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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/08-11-2019, ΤΑΚΤΙKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2019
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ««Προμήθεια
μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου
Πωγωνίου».
Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την 08η Νοεμβρίου 2019,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 8386/04-112019, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε.,
βρέθηκαν παρόντα τα [6], ήτοι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΑΡΟΝ
1
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΙ
2
ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΙ
3
ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΑΙ
4
ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΟΧΙ
5
ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
NAI
6
ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΟΧΙ
7
ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΝΑΙ
8
ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως
ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο
Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση της ημερήσιας διάταξης και ζητά από την
Οικονομική Επιτροπή να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση, εκτός από τα θέματα που είναι
γραμμένα στην ημερήσια διάταξη και για το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον εκτός ημερήσιας
διάταξης (1οέκτακτο θέμα), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 παρ.3 του Ν.3852/10
λόγω της επιτακτικής ανάγκης προμήθειας των μηχανημάτων έργου & οχημάτων και της
χρονοβόρας διαδικασίας του εν λόγω ανοιχτού διαγωνισμού. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα
αποφασίζει να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση για το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον .
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο έκτακτο θέμα είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ)
Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και
υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από
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μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί
καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]»
Βάσει της 94/2019 (Ψ5ΡΤΩ1Ω-ΠΚ0) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων
και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Πωγωνίου» συνολικού προϋπολογισμού
270.000,00€, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η αρ. 7582/09-10-19 προκήρυξη του εν λόγω
διαγωνισμού .
Με την υπ’ αριθ.20/2019 (ΑΔΑ:ΩΓΟΡΩ1Ω-ΘΞΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διαγωνισμού, η οποία:
α) την 01/11/2019 προέβη στον έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και στοιχείων τεχνικής
προσφοράς του ανωτέρω διαγωνισμού και συντάχθηκε το ακόλουθο υπ΄ αριθ. 1ο πρακτικό:
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ».
1o Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
ΘΕΜΑ: Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και στοιχείων τεχνικής προσφοράς της
προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ» , προϋπολογισμού 270.000,00 € με Φ.Π.Α. (24%).
Σήμερα στις 1/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ., οι υπογραφόμενοι :
1. Λάμπρου Ελευθέριος, υπάλληλος Δήμου Πωγωνίου, τακτικό μέλος (Πρόεδρος Επιτροπής).
2. Τάγκα Δροσούλα, υπάλληλος Δήμου Πωγωνίου, τακτικό μέλος.
3. Πότση Ευδοξία, υπάλληλος Δήμου Πωγωνίου, τακτικό μέλος
που αποτελούν την Επιτροπή Διαγωνισμού της προμήθειας του θέματος, σύμφωνα με την αρ.
20/2019 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Πωγωνίου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο κεντρικό
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών .
Μετά την είσοδο των μελών της Επιτροπής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προέκυψε ότι οι προσφορές που
υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά έχουν ως εξής :
Σύνολο προσφοράς
Χρόνος τιμής
Αρμόδιος
για Διαγωνισμό
Προμηθευτής
προσφοράς
(EUR)
ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Αυγουστής,
Σφραγισμένες
31/10/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κωνσταντίνος
προσφορές
15:14:47
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣ.
Μαυρίδης,
Σφραγισμένες
31/10/2019
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κωνσταντίνος
προσφορές
15:09:37
Οι οποίες είναι εμπρόθεσμες.
Στο πρωτόκολλο του Δήμου υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή οι προσφορές των παρακάτω
προμηθευτών:
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ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οι οποίες τελικά θα αξιολογηθούν.
Διαπιστώθηκε αρχικά η γνησιότητα των εγγυητικών συμμετοχής και των δύο προμηθευτών
σύμφωνα με τα αντίστοιχα έγγραφα των ALPHA Bank & Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
και στην συνέχεια εξετάστηκαν οι φάκελοι των συμμετεχόντων.
Ξεκινώντας από την εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
διαπιστώθηκαν τα εξής:
1. Υποβλήθηκε η υπ. αριθμ. GRZ111544/31-10-19 Εγγυητική ALPHA Bank ποσού 1209,68€
(2.2.2)
2. Υποβλήθηκε το ΤΕΥΔ (και ψηφιακά υπογεγραμμένο στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ) το οποίο
είναι σύμφωνο με τους όρους της διακήρυξης (2.2.9.1).
3. Υποβλήθηκε η υπ. αριθμ. Μ3829/03-09-19 βεβαίωση του εμπορικού επιμελητηρίου
Θεσ/νίκης για την εγγραφή στα μητρώα του (2.2.4).
4. Επίσης κατατέθηκαν τα εξής νομιμοποιητικά έγγραφα :
ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ: 13591/23 - 11 - 2009/ΤΑΕ& ΕΠΕ, ΦΕΚ ΝΕΟ Δ.Σ: 6992/07 - 07 - 2014/
ΤΑΕ&ΕΠΕ, ΦΕΚ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ:10814/14 -10 - 2014/ΤΑΕ&ΕΠΕ ΙΔΡΥΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ: 6565/29 -06 - 2009 (Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης ΧΑΤΖΗ ΑΛ. ΛΟΥΚΙΑ),
Η σύσταση και οι τροποποιήσεις καταστατικού της ως άνω εταιρείας προ της εγγραφής της
στο Γ.Ε.ΜΗ. περιλαμβάνονται στο έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Θεσσαλονίκης
στο Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. Τεχνικά φυλλάδια & τεχνική προσφορά: Άδεια κυκλοφορίας οχήματος ειδικού σκοπού,
Πιστοποιητικό CE υπερκατασκευής, Τεχνικό Φυλλάδιο πλαισίου οχήματος, τεχνικό
φυλλάδιο υπερκατασκευής, Υπεύθυνη Δήλωση Ακρίβειας τεχνικών Φυλλαδίων.
6. Τεχνική Προσφορά : Υπεύθυνη Δήλωση Χώρας καταγωγής, Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής
προμήθειας, Υπεύθυνη Δήλωση για εξουσιοδοτημένο συνεργείο, ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ,
Υπεύθυνη Δήλωση για ανταλλακτικά και service, Έγκριση τύπου πλαισίου, ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ, Υπεύθυνη Δήλωση για έκθεση Μηχανολόγου.
Στην συνέχεια εξετάστηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας
ΜΑΥΡΙΔΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και διαπιστώθηκαν τα εξής:
1. Υποβλήθηκε η υπ. αριθμ. 222300/30-10-19 Εγγυητική ΤΠΔ 516,13€ (2.2.2)
2. Υποβλήθηκε το ΤΕΥΔ (και ψηφιακά υπογεγραμμένο στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ) το οποίο
είναι σύμφωνο με τους όρους της διακήρυξης (2.2.9.1), Επίσης υποβλήθηκε και ΤΕΥΔ από
την επιχείρηση Νικόλαος Σιώκος της οποίας στηρίζεται η οικονομική επάρκεια.
3. Υποβλήθηκε το έντυπο τεχνικής προσφοράς, οι υπεύθυνες δηλώσεις , Έγκριση τύπου
πλαισίου, Τεχνική Εκθεση, ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (2.4.3.2)
4. Υπ Δηλ χρηματοοικονομικής επάρκειας.
Στην συνέχεια η επιτροπή εξέτασε τις τεχνικές προσφορές των διαγωνιζομένων προκειμένου
να τις αξιολογήσει .
Η ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, κατέθεσε προσφορά
μόνο για το μεταχειρισμένο καλαθοφόρο όχημα στο οποίο η εγγύηση συμμετοχής ήταν €
1.209,68 (άρθρο 2.2.2.1), συνεπώς ο προμηθευτής κατέθεσε το σωστό ποσό εγγύησης.
Στην συνέχεια εξετάστηκαν οι προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους και βρέθηκε ότι δεν
πληρούνται. Συγκεκριμένα προσφέρεται ένα μεταχειρισμένο καλαθοφόρο όχημα, που διαθέτει
πλατφόρμα ανύψωσης με αρθρωτό βραχίονα κατάλληλο για εργασίες σε ύψος τουλάχιστον 23
m , ύψος δαπέδου καλαθιού τουλάχιστον 21μ και καλάθι βάρους για 2 άτομα με τα εργαλεία
τους τουλάχιστον 200 Kg . Το όχημα είναι μικτού φορτίου 3,5 τόνους και αποτελείται από το
πλαίσιο (σασί και καμπίνα οδηγού), και την υπερκατασκευή. Ο κινητήρας του οχήματος είναι
πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους , νέας
αντιρρυ παντικής τεχνολογίας EURO 5 , 4/χρονος, 4/κύλινδρος με ισχύ τουλάχιστον 90kW =
121Hp και κυβισμού 2.488 cm 3.
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Από την 14/19 μελέτη προκύπτει ότι θα πρέπει το προσφερόμενο είδος να διαθέτει πλατφόρμα
ανύψωσης με αρθρωτό βραχίονα κατάλληλο για εργασίες σε ύψος τουλάχιστον 23 m ( ύψος
εργασίας ), ύψος δαπέδου καλαθιού τουλάχιστον 21 m και καλάθι βάρους τουλάχιστον 230
Kg.
… Η ισχύς απόδοσης του κινητήρα , θα είναι τουλάχιστον 140 PS, ο κυβισμός θα είναι
τουλάχιστον 2000 κυβικά εκατοστά και προδιαγραφών EURO 5 ή νεότερο …
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το προσφερόμενο είδος είναι εκτός προδιαγραφών στην ισχύ
του κινητήρα και στο βάρος του καλαθιού που δύναται να ανυψώνει.
Ως εκ τούτου απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ως απαράδεκτη.
Στην συνέχεια η επιτροπή εξέτασε την προσφορά της ΜΑΥΡΙΔΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
Η συγκεκριμένη εταιρεία κατέθεσε προσφορά μόνο για την αγορά - προμήθεια δύο (2)
μεταχειρισμένων κλειστών φορτηγών αυτοκινήτων. Η εγγυητική επιστολή της εταιρείας
ανέρχονταν σε 516,13€ η (άρθρο 2.2.2.1), συνεπώς ο προμηθευτής κατέθεσε το σωστό ποσό
εγγύησης.
Η προσφορά του ήταν 2 FORD TRANSIT (κλούβες) με χώρο φόρτωσης (όγκος) 6,81 m3 και
κυβισμού 2 . 198cc (100 ίππους και άνω . ). Ο κινητήρας είναι DIESEL προδιαγραφών EURO
5 η οποία είναι εντός προδιαγραφών.
Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:
α. Τους όρους της διακήρυξης της προμήθειας ,
β. Τους φακέλους των γενικών δικαιολογητικών και της τεχνικών προσφορών
των
διαγωνιζόμενων
Προτείνει την πρόκριση στο δεύτερο στάδιο (ανοίγματος των οικονομικών προσφορών) των
παρακάτω επιχειρήσεων
Επιχείρηση
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η οποία κατέθεσε προσφορά για την προμήθεια
φορτηγών αυτοκινήτων

δύο (2) μεταχειρισμένων

κλειστών

Ενώ για τα ζητούμενα είδη :
 Μεταχειρισμένο Φορτηγό Ανοιχτού Τύπου (4x4)
 Μεταχειρισμένο Καλαθοφόρο Όχημα ( αρθρωτό )
 Μεταχειρισμένο Πολυμηχάνημα με Προασαρτήσεις
 Μεταχειρισμένο Επιβατικό Τετρακίνητο Όχημα
O διαγωνισμός απέβη άγονος
Το παρόν πρακτικό συντάσσεται και υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής εις τριπλούν .
Καλπάκι 1/11/2019
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λάμπρου Ελευθέριος
Τάγκα Δροσούλα
Πότση Ευδοξία
Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να επικυρώσει το παραπάνω υπ’ αριθ. 1/01-11-19
Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού και να αποφασίσει την διαδικασία που θα ακολουθηθεί για
τα 4 είδη όπου δεν υποβλήθηκαν προσφορές.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους της υπ΄αριθ. 7582/09-10-19 Διακήρυξης
3) την Α-273/08-08-2019 (ΑΔΑ : Ω3ΠΤΩ1Ω-Ι5Α) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
4) το υπ’ αριθ. 1/01-11-19 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης της επιτροπής διαγωνισμού
5) το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν προσφορές για 4 ζητούμενα είδη
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6) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού,
τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.α)Την έγκριση του υπ’ αριθ. 1/01-11-2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής
και στοιχείων τεχνικής προσφοράς της επιτροπής διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ» ως έχει.
1.β)Την πρόκριση
στο δεύτερο στάδιο (ανοίγματος των οικονομικών προσφορών) των
παρακάτω επιχειρήσεων
Επιχείρηση
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2. α)Ματαιώνει και κηρύσσει άγονη την διαγωνιστική διαδικασία ως προς τα ζητούμενα είδη :
 Μεταχειρισμένο Φορτηγό Ανοιχτού Τύπου (4x4)
 Μεταχειρισμένο Καλαθοφόρο Όχημα ( αρθρωτό )
 Μεταχειρισμένο Πολυμηχάνημα με Προασαρτήσεις
 Μεταχειρισμένο Επιβατικό Τετρακίνητο Όχημα
καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.
2.β) Την προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α΄ του Ν.4412/2016
σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση των ανωτέρω 4 ειδών (2
α), [μέσω ΕΣΗΔΗΣ ] και χωρίς καμία τροποποίηση των αρχικών όρων του διαγωνισμού που
καθορίστηκαν με την αρ. 94/2019 (Ψ5ΡΤΩ1Ω-ΠΚ0) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 131/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΟΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολ. Υπογραφές
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