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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 / 2021
Της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ο.Ε που έγινε στις 13-01-2020 ημέρα

Τετάρτη και ώρα 10:00΄ π.μ με τηλεδιάσκεψη.

   Στην Αίγινα σήμερα  20  Ιανουαρίου 2021 ημέρα  Τετάρτη και  ώρα 10:00΄ π.μ συνεδρίασε,  μέσω
Τηλεδιάσκεψης με  χρήση  της  τεχνολογίας  του  e-presence (www.epresence.gov.gr),  η  Οικονομική
Επιτροπή μετά την με αριθμό 499/15-01-2021 πρόσκλησης του Προέδρου της και Δημάρχου κ. Ζορμπά
Ιωάννη που δόθηκε νόμιμα.

Στην συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη ήταν παρόντα τα μέλη:
1. Ζορμπάς Ιωάννης, Δήμαρχος – Πρόεδρος της Ο.Ε.
2. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
3. Μούρτζης  Αντώνιος,  Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.. 
4. Κουκούλη Μαρία, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
5. Κουκούλης Παναγιώτης, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.  

Απόντες:
1. Τζίτζης Φίλιππος,  Δημ. Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
2. Μαρμαρινός Σταμάτης, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.

 Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα ψήφου:                      
Ο Δημοτικός Υπάλληλος κ. Χρήστος Γ. Σκαφιδάς, για την τήρηση των πρακτικών.
   
   Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

8ο θέμα ημερήσιας διάταξης:  Απόφαση αριθμός 11/2021.

«  Περί έγκρισης  του  πρακτικού  που  συντάχθηκε  για  τον  διαγωνισμό  με  την  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, που διεξήχθη για την Προμήθεια δύο (2 ) κλειστών
φορτηγών τύπου van για την υποστήριξη της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του
Δήμου  Αίγινας,   προμήθειας  που  ανέρχεται  στα  42.000,00  €  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του
ΦΠΑ.»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης στα μέλη της Ο.Ε έθεσε υπόψη τους:

α) Την υπ’ αριθμ. 25/2020 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας
και θεωρήθηκε αρμοδίως και αφορά την Προμήθεια  δύο (2 ) κλειστών φορτηγών τύπου  van  για την
υποστήριξη της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αίγινας,  προμήθειας που
ανέρχεται στα 42.000,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

β) Την  υπ’  αριθμ. 180/2020  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  θέμα: Εγκριση Μελέτης  και
σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την  “Προμήθεια δυο
κλειστών  φορτηγών  τύπου van” προϋπολογισμού : 42.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).

γ) Την  υπ’  αριθμ.  Πρωτ.  17088/25-11-2020 και  με   ΑΔΑΜ  :  20PROC007714789   2020-11-25
διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια δύο (2) κλειστών
φορτηγών τύπου VAN για την υποστήριξη της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου»
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά  βάσει  τιμής,   προϋπολογισμού  :  42.000,00  €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).
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δ)  Το  υπ.  αριθμ.  πρωτ.  18149/16-12-2020 πρακτικό  που  συντάχθηκε  από  την  αρμόδια  επιτροπή
διαγωνισμού.

ε)    Την υπ.  Αριθμ.  242/2020 απόφαση της  Ο.Ε με θέμα Λήψη απόφασης επί  του πρακτικού που
συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
μεσώ  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  για  την “  Προμήθεια  δυο  κλειστών  φορτηγών  τύπου  van”
προϋπολογισμού:  42.000,00  €  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α  24%)  στην  αποφάσισε  αποφασίζει
Ομόφωνα  Επί 7 παρισταμένων μελών της ότι:

Ι. Εγκρίνει το ανωτέρω Πρακτικό με αριθμ. πρωτ. 18149/16-12-2020 Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης
Δικαιολογητικών,  Τεχνικών  Προσφορών  που  αφορά  την  “Προμήθεια  δυο  κλειστών  φορτηγών  τύπου  van”
προϋπολογισμού  :  42.000,00  €  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α 24%)  ”,  μεσώ  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  με
συστημικό  αριθμό 102963/2020.  Σύμφωνα με  την υπ.  αρ.  17088/25-11-2020 και  ΑΔΑΜ:  20PROC007714789
2020-11-25 διακήρυξη  ” 

ΙΙ. Την  ανάδειξη  του  αναφερόμενου  διαγωνισμού  ως  Άγονος,  διότι  δεν  υποβλήθηκε  ηλεκτρονικά  καμία
προσφορά. 

ΙΙΙ. Την συνέχιση του εν λόγω διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

ζ)   Το  από  15-02-2021 και  με  αριθ.  Πρωτ.  471/2021  πρακτικό  που  συντάχθηκε  από  την  αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αρ. Πρωτ: 471
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αίγινα 15/01/2021
ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΙΝΑ

Πρακτικό της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την διενέργεια της προμήθειας    δύο  (2 ) κλειστών 
φορτηγών τύπου van για την υποστήριξη της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αίγινας.

Στην Αίγινα σήμερα 15  Ιανουαρίου 2021,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  08:00 η επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού του
άρθρου 221 παρ.1  του Ν.4412/2016,  η οποία  συγκροτήθηκε  με την  υπ’ αριθμόν 118/2020  απόφαση της  Οικονομικής
Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη της τα εξής : 

Την υπ.΄αριθ. 242/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  (ΑΔΑ:ΩΦΣΕΩ68-Ξ3Γ) με την οποία η Ο.Ε. αποφάσισε την
ανάδειξη του διαγωνισμού της “Προμήθειας δύο (2) κλειστών φορτηγών τύπου van για την υποστήριξη της υπηρεσίας
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής προϋπολογισμού 42.000,00  € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με
τους  όρους  της  υπ.  αρ.  πρωτ.  17088/25-11-2020  διακήρυξης  (ΑΔΑΜ:  20PROC007714789) ως  άγονου  διότι  δεν
υποβλήθηκε  ηλεκτρονικά  καμία  προσφορά  και  την  συνέχιση  του  εν  λόγω  διαγωνισμού  με  την  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

την υπ. αρ. πρωτ. 18612/28.12.2020 πρόσκληση υποβολής τεχνικής & οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια δύο (2)
κλειστών φορτηγών τύπου van για την υποστήριξη της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με την οποία
ζητείται η υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται
από την υπ. αρ. πρωτ. 17088/25-11-2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007714789), την υπ. αρ. 25/2020 μελέτη της
αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Δήμου  και  του  υπ.  αρ.  πρωτ.  14030/29.09.2020  Πρωτογενούς  Αιτήματος
(ΑΔΑΜ:20REQ007459461) σε κλειστό φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή του αναδόχου έως την Τρίτη 12 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

 το υπ. αρ. πρωτ. 297/12-01-2021 αίτημα παράτασης διαγωνισμού της εταιρείας Λάμδα Central A.Ε.

 την υπ. αρ. Πρωτ 315/12-01-2021 Απάντηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού .

 Το γεγονός  ότι δεν υποβλήθηκε καμία  προσφορά για την εν λόγω προμήθεια όπως προβλέπονταν  από την υπ. αρ. πρωτ.
18612/28.12.2020 πρόσκληση  

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την κήρυξη του διαγωνισμού της εν λόγω προμήθειας ως άγονο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                         Ευτύχιος Γλαντζής              Μιχαήλ Χατζής          Πηνελόπη Αργυροπούλου                                                                                                                               
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   Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε προς τα μέλη της Ο.Ε ότι  οφείλουμε να αποφασίσουμε επί  του
πρακτικού που συντάχθηκε για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.
  Επειδή  τίθενται  λόγοι  δημοσίου  συμφέροντος  που  καθιστούν  αναγκαία  την  ανάθεση  για  την “
Προμήθεια δυο κλειστών φορτηγών τύπου van” προϋπολογισμού: 42.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α 24%). 
     
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου αυτής, έλαβε υπόψη της:

 τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006),
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
 τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ Ε.Ε και 2014/25/Ε.Ε)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 καθώς και κάθε κείμενη νομοθεσία που αφορά το αντικείμενο αυτής της μελέτης.      
 Το προαναφερθέν πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, και την αναγκαιότητα 

εκτέλεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας που αφορά την επιλογή αναδόχου για Προμήθεια δυο 
κλειστών φορτηγών τύπου van” προϋπολογισμού: 42.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
24%).

και μετά διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ Επί των 5 παρισταμένων μελών της Ο.Ε.

Ι.   Εγκρίνει το ανωτέρω Πρακτικό  του εν λόγω διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
άρθρου  32  του  Ν.  4412/2016. για  την  Προμήθεια  δύο  (2)  κλειστών  φορτηγών  τύπου  van  για  την
υποστήριξη  της  υπηρεσίας  καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αίγινας,   προμήθειας  που
ανέρχεται στα 42.000,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.»

ΙΙ.   Την ανάδειξη του αναφερόμενου διαγωνισμού ως Άγονο, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 
 
ΙΙΙ.  Την συνέχιση και επανάληψη του εν λόγω διαγωνισμού με τη  διαδικασία της διαπραγμάτευσης
άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 όπως αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό της παρούσας απόφασης

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  11/2021.                
                                            Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται. 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε                                                                                   Τα Μέλη  της Ο.Ε      
   Ζορμπάς Ιωάννης,                                                                               Μούρτζης  Αντώνιος,  
                                                                                                                Σκαλτσιώτης Γεώργιος,

                                                                                             Κουκούλη Μαρία, Δημ. 
                                                                                                Κουκούλης Παναγιώτης.

                                                                                                                
                                                                              Ακριβές απόσπασμα

                                                                                Ο  Πρόεδρος της Ο.Ε
                                                                                                              Δήμαρχος Αίγινας
                                                                                                               Ζορμπάς Ιωάννης.                           

Κοινοποίηση                                                                                                                                                   
1. Οικονομική Υπηρεσία.
2. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου. 
3. Επιτροπή Διαγωνισμού.
4. Τμήμα Προμηθειών.
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