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Πετρούπολη, 11 Ιουνίου 2012
Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 9503

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 98/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί εισηγήσεως της τριµελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών του
Π.∆. 28/80 για επικύρωση ή µη του πρακτικού του διαγωνισµού για «Συντήρηση και επισκευή
οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων έτους 2012», προϋπολογισµού € 149.316,00 µε το Φ.Π.Α.
Από το πρακτικό της 14ης του έτους 2012, Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα στις 06 Ιουνίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 8839 / 01.06.2012 πρόσκληση
του Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου, αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε όλα τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύµφωνα µε το
άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ΑυτοδιοίκησηςΠρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού από τα
εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη :
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Κοτσαµπάς Θωµάς, ∆ήµαρχος-Πρόεδρος
1.- Ραγκούσης Εµµανουήλ, 4ο Τακτικό Μέλος
2.- Λάππας Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος (8ο Τακτικό Μέλος) 2.- Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 6ο Τακτικό Μέλος
3.- Ζορµπά Ανθή, 1ο Τακτικό Μέλος
3.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 7ο Τακτικό Μέλος
4.- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 2ο Τακτικό Μέλος
5.- Βενέτη Ελευθερία, 3ο Τακτικό Μέλος
6.- Σίµος Ευάγγελος, 5ο Τακτικό Μέλος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου, κ. Κακαλιά Ευστράτιο.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος
το πέµπτο (5ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής :
Από την ∆/νση Οικονοµικής Υπηρεσίας (Τµήµα Προµηθειών), µας διαβιβάστηκε η παρακάτω
εισήγηση:
Σας διαβιβάζουµε πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών του ∆ήµου σχετικά µε την «Συντήρηση
και επισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων έτους 2012 », προϋπολογισµού
€ 149.316,00 µε το Φ.Π.Α. και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) και τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/2008.
Το προαναφερόµενο πρακτικό έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1Ο
∆ιαγωνισµού για «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου έτους 2012».
Στις 16/5/2012, ηµέρα Τετάρτη, συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών & αξιολόγησης
Προσφορών εργασιών και µεταφορών του Π.∆. 28/80 για το έτος 2012, αποτελούµενη από τους
δηµοτικούς υπάλληλους:
 Βασιλική Βασιλάκου,
 ∆ιονύσιο Γκίζα και
 Ασηµίνα ∆ιονέλλη
προκειµένου να διεξάγει το διαγωνισµό για τη συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων του
∆ήµου έτους 2012.
Έως την ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών στις 11:00 π.µ. κατατέθησαν προσφορές µε την
παρακάτω σειρά:
 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
 ∆ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
 ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 ΤΑΚΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των εταιρειών διαπιστώθηκε ότι όλα τα δικαιολογητικά και
των τεσσάρων συµµετεχόντων ήταν σωστά και κρίθηκαν ικανές να διαγωνισθούν.
Η Επιτροπή προχώρησε στη δεύτερη φάση, του ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών, οι οποίες
έχουν ως εξής:
1.

ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ποσοστό έκπτωσης 30 % και αφορά στις οµάδες του τιµολογίου: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 36.

2. ∆ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
ποσοστό έκπτωσης 18% στα ανταλλακτικά και τις τυχόν εργασίες που θα προκύψουν. Τιµή
εργατοώρας 40€ (προ έκπτωσης) χωρίς ΦΠΑ . Η προσφορά αφορά στις οµάδες του τιµολογίου:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 36.
3.

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ποσοστό έκπτωσης 60 % και αφορά στις οµάδες του τιµολογίου: 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 29, 30,
32.

4.

ΤΑΚΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
ποσοστό έκπτωσης 10 % και αφορά στις οµάδες του τιµολογίου: 19 & 28.

Η επιτροπή µε κριτήριο το µεγαλύτερο προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης προτείνει ως ανάδοχους τις
κάτωθι εταιρείες:
- ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ποσοστό έκπτωσης 30 % και αφορά στις οµάδες του τιµολογίου: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 36.
- ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ποσοστό έκπτωσης 60 % και αφορά στις οµάδες του τιµολογίου: 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 32.
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-ΤΑΚΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
ποσοστό έκπτωσης 10 % και αφορά στις οµάδες του τιµολογίου: 19 & 28.
Για τις οµάδες του τιµολογίου 14, 15, 22, 23, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 37, δεν κατατέθηκε προσφορά
από καµία εταιρεία.
Παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά.
Η Επιτροπή
1. Βασιλική Βασιλάκου
2. ∆ιονύσιος Γκίζας
3. Ασηµίνα ∆ιονέλλη
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται στην επιτροπή την επικύρωση του πιο πάνω πρακτικού όπως αυτό
αναλυτικά προαναφέρεται και την κατακύρωση του διαγωνισµού στις εταιρείες που συµµετείχαν στο
διαγωνισµό, και για τα άρθρα της σχετικής µελέτης στις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον (σύµφωνα µε το
προαναφερόµενο πρακτικό).
Εισηγείται επίσης τη διαβίβαση του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη απόφασης σχετικά µε την
εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών-προµηθειών της προαναφερόµενης µελέτης για τα οποία δεν κατατέθηκε
καµία προσφορά, από συνεργεία ή προµηθευτές που θα επιλέγονται κατά τη διάρκεια του έτους από την κατά
το εδάφιο 6 της α παραγράφου της υπ΄ αριθµ.3373/390/75 Υ.Α. επιτροπή, σηµειώνοντας ότι κατά τα έτη 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011 (µε σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) είχε επιλεγεί ο
προαναφερόµενος τρόπος εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών- προµηθειών.
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη της
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨.
2.-Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.06) ¨Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων¨.
3.-Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 115/Α΄/15.1.80) ¨Περί εκτελέσεως έργων & προµηθειών
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης¨
4.-Τις διατάξεις του Ν. 2539/97 (ΦΕΚ 244/Α΄/97) ¨Περί Συγκρότησης της Πρωτοβάθµιας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ¨
5.-Των σχετικών συµπληρωµατικών διαταγών του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας
Αττικής (ή της Νοµαρχίας Αθηνών)
6.-Την αριθµ. 57/2012 απόφαση της µε την οποία εγκρίθηκαν τεχνικές προδιαγραφές (12/2012 µελέτη)
και οι όροι διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού
7.-Τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προαναφερόµενης προµήθειας
8.-Το από 17/5/2012 πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής
9.-Tις εξειδικευµένες πιστώσεις οι οποίες έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου
τρέχοντος οικονοµικού έτους και θα βαρύνουν τους παρακάτω Κ.Α:
Κ.Α.:10-6263.0001 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 2012» και εγγεγραµµένη
πίστωση € 12.000,00
Κ.Α.:20-6263.0003 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 2012» και εγγεγραµµένη
πίστωση € 107.516,00
Κ.Α.:30-6263.0002 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 2012» και εγγεγραµµένη
πίστωση € 12.000,00
Κ.Α.:35-6263.0002 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 2012» και εγγεγραµµένη
πίστωση € 11.000,00
Κ.Α.:50-6263.0002 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 2012» και εγγεγραµµένη
πίστωση € 4.800,00
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Κ.Α.:35-6264.0003 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κλαδοτεµαχιστή 2012» και εγγεγραµµένη
πίστωση € 2.000,00
και ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Επικυρώνει το πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών
Εργασιών και Μεταφορών του ∆ήµου για το διαγωνισµό που αφορά τη «Συντήρηση και επισκευή
οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων έτους 2012», προϋπολογισµού € 149.316,00 µε το Φ.Π.Α.,
όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της παρούσας.
Β.- Τη κατακύρωση του διαγωνισµού στις εταιρείες µε τις επωνυµίες,
- ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, η οποία προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 30 % και αφορά τις οµάδες του
τιµολογίου: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 36, της αριθµ. 12/2012 σχετικής µελέτης
-∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., η οποία προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 60 % και αφορά τις οµάδες
του τιµολογίου: 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 32, της αριθµ. 12/2012 σχετικής µελέτης
-ΤΑΚΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., η οποία προσφέρει
ποσοστό έκπτωσης 10 % και αφορά τις οµάδες του τιµολογίου: 19 & 28, της αριθµ. 12/2012 σχετικής
µελέτης
σύµφωνα και µε το πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής.
Γ.- Τη διαβίβαση του θέµατος στο ∆.Σ. (δια µέσω της Οικονοµικής Υπηρεσίας και του Τµήµατος
Προµηθειών) για τη λήψη απόφασης σχετικά µε την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιώνπροµηθειών και συγκεκριµένα για τις οµάδες του τιµολογίου 14, 15, 22, 23, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 37,
της αριθµ. 12/2012 σχετικής µελέτης για τις οποίες δεν κατατέθηκε προσφορά από καµία εταιρεία,
από συνεργεία ή προµηθευτές που θα επιλέγονται κατά τη διάρκεια του έτους από την κατά το εδάφιο
6 της α παραγράφου της υπ΄ αριθµ.3373/390/75 Υ.Α. επιτροπή.
∆.- Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.: 10-6263.0001, Κ.Α.: 20-6263.0003, Κ.Α.: 30-6263.0002,
Κ.Α.: 35-6263.0002, Κ.Α.: 50-6263.0002 οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο προϋπολογισµό του
∆ήµου τρέχοντος οικονοµικού έτους και µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων
2012» καθώς και τον Κ.Α..: 35-6264.0003 ο οποίος επίσης είναι εγγεγραµµένος στο προϋπολογισµό
του ∆ήµου τρέχοντος οικονοµικού έτους και µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κλαδοτεµαχιστή 2012».
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 98/2012.
Ακριβές απόσπασµα
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα
στη Συνεδρίαση Μέλη:
Λάππας Θ., Ζορµπά Α.,
Πουλογιαννοπούλου Β., Βενέτη Ε.,
Σίµος Ε.,

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ
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