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ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής
                   του Δήμου για την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου αναρ- 
                   ροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 6 κ.μ.
                  
Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 16η του μηνός  Απριλίου του έτους 2021,

ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 (έναρξη) έως 10:30 (λήξη) συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την
από  11-03-2020  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (κατεπείγοντα  μέτρα  κατά  του
κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 5232/12-04-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνη
Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος
της, καθώς και στους Προέδρους των  Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να
συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα  επτά (7).

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι  :   1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,
5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Γεωργίου Αθανάσιος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης στη θέση του
τακτικού Σταυρόπουλου Κων/νου που απουσιάζει.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από την συζήτηση ενός έκτακτου)
ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Oικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο,
στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Η υπ’ αριθ. 71/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, η
οποία  αφορά  την  προμήθεια  ενός  (1)  αυτοκινούμενου  αναρροφητικού  σαρώθρου
χωρητικότητας  6m3   για  τον  εκσυγχρονισμό  και  τη  βελτιστοποίηση  λειτουργίας  της
υπηρεσίας  καθαριότητας  του  Δήμου,  προκειμένου  να  ενισχυθούν  ουσιαστικά  οι
παρεχόμενες υπηρεσίας αυτού του επιπέδου, προς τους δημότες καθώς και η ενίσχυση
του υφιστάμενου στόλου για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου των υπηρεσιών του
Δήμου,  συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης #272.800,00# €, συμπεριλαμβανομένου
και του ΦΠΑ 24%.
2. Ο δημοτικός προϋπολογισμός έτους 2020, όπου στον Κ.Α. 62-7132.003 του σκέλους
των εξόδων του, με τίτλο «Προμήθεια ενός σαρώθρου 6κμ (επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ)», είχε  εγγραφεί πίστωση για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης. 
3.  Η με  αριθ.  πρωτ.  24146/16-12-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,  η  οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-871, με την οποία αφενός
εγκρίθηκε η δαπάνη και δεσμεύτηκε το ανωτέρω ποσό με μηδενική πίστωση για το έτος
2020 και αφετέρου θα κατανεμηθεί και διατεθεί  στον προϋπολογισμό του έτους 2021
ποσό ύψους #272.800,00# €.
4. Ο  δημοτικός  προϋπολογισμός  τρέχοντος  έτους,  όπου  στον  Κ.Α.  62-7132.003  του
σκέλους των εξόδων του έχει εγγραφεί πίστωση ποσού #278.000,00# €, για την κάλυψη
της εν λόγω δαπάνης. 
5. Η  με  αριθ.  πρωτ.  405/12-01-2021  (με  ΑΔΑ:  ΨΔ96ΩΛ3-ΡΣ7)  Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης, περί έγκρισης της δαπάνης, δέσμευσης και διάθεσης της πίστωσης ποσού
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#272.800,00# €, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-
84. 
6. Η υπ΄ αριθ. 36/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής
διενέργειας  διαγωνισμών  και  αξιολόγησης  προσφορών  για  τη  σύναψη  δημοσίων
συμβάσεων εκτέλεσης υπηρεσιών,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 221 του ν.
4412/2016.
7. Η υπ΄ αριθ. 465/2020 (ΑΔΑ: 6ΙΩΓΩΛ3-ΙΜ8) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί
έγκρισης του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ενός (1) αυτοκινούμενου αναρροφητικού
σαρώθρου  χωρητικότητας  6μ3,  κατόπιν  διεξαγωγής  διεθνούς  δημοσίου  ανοικτού
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  άνω  των  ορίων και  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση τιμής -
ποιότητας,  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  σχετικής  μελέτης  και  των  όρων  της
διακήρυξης αυτού.
8. Η υπ΄ αριθ.  720/19-01-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC008022278) του εν λόγω
διαγωνισμού και η ταυτάριθμη Περιληπτική Διακήρυξη (με ΑΔΑ: ΨΦ7ΣΩΛ3-ΖΤΥ) καθώς
και οι εφημερίδες που η τελευταία δημοσιεύτηκε.
9.  Το από 04-03-2021  1ο πρακτικό  της  Αρμόδιας  Επιτροπής σύμφωνα  με  το  οποίο
κατατέθηκε  μία  και  μοναδική  προσφορά  από  την  εταιρεία  "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.", η οποία έγινε δεκτή καθότι κατά το στάδιο ελέγχου
των Δικαιολογητικών Συμμετοχής αυτά ήταν πλήρη. 
Κατά  τον  έλεγχο  των  τεχνικών  χαρακτηριστικών  διαπιστώθηκε  ότι  αυτά  δεν  ήταν
σύμφωνα με τα ζητούμενα στην σχετική μελέτη (ισχύς κινητήρα/ροπή, τεχνική φόρτιση
εμπρόσθιου άξονα, χωρητικότητα κινητήρα, αντιστρεπτική δοκός μόνο στον εμπρόσθιο
άξονα).
Συνεπώς η Επιτροπή απέρριψε την εν λόγω προσφορά, κήρυξε άγονο των διαγωνισμό
και πρότεινε την ματαίωση του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 1α του Ν.
4412/2016.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψη  της  τα  ανωτέρω,  τις  διατάξεις  του
άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010  περί  «Νέας  Αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν από
αυτές του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019,  μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των μελών της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει  το 1ο πρακτικό της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την προμήθεια ενός
αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 6 κ.μ., σύμφωνα με το οποίο
απορρίπτεται  η  μία  και  μοναδική  υποβληθείσα  προσφορά της  εταιρείας
"ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.  ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.",  λόγω έλλειψης τεχνικών
προδιαγραφών, κηρύσσεται άγονος ο διαγωνισμός και ματαιώνεται, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς  αναφερόμενα  στο  προοίμιο  της  παρούσας  καθώς  και  τις  διατάξεις  του
άρθρου 106 παρ. 1α του Ν. 4412/2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  104/2021

         Ο  Πρόεδρος                                      Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής                                Σακελλαρίου Αναστάσιος

                   Παπαθανασίου Αθανάσιος 
   

  ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ.  Γεώργιος                                  Κορδαλή Σωτηρία

                                                                              Γλυκοφρύδης Ιωάννης

                                                                              Μουζάκης Αθανάσιος

                                                                              Γεωργίου Αθανάσιος
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