Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.11.25 11:45:42
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΝΙΥΩΨΕ-ΙΥ3

Απόσπασμα από το πρακτικό της
25.11.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 383/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».
Προσωρινή Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.
Σήμερα την 25η του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:30 συνήλθε με τη
σύμφωνη γνώμη της ολομέλειας η Οικονομική Επιτροπή σε κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω χρονικών περιορισμών,
μετά από την 21541/25-11-2020 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, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ
οι :
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Γρούγιος Ηλίας, 3) Κατζικάς Γεώργιος, 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος, 5)
Αποστολίδου Μαρία, 6) Κουσίδης Γεώργιος, 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος και 8) Ράπτου Όλγα 9) Τσομπανοπούλου
Μελίσα.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ
Διοικητικού.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών:
Ιστορικό Δημοπράτησης
Με την με αριθμ. 171/20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω935ΩΨΕ-868) εγκρίθηκε η διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής και εκτιμώμενη αξία 49.580,35€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: 39.984,15€, ΦΠΑ: 9.596,20€) ενώ με την με αριθμ.408/23-06-20 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
(ΑΔΑ: ΩΓΜ1ΩΨΕ-15Ι) αποφασίστηκε η έγκριση της ανωτέρω δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων στον
προϋπολογισμό. Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό 1011/20 διακήρυξη, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC007082775/2407-20.
Με την με αριθμό 287/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6Π86ΩΨΕ-96Χ) αποφασίστηκε:
α) η ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεδομένου ότι καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν
ήταν κατάλληλη και β) η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση με τους αρχικούς
όρους της διακήρυξης σύμφωνα με τα άρθρα 106 και 32 του ν.4412/16. Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης
στάλθηκε η με αριθμό 17977/02-10-20 πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς τους οικονομικούς φορείς.
Την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 08-10-20, κατατέθηκαν τρεις (3) φάκελοι υποψήφιων αναδόχων και
συγκεκριμένα από τις εξής εταιρίες:
1. ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α.Ε, αριθμ.πρωτ. προσφ. 18523/08-10-20
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ, αριθμ.πρωτ. προσφ. 18524/08-10-20
3. ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε, αριθμ.πρωτ. προσφ. 18525/08-10-20
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Σύμφωνα με το από 08-10-20 πρακτικό, η επιτροπή του διαγωνισμού, μετά των έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, έκανε δεκτές τις προσφορές όλων των συμμετεχόντων, καθώς ήταν σύμφωνες με το άρθρο 2.4.3.1 της
διακήρυξης.
Έπειτα, η επιτροπή με το από 13-11-20 πρακτικό της προέβη στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των
υποψήφιων εταιρειών που έγιναν δεκτοί, κατά το προηγούμενο στάδιο, για τη συνέχιση του διαγωνισμού. Μετά το
σχετικό έλεγχο των τεχνικών προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι τρεις προσφορές πληρούσαν τους
όρους της 1011/20 Διακήρυξης.
Στη συνέχεια στάλθηκε στους συμμετέχοντες η υπ΄αριθμ. 21412/23-11-20, πρόσκληση για το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών. Με το από 24-11-20 πρακτικό της η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών των υποψήφιων εταιρειών που έγιναν δεκτοί για τη συνέχιση του διαγωνισμού. Κατόπιν
της αξιολόγησης, η σειρά κατάταξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής είναι η ακόλουθη:
Α/Α

Εταιρία
Χωρίς ΦΠΑ

2.
1.
3.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α.Ε
ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε

31.733,09€
37.669,33€
39.379,27€

Οικονομική Προσφορά
Με ΦΠΑ
39.349,03€
46.709,97€
48.830,30€

Ποσοστό
Έκπτωσης
20,63%
5,79%
1,51%

Έχοντας υπόψη :
1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού.
2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
4. Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
6. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και ειδικότερα
του άρθρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16
7. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”
8. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
9. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
10.Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
11. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β)
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
Β) Των αποφάσεων, εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι:
1. Την με αριθμ. 49/20 μελέτη από το Τμήμα Συντήρησης Έργων και Αποθήκης Υλικών της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών-Πολεοδομίας-Καθαριότητας & Περιβάλλοντος.
2. Το με αριθμό 10572/18-06-20 Τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών- ΠολεοδομίαςΚαθαριότητας & Περιβάλλοντος (ΑΔΑΜ: 20REQ007082319/24-07-20)
3. Την με αριθμ.408/23-06-20 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΓΜ1ΩΨΕ-15Ι)
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4. Την 172/20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΟΚ7ΩΨΕ-8Ρ2) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
5. Την με αριθμ.1011/20 διακήρυξη του διαγωνισμού
6. Την με αριθμό 287/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Π86ΩΨΕ-96Χ), αναφορικά με την
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση με τους αρχικούς όρους της
διακήρυξης σύμφωνα με τα άρθρα 106 και 32 του 4412/16.
7. Την με αριθμό 17977/02-10-20 πρόσκληση υποβολής προσφοράς
8. Την με αριθμό 372/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΣΩΑΩΨΕ-ΥΥΞ), αναφορικά με την
έγκριση των από 08/10/20 και 13/11/20 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
9. Το από 24/11/20 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει
Α) Για την αποδοχή και έγκριση του από 24/11/20 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
Β) Την Προσωρινή Κατακύρωση για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»,
αριθμ.μελ.49/20 στην εταιρία ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ, ΑΦΜ 047497025 Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης με
διεύθυνση 25ης Μαρτίου 84, 56224 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310.766070, συνολικής αξίας 31.733,09€ πλέον
ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 39.349,03€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσε τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά του ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του
διαγωνισμού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του
προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Αποδέχεται και εγκρίνει το από 24/11/20 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
Β) Εγκρίνει την Προσωρινή Κατακύρωση για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»,
αριθμ.μελ.49/20 στην εταιρία ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ, ΑΦΜ 047497025 Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης με
διεύθυνση 25ης Μαρτίου 84, 56224 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310.766070, συνολικής αξίας 31.733,09€ πλέον
ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 39.349,03€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσε τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά του ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του
διαγωνισμού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/16, τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως
η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και
όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση
απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου
127,
και γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα
από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και
μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης
κατακύρωσης. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης ένστασης κατά πράξης της
αναθέτουσας αρχής είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη
συντέλεση της παράλειψης.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου – Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 221,παρ.1 περ.η και παρ.11 περ. α) εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης
3

ΑΔΑ: ΨΝΙΥΩΨΕ-ΙΥ3
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ
του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
Σχετικά άρθρα 3.3 και 3.4 της με αριθμό 1011/20 διακήρυξης του διαγωνισμού.

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 383/2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 25.11.2020
O Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος
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