800,00€ ρσξίο ΦΠΑ. Θεξύζζεη πξνζωξηλό αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο 

«Φνξηωηήο – Δθζθαθέαο ηύπνπ JCB» ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα  UNITRACK AEE. 

Έλζηαζε θαηά ηεο παξνύζαο απόθαζεο κπνξεί λα αζθεζεί ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο. Ζ έλζηαζε 

ππνβάιιεηαη ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Λ. 4412/2016, εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ, κεηά 

ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απόξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηό 

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

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνύ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή από ην απνθαζίδνλ 

δηνηθεηηθό όξγαλν. 

Δμνπζηνδνηεί ηελ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 99/2019 
Ο Πρόεδροσ        Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΚΔΛΟΤ 
ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΟ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΚΖ 
ΚΟΛΑΓΑ (€) 

ΤΛΟΙΟ  (€) 

ΟΚΑΓΑ Α 

1 
Φνξησηήο – Δθζθαθέαο ηύπνπ JCB  

CPV 43262100-8 
1 82.800,00 82.800,00 

ΤΛΟΙΟ  82.800,00€ 

Φ. Π. Α.  24 % 19.872,00€ 

ΓΔΛΗΘΟ ΤΛΟΙΟ  102.672,00€ 

ΑΔΑ: 6ΧΕ1Ω9Β-2ΦΣ
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