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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
Γραφείο Οικ. Επιτροπής


Νέα Φιλαδέλφεια 18/1/2012
Αριθ. Πρωτ. : 882 / 24.1.2012

Ταχ. ∆/νση: ∆εκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληρ.
: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.
: 213-2049028-29
Fax
: 213-2049006

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος
Αριθ. Απόφασης : 150/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Έγκριση
πρακτικού
διενέργειας,
πρακτικού αξιολόγησης και κατακύρωση
αποτελέσµατος διαγωνισµού για την
προµήθεια “ανταλλακτικών Mercedes-DafIveco-Isuzu” (Α.Μ. 79/11) ».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 22 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους
2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. πρωτ.
14321/22/16-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ.
Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος
2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 5) Νικολόπουλος Φώτιος
6) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά Ευτυχία, µέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή
3) Βαλασσάς Βεργής

2) Κόντος Σταύρος

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί της πρώτης και του
δευτέρου των ανωτέρω παρέστησαν, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75
παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), τα αναπληρωµατικά µέλη της
πλειοψηφίας και µειοψηφίας κ.κ. Λαζαρίδης Πέτρος και Πλάτανος Ελευθέριος
αντιστοίχως.
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής και εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, το οποίο
οµόφωνα η Ο.Ε., βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10, συµφώνησε να
συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 14575/21-12-2011 εισήγηση του Τµήµατος
Προµηθειών του ∆ήµου επί του θέµατος :

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας, του
πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης και κατακύρωση του αποτελέσµατος
του
πρόχειρου διαγωνισµού που αφορά την προµήθεια
<ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ –MERCEDES-DAF-IVECO-ISUZU> (Α.Μ 79/2011).

Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουµε ότι:
Με την υπ' αριθµ. 123/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν
οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθµ. Α.Μ. 79/2011 για την προµήθεια <
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ –MERCEDES-DAF-IVECO-ISUZU
>. Με την ίδια
απόφαση καταρτίστηκαν οι όροι διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού µε
σφραγισµένες προσφορές για την ανωτέρω προµήθεια και ψηφίστηκε
πίστωση ποσού 45.000 € (µε Φ.Π.Α. 23%) σε βάρος του Κ.Α.Ε.
02.20.6671.006 µε τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ –MERCEDESDAF-IVECO-ISUZU ποσού 45.000,00 €.
Εν συνεχεία , µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 317/13076/25-11-2011 Απόφαση
∆ηµάρχου και µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 13167/28-11-2011 Περίληψη
∆ιακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πιο συµφέρουσα από τεχνική και
οικονοµική άποψη προσφορά , ορίσθηκε η ηµεροµηνία διεξαγωγής του
διαγωνισµού την 8-12-2011 ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας διαγωνισµών
(Α.∆.Σ. 39/2011 ).
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Την καθορισµένη ηµέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας
διαγωνισµών υπέβαλλαν προσφορές οι :
1) ΣΤΕΦ. & ΚΩΝΣΤ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Ο.Ε. (ΑΡ.ΠΡΩΤ:13807/8-12-2011)
και µε το υπ' αριθµ. πρωτ. 13886/8-12-2011 πρακτικό διενέργειας , η
επιτροπή διενέργειας έκανε δεκτή την εταιρεία:
1) ΣΤΕΦ. & ΚΩΝΣΤ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Ο.Ε. (ΑΡ.ΠΡΩΤ:13807/8-12-2011)
Εν συνεχεία η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών η οποία ορίσθηκε µε την
υπ' αριθµ. 39/2011 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προέβη στο άνοιγµα
των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών και συνέταξε το υπ' αριθµ. πρωτ.
14123/13-12-2011 πρακτικό γνωµοδότησης για την εν λόγω προµήθεια.
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή βάσει του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
όπως :
1. Εγκρίνει το υπ' αρ. πρωτ. 13886/8-12-2011 πρακτικό διενέργειας
διαγωνισµού συµπεριλαµβανοµένου και του σχετικού πίνακα των
δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό τα οποία
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της εισήγησης
2. Εγκρίνει το υπ' αρ. πρωτ. 14123/13-12-2011 πρακτικό γνωµοδότησης
της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών το οποίο επισυνάπτεται και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της εισήγησης και να προβεί στην
κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 22/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις
του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10 και αυτές :
• Της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) του ΥΠ.ΕΣ. , (ΦΕΚ 185/Τβ/23-031993) και των ερµηνευτικών εγκυκλίων 27/93, 39/93 καθώς και
53/93 που εξεδόθησαν προς εκτέλεσή της
• Του Νόµου 2286/95 , περί <Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και
ρυθµίσεων συναφών θεµάτων > (ΦΕΚ 19/τΑ/01-02-1995)
• Της Π1 /433/2003 (ΦΕΚ 221/τΒ/27-02-2003)
• Της Π1/7446/2002 (ΦΕΚ 112/τΒ/31-01-2002)
και µελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,
Αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει το υπ' αρ. πρωτ. 13886/8-12-2011 πρακτικό διενέργειας
διαγωνισµού για την προµήθεια «ανταλλακτικών Mercedes-Daf-IvecoIsuzu» (Α.Μ 79/2011), συµπεριλαµβανοµένου και του σχετικού πίνακα
των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, τα οποία
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
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2. Εγκρίνει το υπ' αρ. πρωτ. 14123/13-12-2011 πρακτικό γνωµοδότησης
της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την ανωτέρω προµήθεια,
το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσας και προβαίνει στην κατακύρωση του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού στην προµηθεύτρια ΣΤΕΦ. & ΚΩΝΣΤ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Ο.Ε.
(ΑΡ.ΠΡΩΤ:13807/8-12-2011)

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (µειοψήφισε) ο κ. Χ.ΤοµπούλογλουΛεωνιδόπουλος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 150/2011
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Αβραµίκου Αναστασία

Συνηµµένα : 1. Πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού προµήθειας και Πίνακας
δικαιολογητικών συµµετεχόντων.
2. Πρακτικό γνωµοδότησης επιτροπής αξιολόγησης προσφορών
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