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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30ης /02-12-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός απόφασης: 252 /2016

ΘΕΜΑ:

Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του
ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για
την υπηρεσία "Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων" προϋπολογισμού
124.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24%).

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 02η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας,
υπό την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, μετά από την αριθμ.
πρωτ. 49376/29-11-2016 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας , που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α/7-6-2010).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Καραμπατζάκης Δημήτριος
Σολάκης Άγγελος
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
Βασιλειάδης Αναστάσιος
Ηλιάδης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.
Μαμσάκος Χριστόδουλος
2.
Παπαδόπουλος Γεώργιος
3.
Χαραλαμπίδης Ανδρέας
4.
Ζαχαριάδης Παύλος
Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος.
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας,
γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, ο κ. αντιπρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.
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Ο κ. αντιπρόεδρος εισάγοντας το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 48788 / 24–11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης του Δήμου Δράμας, σχετικά με την «Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου
του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την υπηρεσία
"Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων" προϋπολογισμού 124.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). », και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως παρακάτω:
«ΣΧΕΤ. : Σας αποστέλλουμε το υπ’αριθμ. 47954/18-11-2016 πρακτικό Νο1 και το
υπ’αριθμ. 48462/22-11-2016 πρακτικό Νο2 του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής για την υπηρεσία "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών
μέσων".
Σύμφωνα με τα πρακτικά Νο 1 και Νο 2 ανα ομάδα εργασιών προσωρινοί ανάδοχοι
είναι οι παρακάτω με τις αντίστοιχες περιπτώσεις με μέση έκπτωση :
Ομάδα
εργασιών
1
2
3
6
7
8
10

Προσωρινός ανάδοχος
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΤΑΚΗΣ Δ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ
ΠΑΖΒΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Προσφερόμενη
τιμή
(χωρίς
ΦΠΑ)
37.548,39
7.580,65
2.903,23
12.273,39
15.895,16

Ποσοστιαία μέση έκπτωση
3%
6%
10%
15,45%
1,45%
2%

3.951,61
3.991,94

1%

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης :
1. για την έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2
2. την κήρυξη των οικονομικών φορέων για τις ομάδες εργασιών 1. Κινητήρες, κιβώτια
ταχυτήτων, συμπλέκτες, αναρτήσεις
συστήματα πέδησης, εμπρόσθιο σύστημα
δ/νσης κ.α.., 2. Υπερκατασκευές απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών,
πλυντηρίων κάδων κ.α.., 3. Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συμπλέκτες, αναρτήσεις
συστήματα πέδησης, εμπρόσθιο σύστημα δ/νσης περιστρεφόμενες σκούπες κ.α.
μηχανικού σαρώθρου κ.α.., 6. Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών μερών., 7.
Yπερκατασκευές απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α
κατασκευής της εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ, 8. Υπερκατασκευές
απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κατασκευής της εταιρείας
FARID , 10. Συντήρηση – επισκευή αντλιών πετρελαίου, υπερσυµπιεστων κ.α. ως
προσωρινών αναδόχων και
3. την κήρυξη του διαγωνισμού για τις ομάδες εργασιών 4. Ανταλλακτικά μηχανημάτων
έργου, υδραυλικά συστήματα, συστήματα αέρος κ.α., 5. Συντήρηση - επισκευή
οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχήματος και 9. Συντήρηση – επισκευή οχημάτων
MERCEDES ως άγονου, διότι δεν υποβλήθηκαν παραδεκτές προσφορές, και την
εκτέλεση των εργασιών που αφορούν τις ομάδες αυτές με την διαδικασία της
προσφυγής σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις
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ισχύουσες διατάξεις άρθρο 32 του Ν.4412/2016 κατόπιν λήψης σχετικής απόφασης
από το Δημοτικό Συμβούλιο,
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 47954/18-11-2016 No1 πρακτικό της Eπιτροπής Διαγωνισμού,
έχει όπως παρακάτω:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο1
Στη Δράμα, στις 4-11-2015, οι παρακάτω υπογράφοντες:
1) Κουρουτζίδης Παναγιώτης
2) Λαλές Ευστράτιος
3) Μόσχου Αθανάσιος
δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη της επιτροπής διαγωνισµoύ και αξιολόγησης προσφορών για την
ανάθεση εργασιών που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 148/2015 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Δράμας (ΑΔΑ: ΩΜΘΗΩ9Μ-ΨΒ2) προχωρήσαμε στη διενέργεια του
δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (124.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. (24%) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’αριθμ. 38892/28-9-2016 διακήρυξη του
Δημάρχου.
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 28405. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
ήταν, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η 24-10-2016 και ώρα 17:00.
Κατά τη συνεδρίαση της η επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών και αφού συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 28405 και
διαπίστωσε ότι, αφενός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορά από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:
α/
α

Οικονομικός φορέας

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

1

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ

20/10/2016 11:03:50

2

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΑΚΗΣ Δ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

21/10/2016 11:04:14

3
4

21/10/2016 14:51:23
21/10/2016 15:13:38
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α/
α

Οικονομικός φορέας

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

5

ΞΗΡΟΤΗΡΗ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

21/10/2016 20:05:31

6

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ

23/10/2016 13:31:44

7

ΣΑΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

23/10/2016 18:51:58

8

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ

23/10/2016 19:15:22

9
10
11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΠΑΖΒΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

24/10/2016 12:06:38
24/10/2016 12:32:35
24/10/2016 14:43:57

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια δύο εκ των μελών
της Επιτροπής καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης)
προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία
(καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων από κάθε Μέλος της Επιτροπής), οι
προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού,
αυτός θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του Διαγωνισμού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και ειδικότερα τού υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος:
α/α

Οικονομικός φορέας

Α/Α προσφοράς
συστήματος

1

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ

44623

2

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

44494

3

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

44575

4

ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

44637

5

ΞΗΡΟΤΗΡΗ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

44658

6

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ

44657

7

ΣΑΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

44576

8

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ

44656

9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

44066
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α/α

Οικονομικός φορέας

Α/Α προσφοράς
συστήματος

10

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

44869

11

ΠΑΖΒΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

45062

Επίσης, αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η Επιτροπή επισημαίνει ότι
αυτές περιελάμβαναν τους σχετικούς πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης και διάφορα
επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία, οι ονομασίες των οποίων εξήχθησαν από το σύστημα
και έχουν, αναλυτικά, ως εξής:
1. Ονομασίες επισυναπτόμενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά με α/α προσφοράς
συστήματος 44623 που υποβλήθηκε από τον ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΙΟΡΔΑΝΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ:

Με το διαβιβαστικό έγγραφό της με αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου 43500/24-102016, ο ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ προσκόμισε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο.
2. Ονομασίες επισυναπτόμενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά με α/α προσφοράς
συστήματος 44494 που υποβλήθηκε από τον ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ:

ΑΔΑ: ΩΛ67Ω9Μ-ΝΘΨ

Με το διαβιβαστικό έγγραφό του με αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου 43739/2510-2016, ο ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ προσκόμισε εμπρόθεσμα
τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο.
3. Ονομασίες επισυναπτόμενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά με α/α προσφοράς
συστήματος 44575 που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΑΔΑ: ΩΛ67Ω9Μ-ΝΘΨ

ΑΔΑ: ΩΛ67Ω9Μ-ΝΘΨ

Με το διαβιβαστικό έγγραφό του με αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου 43322/2410-2016, η εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσκόμισε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο.
4. Ονομασίες επισυναπτόμενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά με α/α 44637 προσφοράς συστήματος που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ:

ΑΔΑ: ΩΛ67Ω9Μ-ΝΘΨ

ΑΔΑ: ΩΛ67Ω9Μ-ΝΘΨ

Με το διαβιβαστικό έγγραφό του με αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου 43361/2410-2016, η εταιρεία ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ προσκόμισε
εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο.
5. Ονομασίες επισυναπτόμενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά με α/α 44658 προσφοράς συστήματος που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΞΗΡΟΤΗΡΗ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ:

ΑΔΑ: ΩΛ67Ω9Μ-ΝΘΨ
Με το διαβιβαστικό έγγραφό του με αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου 43672/25-10-2016,
η εταιρεία ΞΗΡΟΤΗΡΗ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ προσκόμισε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο.
6. Ονομασίες επισυναπτόμενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά με α/α 44657 προσφοράς συστήματος που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ:

Με το διαβιβαστικό έγγραφό του με αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου 43671/25-10-2016,
η εταιρεία ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ προσκόμισε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά και
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο.
7. Ονομασίες επισυναπτόμενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά με α/α 44576 προσφοράς συστήματος που υποβλήθηκε από τον ΣΑΡΙΔΗ ΗΡΑΚΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ:

ΑΔΑ: ΩΛ67Ω9Μ-ΝΘΨ

Με το διαβιβαστικό έγγραφό του με αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου 43897/26-10-2016,
ο ΣΑΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ προσκόμισε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά και
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο.
8. Ονομασίες επισυναπτόμενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά με α/α 44656 προσφοράς συστήματος που υποβλήθηκε από τον ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ:

Με το διαβιβαστικό έγγραφό του με αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου 43813/26-10-2016,
ο ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ προσκόμισε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά και
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο.
9. Ονομασίες επισυναπτόμενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά με α/α 44066 προσφοράς συστήματος που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ:

ΑΔΑ: ΩΛ67Ω9Μ-ΝΘΨ

ΑΔΑ: ΩΛ67Ω9Μ-ΝΘΨ

Με το διαβιβαστικό έγγραφό του με αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου 43663/25-10-2016,
η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ προσκόμισε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά
και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο.
10. Ονομασίες επισυναπτόμενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά με α/α 44869 προσφοράς συστήματος που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ:

Με το διαβιβαστικό έγγραφό του με αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου 43627/25-10-2016,
η εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
προσκόμισε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί
από τον ίδιο.

ΑΔΑ: ΩΛ67Ω9Μ-ΝΘΨ
11. Ονομασίες επισυναπτόμενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά με α/α 45062 προσφοράς συστήματος που υποβλήθηκε από τον ΠΑΖΒΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:

Με το διαβιβαστικό έγγραφό του με αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου 44115/27-10-2016,
ο ΠΑΖΒΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προσκόμισε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο.
Κατά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι
ένα εκ των απαραίτητων δικαιολογητικών και συγκεκριμένα ο τιμοκατάλογος ανταλλακτικών
του εμπορίου είναι χαρακτηρισμένος από τους οικονομικούς φορείς ΞΗΡΟΤΗΡΗ Α ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ, ΣΑΡΙΔΗ ΗΡΑΚΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ και
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ ως ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΣ. Αυτό είχε ως συνέπεια, να στερείται η δυνατότητα από τους συν-υποψηφίους των εν λόγω οικονομικών φορέων να έχουν
πρόσβαση στο περιεχόμενό του αν και αυτό είναι ορατό από την Επιτροπή.
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα της
παραγράφου 2 αυτού και προκειμένου να τηρηθούν στο ακέραιο όλοι οι κανόνες διαφάνειας
και ίσης μεταχείρισης μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων, η επιτροπή, με το υπ'αριθμ.
45240/4-11-2016 έγγραφο της, κάλεσε τους προαναφερόμενους φορείς, με προθεσμία επτά
ημερών, για την έγγραφη παροχή της συναίνεσής τους για την κοινοποίηση (ως αρχείο
PDF) του υποβληθέντα ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένου από αυτούς τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών του εμπορίου σε όλους τους συμμετέχοντες.
Οι συμμετέχοντες ΞΗΡΟΤΗΡΗ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, ΣΑΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ παραχώρησαν την συναίνεση τους. Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ απέστειλε επιστολή με την οποία παρακαλεί
όπως παραμείνει εμπιστευτικός ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ FARID 2016 που
έχουν υποβάλλει.
Η επιτροπή, με το υπ'αριθμ. 46826/15-11-2016 έγγραφο της, κοινοποίησε, σε όλους
τους συμμετέχοντες, τον υποβληθέντα από τους ΞΗΡΟΤΗΡΗ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, ΣΑΡΙΔΗ ΗΡΑΚΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών του εμπορίου καθώς και την από 10-112016 επιστολή της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ.

ΑΔΑ: ΩΛ67Ω9Μ-ΝΘΨ
Όσον αφορά την από 10-11-2016 επιστολή της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΕΒΕ, η επιτροπή αποδέχεται το αίτημα του εν λόγω οικονομικού φορέα για την παραμονή
του αρχείου ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ FARID 2016 ως εμπιστευτικου. Η επιτροπή έλαβε υπόψη το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλος οικονομικός φορέας που να συμμετέχει στην ίδια ομάδα (ομάδα 8: Υπερκατασκευές απορριμματοφόρων –ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κατασκευής της εταιρείας FARID) και κατά συνέπεια η ικανοποίηση
του αιτήματος της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ δεν έρχεται σε αντίθεση με την
ήρηση των κανόνων διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης.
Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι παρακάτω προσφορές είναι
πλήρεις και σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης:
Α/Α προσφοα/α Οικονομικός φορέας
ράς συστήματος
1
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
44623
2
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
44494
4
ΤΑΚΗΣ Δ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 44637
5
ΞΗΡΟΤΗΡΗ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
44658
7
ΣΑΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
44576
8
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
44656
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥ9
ΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 44066
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
10
44869
ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
11
ΠΑΖΒΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
45062
Όσον αφορά την προσφορά της εταιρείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αυτή απορρίπτεται για τους παρακάτω λόγους:


Δεν υπέβαλλε ηλεκτρονικά τιμοκατάλογο ανταλλακτικών του εμπορίου

Όσον αφορά την προσφορά της εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ, αυτή απορρίπτεται για τον παρακάτω λόγο:


Προσκόμισε την υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης 1 του εδαφίου Α1α) του
άρθρου 6ου της διακήρυξης μόνο για τον κ. Σιδηρόπουλο Θεόδωρο. Δεν
προσκομίστηκε αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση για τον κ. Σιδηρόπουλο
Χρυσόστομο.

Η αποσφράγιση του ηλεκτρονικού υποφακέλου «Οικονομική προσφορά» θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία και ώρα που θα κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόμενους με σχετική ειδική πρόσκληση (εδάφιο γ., παράγραφος 1, άρθρο 100 του Ν. 4412/2016).
Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή

εισηγείται ομόφωνα
α. την συμμετοχή στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού των παρακάτω διαγωνιζομένων:
α/α

Οικονομικός φορέας

Α/Α
ράς
τος

προσφοσυστήμα-

ΑΔΑ: ΩΛ67Ω9Μ-ΝΘΨ
Α/Α προσφοράς συστήματος
44623
44494
44637
44658
44576
44656

α/α

Οικονομικός φορέας

1
2
4
5
7
8

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΚΗΣ Δ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΞΗΡΟΤΗΡΗ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 44066
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
44869
ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΠΑΖΒΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
45062

9
10
11

β. την απόρριψη των προσφορών των παρακάτω διαγωνιζομένων για τους λόγους που
αναφέρθηκαν ανωτέρω:
α/α
3
6

Α/Α προσφοράς
συστήματος

Οικονομικός φορέας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
44575
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ
44657
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.

Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κουρουτζίδης Παναγιώτης

Λαλές Ευστράτιος

Μόσχου Αθανάσιος

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48462/22-11-2016 No1 πρακτικό της Eπιτροπής Διαγωνισμού,
έχει όπως παρακάτω:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο2
Στη Δράμα, στις 22-11-2016 και ώρα 8:30, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 48091/21-112016 ειδική πρόσκληση, οι παρακάτω υπογράφοντες:
1) Κουρουτζίδης Παναγιώτης
2) Λαλές Ευστράτιος
3) Μόσχου Αθανάσιος
δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη της επιτροπής διαγωνισµoύ και αξιολόγησης προσφορών για την
ανάθεση εργασιών που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 148/2015 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Δράμας (ΑΔΑ: ΩΜΘΗΩ9Μ-ΨΒ2) προχωρήσαμε στην αποσφράγιση
της οικονομικής προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της
υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», συνολικού προϋπολογισμού
εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (124.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου

ΑΔΑ: ΩΛ67Ω9Μ-ΝΘΨ
του Φ.Π.Α. (24%) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’αριθμ. 38892/28-9-2016 διακήρυξη
του Δημάρχου.
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 28405.
Σύμφωνα με το πρακτικό Νο1 της επιτροπής διαγωνισμού (με αριθμό πρωτοκόλλου
47954/18-11-2016), οι προσφορές των οποίων ο φάκελος δικαιολογητικών/τεχνικής προσφοράς είναι πλήρης και σύμφωνος με τους όρους της διακήρυξης, είναι οι ακόλουθες:
Α/Α προσφοράς συστήματος
44623
44494
44637
44658
44576
44656

α/α

Οικονομικός φορέας

1
2
4
5
7
8

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΚΗΣ Δ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΞΗΡΟΤΗΡΗ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 44066
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
44869
ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΠΑΖΒΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
45062

9
10
11

Σύμφωνα με το πρακτικό Νο1 της επιτροπής διαγωνισμού (με αριθμό πρωτοκόλλου
47954/18-11-2016), απορρίφθηκαν οι προσφορές των παρακάτω διαγωνιζομένων:
α/α
3
6

Οικονομικός φορέας

Α/Α προσφοράς
συστήματος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
44575
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ
44657

Για το λόγο αυτό, ο αρμόδιος υπάλληλος (Λαλές Ευστράτιος – 6582) συνδέθηκε στο
σύστημα, επέλεξε τον διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό (α/α) συστήματος 28405 και προχώρησε στον αποκλεισμό των ανωτέρω οικονομικών φορέων από την συνέχεια του διαγωνισμού.
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Στη συνέχεια
δύο εκ των μελών της Επιτροπής καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, σε ειδική
φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. Αμέσως μετά
την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων), οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» των προσφορών που συμμετέχουν σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.
Επίσης, αναφορικά με το περιεχόμενο του συνόλου των οικονομικών προσφορών η
Επιτροπή επισημαίνει ότι περιελάμβαναν σε μορφή .pdf την εκτύπωση «Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή» του συστήματος καθώς και το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς

ΑΔΑ: ΩΛ67Ω9Μ-ΝΘΨ
του Παραρτήματος Α. Το σύνολο των ανωτέρω αρχείων έφεραν την ψηφιακή υπογραφή του
νόμιμου εκπροσώπου του αντίστοιχου οικονομικού φορέα.
Όσον αφορά τον οικονομικό φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, η Α/Α
προσφοράς συστήματος, η ομάδα στην οποία συμμετέχει, η προσφερόμενη τιμή (με ή χωρίς ΦΠΑ) και η ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών έχουν
ως εξής:
Οικονομικός φορέας

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
Α/Α προσφοράς συστήματος
44623
Ομάδα
1
Προσφερόμενη Τιμή (χωρίς 37.548,39
ΦΠΑ)
Προσφερόμενη Τιμή (με ΦΠΑ)
46.560,00
Ποσοστιαία μέση έκπτωση
3%
Όσον αφορά τον οικονομικό φορέα ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, η Α/Α προσφοράς συστήματος, η ομάδα στην οποία συμμετέχει, η προσφερόμενη
τιμή (με ή χωρίς ΦΠΑ) και η ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών έχουν ως εξής:
Οικονομικός φορέας

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α/Α προσφοράς συστήματος
44494
Ομάδα
6
Προσφερόμενη Τιμή (χωρίς 12.573,52
ΦΠΑ)
Προσφερόμενη Τιμή (με ΦΠΑ)
15.591,16
Ποσοστιαία μέση έκπτωση
15,45%
Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή του οικονομικού φορέα ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αντιστοιχεί σε ποσοστό έκπτωσης 13,38%. Η ποσοστιαία μέση έκπτωση 15,45% αντιστοιχεί σε προσφερόμενη τιμή 12.273,39 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ και 15.219,00 ευρώ με ΦΠΑ. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της διακήρυξης σε περίπτωση
ασυμφωνίας μεταξύ των ανωτέρω υπερισχύει το ποσοστό έκπτωσης που θα αναγράφεται
στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Α. Κατά συνέπεια, η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ συνίσταται σε προσφερόμενη τιμή 12.273,39 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ποσοστιαία μέση έκπτωση 15,45%.
Όσον αφορά τον οικονομικό φορέα ΤΑΚΗΣ Δ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, η Α/Α προσφοράς συστήματος, η ομάδα στην οποία συμμετέχει, η προσφερόμενη
τιμή (με ή χωρίς ΦΠΑ) και η ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών έχουν ως εξής:
Οικονομικός φορέας

ΤΑΚΗΣ Δ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Α/Α προσφοράς συστήματος
44637
Ομάδα
3
Προσφερόμενη Τιμή (χωρίς 2.903,23
ΦΠΑ)
Προσφερόμενη Τιμή (με ΦΠΑ)
3.600,01
Ποσοστιαία μέση έκπτωση
10%

ΑΔΑ: ΩΛ67Ω9Μ-ΝΘΨ

Όσον αφορά τον οικονομικό φορέα ΞΗΡΟΤΗΡΗ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, η Α/Α προσφοράς
συστήματος, η ομάδα στην οποία συμμετέχει, η προσφερόμενη τιμή (με ή χωρίς ΦΠΑ) και η
ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών έχουν ως εξής:
Οικονομικός φορέας
Α/Α προσφοράς συστήματος
Ομάδα
Προσφερόμενη Τιμή (χωρίς
ΦΠΑ)
Προσφερόμενη Τιμή (με ΦΠΑ)
Ποσοστιαία μέση έκπτωση

ΞΗΡΟΤΗΡΗ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
44658
2
7.903,23
9.800,1
2%

Όσον αφορά τον οικονομικό φορέα ΣΑΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, η Α/Α
προσφοράς συστήματος, η ομάδα στην οποία συμμετέχει, η προσφερόμενη τιμή (με ή χωρίς ΦΠΑ) και η ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών έχουν
ως εξής:
Οικονομικός φορέας
Α/Α προσφοράς συστήματος
Ομάδα
Προσφερόμενη Τιμή (χωρίς
ΦΠΑ)
Προσφερόμενη Τιμή (με ΦΠΑ)
Ποσοστιαία μέση έκπτωση

ΣΑΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
44576
6
13.790,32
17.100,00
5%

Όσον αφορά τον οικονομικό φορέα ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ, η Α/Α
προσφοράς συστήματος, η ομάδα στην οποία συμμετέχει, η προσφερόμενη τιμή (με ή χωρίς ΦΠΑ) και η ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών έχουν
ως εξής:
Οικονομικός φορέας
Α/Α προσφοράς συστήματος
Ομάδα
Προσφερόμενη Τιμή (χωρίς
ΦΠΑ)
Προσφερόμενη Τιμή (με ΦΠΑ)
Ποσοστιαία μέση έκπτωση

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
44656
2
7.580,65
9.400,1
6%

Όσον αφορά τον οικονομικό φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ, η Α/Α προσφοράς συστήματος, η ομάδα στην οποία συμμετέχει, η προσφερόμενη τιμή (με ή χωρίς ΦΠΑ)
και η ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών έχουν ως εξής:
Οικονομικός φορέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΕΒΕ
Α/Α προσφοράς συστήματος
44066
Ομάδα
8
Προσφερόμενη Τιμή (χωρίς 3.951,61
ΦΠΑ)

ΑΔΑ: ΩΛ67Ω9Μ-ΝΘΨ
Προσφερόμενη Τιμή (με ΦΠΑ)
Ποσοστιαία μέση έκπτωση

4.900,00
2%

Όσον αφορά τον οικονομικό φορέα ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, η Α/Α προσφοράς συστήματος, η ομάδα στην οποία
συμμετέχει, η προσφερόμενη τιμή (με ή χωρίς ΦΠΑ) και η ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά
ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών έχουν ως εξής:
Οικονομικός φορέας

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Α/Α προσφοράς συστήματος
44869
Ομάδα
7
Προσφερόμενη Τιμή (χωρίς 15.895,16
ΦΠΑ)
Προσφερόμενη Τιμή (με ΦΠΑ)
19.710,00
Ποσοστιαία μέση έκπτωση
1,45%
Όσον αφορά τον οικονομικό φορέα ΠΑΖΒΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, η
Α/Α προσφοράς συστήματος, η ομάδα στην οποία συμμετέχει, η προσφερόμενη τιμή (με ή
χωρίς ΦΠΑ) και η ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών
έχουν ως εξής:
Οικονομικός φορέας

ΠΑΖΒΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Α/Α προσφοράς συστήματος
45062
Ομάδα
10
Προσφερόμενη Τιμή (χωρίς 3.991,94
ΦΠΑ)
Προσφερόμενη Τιμή (με ΦΠΑ)
4.950,01
Ποσοστιαία μέση έκπτωση
1%
Μετά από τα παραπάνω, η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:






την υπ’ αριθ. 38892/28-9-2016 Προκήρυξης του Δημάρχου.
Το γεγονός ότι κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 13 της διακήρυξης).
τις προσφερόμενες τιμές.
Τα όσα αναλυτικά εκτέθηκαν παραπάνω όσον αφορά την προσφορά του οικονομικού
φορέα ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Το ότι δεν υποβλήθηκαν παραδεκτές προσφορές για τις ομάδες εργασιών 4,5 και 9
Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή

εισηγείται ομόφωνα
α. την επιλογή των κάτωθι οικονομικών φορέων ως προσωρινών αναδόχων για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» για τις παρακάτω ομάδες εργασιών,
με την αντίστοιχη προσφερόμενη τιμή και την αντίστοιχη ποσοστιαία μέση έκπτωση:
Ομάδα
εργασιών

Προσωρινός ανάδοχος

1
2

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ

Προσφερόμενη
τιμή
(χωρίς
ΦΠΑ)
37.548,39
7.580,65

Ποσοστιαία
μέση έκπτωση
3%
6%

ΑΔΑ: ΩΛ67Ω9Μ-ΝΘΨ
Ομάδα
εργασιών
3
6

Προσωρινός ανάδοχος
ΤΑΚΗΣ Δ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ
ΠΑΖΒΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

7
8
10

Προσφερόμενη
τιμή
(χωρίς
ΦΠΑ)
2.903,23
12.273,39

Ποσοστιαία
μέση έκπτωση
10%
15,45%
1,45%

15.895,16

2%
3.951,61
3.991,94

1%

β. Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για τις ομάδες εργασιών 4, 5 και 9 διότι δεν υποβλήθηκαν παραδεκτές προσφορές.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.
Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κουρουτζίδης Παναγιώτης

Λαλές Ευστράτιος

Μόσχου Αθανάσιος

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 , όλων των ανωτέρω και την εισήγηση
της Υπηρεσίας.
Αποφασίζει

Ομόφωνα


Εγκρίνει και κατακυρώνει τα με αριθμ. πρωτ. 47954 / 18 – 11 –2016 & 48462/2211-2016 πρακτικά για την επιλογή την επιλογή των κάτωθι οικονομικών φορέων ως προσωρινών αναδόχων για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
για τις παρακάτω ομάδες εργασιών, με την αντίστοιχη προσφερόμενη τιμή και την αντίστοιχη ποσοστιαία μέση έκπτωση:
Ομάδα
εργασιών
1
2
3
6
7
8
10



Προσωρινός ανάδοχος
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΤΑΚΗΣ Δ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ
ΠΑΖΒΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Προσφερόμενη
τιμή
(χωρίς
ΦΠΑ)
37.548,39
7.580,65
2.903,23
12.273,39
15.895,16

Ποσοστιαία
μέση έκπτωση
3%
6%
10%
15,45%
1,45%
2%

3.951,61
3.991,94

1%

Κηρύσσει τον διαγωνισμό άγονο για τις ομάδες εργασιών 4, 5 και 9 διότι δεν υποβλήθηκαν παραδεκτές προσφορές.
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

