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ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών ηλεκτρονικών
διαγωνισμών του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας
μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση
(leasing) πέντε ετών (2ος τμ. προϋπολογισμός).

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως)
σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος
Τετάρτη και ώρα 08:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 2762/23-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ.
Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε
κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα
τέσσερα (4), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Βλάσσης
Ευάγγελος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Νικολάου Σωτήριος.
Α π ό ν τ ε ς: 1. Δόσχορης Κων/νος, 2.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 3.Γεωργίου
Χαράλαμπος.
Επί του 8ου θέματος της συνεδρίασης (ύστερα κι από την συζήτηση ενός
έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 58/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών
Δόμησης του Δήμου, με τίτλο "Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με
χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών", η οποία αφορά την
προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων και ενός καλαθοφόρου
οχήματος, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου αναφορικά με την αποκομιδή
αστικών απορριμμάτων και τη συντήρηση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού,
προϋπολογισμού δαπάνης #925.000,00# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ €
#222.000,00# συνολικού προϋπολογισμού #1.147.000,00# €.
2. Η από 17-10-2017 Εισηγητική Έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας &
Διαχείρισης Απορριμμάτων, στην οποία αναλύεται ο συνολικός προϋπολογισμός
της υπ' αριθ. 58/2017 μελέτης, ως κάτωθι:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(τμχ)

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΦΠΑ
24%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (€)

1ος τμηματικός Προϋπολογισμός - «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων»
Απορριμματοφόρο
όχημα τύπου πρέσας
Α.1
240.000,00
2
480.000,00
115.200,00 595.200,00
χωρητικότητας 16 m³
με σύστημα πλύσης
Απορριμματοφόρο
όχημα τύπου πρέσας
Α.2
χωρητικότητας 16 m³
280.000,00
1
280.000,00
67.200,00
347.200,00
με σύστημα πλύσης
και γερανό
ΣΥΝΟΛΟ Α
760.000,00 182.400,00 942.400,00
2ος τμηματικός Προϋπολογισμός - «Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΣΘΩΜΑ

12.666,67€
συν ΦΠΑ 24%
3.040,00€
τελικό μηνιαίο
σύνολο
15.706,67€

2.750,00 €

Β.1

Καλαθοφόρο όχημα
20m

165.000,00

1

165.000,00

39.600,00

204.600,00

συν ΦΠΑ 24%
660,00€
τελικό μηνιαίο
σύνολο
3.410,00€

ΣΥΝΟΛΟ Β
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)

165.000,00
925.000,00

39.600,00
204.600,00
222.000,00 1.147.000,00

3. Η υπ΄ αριθ. 230/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (με ΑΔΑ 67ΚΖΩΛ3ΕΩΠ) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια από το Δήμο μας της
προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
διάρκειας πέντε (5) ετών, προϋπολογισμού δαπάνης #925.000,00# € πλέον
Φ.Π.Α. 24%, κατόπιν διεξαγωγής ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού άνω του
ορίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με την ανωτέρω
μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου.
4. Η υπ’ αριθ. 308/2017 (με ΑΔΑ: ΨΘΙΧΩΛ3-Ρ7Ψ) Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία αφενός εγκρίθηκε η δαπάνη και δεσμεύτηκε
πίστωση συνολικού ποσού #1.147.000,00#€ για την υλοποίηση της ανωτέρω
προμήθειας, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 & 2022
ως εξής:
 στο οικονομικό έτος 2017 ποσά
 #15.706,67# € για την προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων
που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6244.001 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού
προϋπολογισμού έτους 2017,
 #3.410,00# € για την προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος που θα βαρύνει
τον Κ.Α. 20-6244.002 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού
έτους 2017.
 στα έτη 2018, 2019, 2020, 2021 & 2022 συνολικό ποσό #1.127.883,33# € για
την εν λόγω προμήθεια, ως κάτωθι:

Κ.Α.

20-6244.001

20-6244.002

ΤΙΤΛΟΣ

Προμήθεια οχημάτων
με leasing

Προμήθεια
μηχανημάτων έργου
με leasing

2018
2019
2020
2021
2022

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΕΤΟΣ
με ΦΠΑ
188.480,04 €
188.480,04 €
188.480,04 €
188.480,04 €
172.773,17 €

2018
2019
2020
2021
2022
ΣΥΝΟΛΟ

40.920,00 €
40.920,00 €
40.920,00 €
40.920,00 €
37.510,00 €
1.127.883,33 €

ΕΤΗ

και αφετέρου διατέθηκε πίστωση ποσού #19.116,67# € σε βάρος του δημοτικού
προϋπολογισμού έτους 2017 και συγκεκριμένα:
 #15.706,67# € στον Κ.Α. 20-6244.001 και
 #3.410,00# € στον Κ.Α. 20-6244.002,
ως όριο πληρωμής για το έτος 2017, τα οποία αφορούν ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα.
5. Οι με αριθ. πρωτ. 23885 και 23886 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, οι
οποίες καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-711/10-112017 και Α-712/10-11-2017, αντίστοιχα.
6. Ο εγκεκριμένος δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους, όπου στους Κ.Α.
20-6244.001 & 20-6244.002 έχουν εγγραφεί πιστώσεις ποσών #190.000# € &
#41.000# €, αντίστοιχα, για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας εντός του έτους
2018.
7. Η υπ΄ αριθ. 330/2017 (σε ορθή επανάληψη - ΑΔΑ: 7ΞΟ4ΩΛ3-70Ρ) Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της εν λόγω
προμήθειας, οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης καθώς και οι όροι
διακήρυξης του διαγωνισμού.
8. Η υπ΄ αριθ. 26996/8-12-2017 Διακήρυξη (με ΑΔΑΜ 17PROC002383161) για τη
διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού.
9. Η υπ΄ αριθ. 26996/8-12-2017 (ΑΔΑ: 68ΧΚΩΛ3-ΩΩ9) Περιληπτική Διακήρυξη
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της ανωτέρω
προμήθειας και οι εφημερίδες όπου αυτή δημοσιεύτηκε.
10. Η δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ημερομηνία υποβολής 7/12/2017, ημερομηνία δημοσίευσης
12/12/2017).
11. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά της διακήρυξης.
12. Η υπ΄ αριθ. 6/2018 (με ΑΔΑ: 6Ο5ΨΩΛ3-4Ι3) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
με την οποία εγκρίθηκε το από 18-01-2018 (1ο) Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής
για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και συγκεκριμένα του 1ου τμηματικού
προϋπολογισμού της υπ΄ αριθ. 58/2017 σχετικής μελέτης, ματαιώθηκε ως άγονος
ο εν λόγω διαγωνισμός όσον αφορά τον τμηματικό αυτό προϋπολογισμό
("Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων"), καθότι ουδεμία προσφορά
κατατέθηκε γι΄ αυτόν κατά τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και
παραπέμθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η διαδικασία με διαπραγμάτευση του
άρθρου 32 του ν. 4412/2016 για την ανάθεσή του.

13. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά των ανωτέρω.
14. Το από 18-01-2018 (1ο) Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού για την αποσφράγιση & αξιολόγηση των προσφορών για τον 2ο
τμηματικό προϋπολογισμό της υπ' αριθμ. 58/2017 μελέτης, στα πλαίσια
διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της
εν λόγω προμήθειας, που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού
διαγωνισμού συστήματος 47982), από το οποίο προκύπτει ότι μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (ήτοι μέχρι τις 14/1/2018)
υποβλήθηκε μία και μοναδική προσφορά από την εταιρεία "ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ" για τον εν λόγω 2ο τμηματικό, λαμβάνοντας αριθμό συστήματος
86969, η οποία εν συνεχεία κατέθεσε εμπροθέσμως στο πρωτόκολλο του Δήμου
σε ενσφράγιστο φάκελο και σε έντυπη μορφή την προσφορά της (αριθμ. πρωτ.
Δήμου 763/16-1-2018).
Ακολούθησε ο έλεγχος του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου
"Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά" του μοναδικού προσφέροντα
και διαπιστώθηκε ότι υπέβαλλε όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που όριζε η
διακήρυξη.
Εν συνεχεία η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο που κατατέθηκε στο
πρωτόκολλο του Δήμου. Από τον πρώτο έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε
ότι σε αυτό το στάδιο γίνεται δεκτός στον διαγωνισμό ο μοναδικός υποψήφιος και η
Επιτροπή δύναται να προχωρήσει στην αποσφράγιση της υποβληθείσας τεχνικής
προσφοράς.
Προκειμένου, όμως, να ολοκληρώσει την αξιολόγηση και εν συνεχεία να
προχωρήσει στη βαθμολόγηση μέσω ΕΣΗΔΗΣ, η Επιτροπή προέβη στον
ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και διαπιστώθηκε ότι:
α. το Ε.Ε.Ε.Σ. του προσφέροντα με την επωνυμία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΕ δεν πληροί όλα τα κριτήρια των ειδικών ετήσιων κύκλων εργασιών και
β. το Ε.Ε.Ε.Σ. της εταιρείας "ΑΔΕΡΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ,
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" - στην ικανότητά
της οποίας στηρίζεται η προσφέρουσα - δεν πληροί τα αντίστοιχα κριτήρια.
Σύμφωνα τόσο με την παρ. 3.1.1 της διακήρυξης όσο και με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016, η Επιτροπή, προκειμένου να διαπιστώσει την πιθανότητα
αποκατάστασης του σφάλματος ή τη συμπλήρωση ελλείψεων, απέστειλε
μηνύματα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και κατόπιν των αντίστοιχων απαντήσεων που
επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό προκύπτει ότι:
α) ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν πληροί τελικά το κριτήριο του άρθρου
2.2.5. και
β) η Επιτροπή απέρριψε την μοναδική προσφορά, δεν συνέχισε στην
βαθμολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών και διαπίστωσε ότι ο διαγωνισμός
απέβη άγονος.
15. Η από 20-02-2018 εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής με την οποία προτείνεται
η έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, η ματαίωση του διαγωνισμού ως άγονου για
τον 2ο τμηματικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 106 του
ν. 4412/2016 και η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32
του ν. 4412/2016, χωρίς δημοσίευση της διακήρυξης, χωρίς να τροποποιηθούν
ουσιωδώς οι όροι της διακήρυξης, και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του
αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 106 του ν.
4412/2016.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, καθώς και αυτές του Ν.

4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μετά από συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει

Ομόφωνα

1. Εγκρίνει το από 18-01-2018 (1ο) Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της
προμήθειας "Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση
(leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών" και συγκεκριμένα του 2ου τμηματικού
προϋπολογισμού της υπ΄ αριθ. 58/2017 σχετικής μελέτης.
2. Ματαιώνει ως άγονο τον εν λόγω διαγωνισμό όσον αφορά τον 2ο τμηματικό
προϋπολογισμό ("Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος") της ανωτέρω μελέτης,
καθότι η μία και μοναδική προσφορά που κατατέθηκε γι΄ αυτόν δεν πληροί τελικά
το κριτήριο του άρθρου 2.2.5. της σχετικής διακήρυξης και συνεπώς

απορρίφθηκε.
3. Παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διαδικασία με διαπραγμάτευση του
άρθρου 32 του ν. 4412/2016, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης και
χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων, για την ανάθεση του εν λόγω 2ου
τμηματικού προϋπολογισμού, καθότι κατά την διεξαγωγή ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού υποβλήθηκε μία και μοναδική προσφορά γι΄ αυτόν, η οποία σύμφωνα
με τα ανωτέρω απορρίφθηκε.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 361 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από
την κοινοποίησή της.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 29/2018.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Τα Μέλη
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος
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