
                                                                                                                                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                22/09/2017 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

Αριθ. Απόφασης: 159/2017 

 

 

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων 

ειδών και ανταλλακτικών αυτών (ΟΜΑΔΑ Δ) λόγω ισότιμων προσφορών. 

   

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2017, 

ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  και ώρα 12:30 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, 

μετά από την 19239/18-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στον καθένα από τους 

Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

   

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες  ήταν: 1) 

Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος) 2) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 4) 

Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος) 5) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος)  6) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 7) Λαδάς 

Παράσχος (μέλος)  8) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος) 9) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (μέλος). 

Απόντες: Ουδείς 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

    

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο 

 Έκτακτο θέμα το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν
 
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Για την προμήθεια κάδων  απορριμμάτων διαφόρων ειδών και ανταλλακτικών αυτών, εκπονήθηκε τεχνική 

έκθεση που διαχώριζε  τα είδη σε τέσσερις ομάδες για τις οποίες μπορούσαν οι προμηθευτές να καταθέσουν 

προσφορές είτε για το σύνολο των ομάδων είτε και μεμονωμένα  για κάθε ομάδα χωριστά. 

        

      Στην ομάδα Δ που αφορούσε τροχούς απλούς και τροχούς με απλό ποδόφρενο, κατέθεσαν ισότιμες 

προσφορές οι κάτωθι εταιρίες : 

 

1) ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΕΦΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

   ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (€) 

ΤΡΟΧΟΙ ΑΠΛΟΙ 50 6,90 345,00 

ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΠΛΟ ΠΟΔΟΦΡΕΝΟ 10 9,50 95,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 440,00 

Φ.Π.Α 24% 105,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 545,60 

 

2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤ. ΑΕΒΕ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (€) 

ΑΔΑ: 7ΗΗ9ΩΨΕ-5Η8



ΤΡΟΧΟΙ ΑΠΛΟΙ 50 7,00 350,00 

ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΠΛΟ ΠΟΔΟΦΡΕΝΟ 10 9,00 90,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 440,00 

Φ.Π.Α 24% 105,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 545,60 

   

 Βάσει  του άρθρου 90 παρ.1 του Ν.4412/2016 , «αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική  άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής , ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. 

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και 

παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων». 

Κατόπιν τούτου καλείται η Ο.Ε. να παρίσταται στην κλήρωση και να εγκρίνει το αποτέλεσμά της. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση 

του  προέδρου,  

    

                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

   Α) Εγκρίνει την παράστασή της στη διαδικασία της κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας 

κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών και ανταλλακτικών αυτών (ΟΜΑΔΑ Δ) λόγω ισότιμων προσφορών. 

    

Β) Εγκρίνει το αποτέλεσμά της κλήρωσης  της προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών και 

ανταλλακτικών αυτών (ΟΜΑΔΑ Δ) στην εταιρία  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΕΦΑ & ΣΙΑ Ε.Ε., (ΑΦΜ: 998501614) με συνολικό 

ποσό κατακύρωσης 545,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

Γ)  Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 159/2017. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  25/09/2017 

      

                                                                                                                                                      Ο Πρόεδρος  

 

 

                                                                                                                                              Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

ΑΔΑ: 7ΗΗ9ΩΨΕ-5Η8


		2017-09-26T09:33:30+0300
	Athens




