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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Ιουλίου του έτους 2012
και ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
249/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 22-05-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
249/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
12ο / 22-05-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας
Αρ. Πρωτ.:18754/-07-2012

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Κατακύρωση διαγωνισµού προµήθειας υλικών συντήρησης επισκευής κτιρίων
Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός Μαΐου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13:00
, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 12165/18-05-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1)Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

2)Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος

3) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
6) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος
7) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
8)Καραγιάννης ΝικόλαοςΑναπληρωµατικό Μέλος
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
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Η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε
κατακύρωση διαγωνισµού προµήθειας υλικών συντήρησης επισκευής κτιρίων και αφού
έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση του Πρόεδρου ο οποίος ανέφερε ότι πρόκειται για την
του διαγωνισµού ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
του ∆ήµου Καρδίτσας για το έτος 2012.

κατακύρωση

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας κ.
Κατσαούνο Ιωάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη της επιτροπής:
Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων»
• Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ για το έτος 2012
• Τις σχετικές διατάξεις της αριθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π. 0.Τ.Α.).
• Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων»
• Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων έτους 2012,
• Την 182/2012 απόφαση της Οικ. Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές – ενδεικτικός προϋπολογισµός και καθορίστηκαν οι όροι του
διαγωνισµού.
και ανέφερε τα εξής:
“Πρόκειται για την προµήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
έτους 2012 του δήµου Καρδίτσας ενδεικτικού προϋπολογισµού 57.029,57 µε Φ.Π.Α. .
∆ιεξήχθη ο ανοιχτός Πρόχειρος διαγωνισµός την 09/05/2012.
Ο διαγωνισµός περιλάµβανε υλικά, τα οποία ήσαν χωρισµένα σε τρεις οµάδες.
ΟΜΑ∆Α Α’ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΟΜΑ∆Α Β’ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
ΟΜΑ∆Α Γ’ ΥΛΙΚΑ ΣΙ∆ΗΡΟΥ
Συνολικά έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό ∆ΥΟ (2) προµηθευτές: ΟΙ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ Ε.Π.Ε.. η προσφορά της αφορούσε την οµάδα Β
(χρώµατα και υλικά διαγράµµισης) και η ετ.
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ∆. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ η προσφορά της αφορούσε την οµάδα Γ µε τα υλικά
σιδήρου
Για την ΟΜΑ∆Α Α’ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ δεν κατατέθηκαν προσφορές.
Και οι δυο προµηθευτές έγιναν δεκτοί ως προς τα δικαιολογητικά τους.
Η ετ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ Ε.Π.Ε. έγινε δεκτή ως προς την
τεχνική της
προσφορά για µέρος των προσφεροµένων από αυτή προϊόντων.
Συγκεκριµένα η εταιρεία δεν έγινε δεκτή ως προς την τεχνική της προσφορά για το υπ.
αριθµ 11 είδος της οµάδας Β, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α
11

ΕΙ∆ΟΣ
Βερνικόχρωµα – ντούκο µε αστάρι

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
307,50

Για το είδος αυτό η επιτροπή διαγωνισµού έκρινε ότι δεν πληρούνται οι
προδιαγραφές που είχε θέσει η υπηρεσία.
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∆εν υπήρξαν, επίσης προσφορές για τα παρακάτω είδη της οµάδας Β:
Α/Α
9
13

ΕΙ∆ΟΣ
Βασικά ντούκα διαφόρων χρωµάτων
Λοιπά υλικά χρωµάτων και διαγραµµίσεως
που δεν µπορούν να προβλεφθούν

307,50
799,50

Για τα όλα τα παραπάνω είδη της οµάδας Β’, η επιτροπή εισηγείται τη διερεύνηση
της αγοράς για απευθείας ανάθεση, εξαιτίας του µικρού ποσού που αντιπροσωπεύουν στο
σύνολο της προµήθειας.
Ο προµηθευτής ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Ευάγγελος έγινε δεκτός ως προς την τεχνική του
προσφορά στο σύνολό της.
Και οι δυο εταιρείες έγιναν δεκτές
οποίες και θα αναλυθούν παρακάτω.

ως προς τις οικονοµικές τους προσφορές, οι

Στο διαγωνισµό δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις. Τα αποτελέσµατα του ανακοινώθηκαν
στις συµµετέχουσες εταιρείες την ίδια ηµέρα, καθώς ήσαν παρόντες οι εκπρόσωποί
τους.
Με το πρακτικό που συντάχθηκε την ηµέρα του διαγωνισµού, έγιναν οι ακόλουθες
αξιολογήσεις ανά είδος και προµηθευτή από την αρµόδια επιτροπή του δήµου:
Για την ετ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ Ε.Π.Ε.
εξής:

η αξιολόγηση έχει ως

ΟΜΑ∆Α Β ΧΡΩΜΑΤΑ & ΥΛΙΚΑ
∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13

ΕΙ∆ΟΣ
Ακρυλικό χρώµα διαγραµµίσεως λευκό
Ακρυλικό χρώµα διαγραµµίσεως κίτρινο
∆ιαλυτικό διαγράµµισης
Ρολλό διαγράµµισης Νο10
Ρολλό διαγράµµισης Νο18
Ειδική ταινία σηµάνσεως ρολλό 200µ.
Πλαστικό χρώµα εσωτερικού χώρου
Πλαστικό χρώµα εξωτερικού χώρου
Βασικά ντούκα διαφόρων χρωµάτων
Βασικά πλαστικά διαφόρων χρωµάτων

Βερνικόχρωµα – ντούκο µε αστάρι
Ξυλοντεκόρ – Βερνικόχρωµα σε
διάφορα χρώµατα
Λοιπά υλικά χρωµάτων και
διαγραµµίσεως που δεν µπορούν να
προβλεφθούν

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
700
300
180
50
50
20
500
300
50
100

ΕΝ∆.
ΤΙΜΗ
ΤΕΜ.
5,00 €
5,00 €
3,00 €
2,75 €
4,70 €
3,50 €
4,00 €
4,00 €
5,00 €
4,50 €

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦ.
3,65 €
3,65 €
2,68 €
2,44 €
4,18 €
3,11 €
3,52 €
3,52 €
0,00 €
3,94 €

lt

50

5,00 €

4,60 €

394,00 €
∆ΕΝ ΕΓΙΝΕ
∆ΕΚΤΗ Η
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

lt

150

6,50 €

5,98 €

897,00 €

0,00 €

0,00 €
8.632,60 €

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ.
lt
lt
lt
τµχ.
τµχ.
τµχ.
lt
lt
lt
lt

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
2.555,00 €
1.095,00 €
482,40 €
122,00 €
209,00 €
62,20 €
1.760,00 €
1.056,00 €
0,00 €
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Φ.Π.Α.
23%
ΣΥΝΟΛΟ

1.985,50 €
10.618,10 €

Για την ετ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ η αξιολόγηση έχει ως εξής:
ΟΜΑ∆Α Γ ΥΛΙΚΑ ΣΙ∆ΗΡΟΥ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΕΙ∆ΟΣ
Πλέγµα δοµικό (κάθε διατοµής) (µέση
τιµή 5Χ2,15)
Σίτα περίφραξης διαστάσεων
1,20Χ25µ. (ρολό)
Σίτα περίφραξης διαστάσεων
1,50Χ25µ. (ρολό)
Σιδεροπάσσαλοι περίφραξης ύψους
1,50µ. διαφόρων διαστάσεων
Σιδεροπάσσαλοι περίφραξης ύψους
2,00 µ. διαφόρων διαστάσεων
Φρεάτιο µε σχάρα 55Χ50
Φρεάτιο µε σχάρα 42Χ42
Φρεάτια µε σχάρα 35Χ35
Κάγκελα διαφόρων διαστάσεων
Σχάρες φρεατίων διαφόρων
διαστάσεων
Σχάρες ποδηλάτου
Καπάκια φρεατίων διαφόρων
διαστάσεων
Λοιπά υλικά σιδήρου που δεν µπορούν
να προβλεφθούν

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

κιλό

200

τµχ

ΤΙΜΗ
ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ

2,50 €

2,40 €

480,00 €

10

45,00 €

40,00 €

400,00 €

τµχ

10

50,00 €

45,00 €

450,00 €

τµχ

80

3,00 €

2,70 €

216,00 €

τµχ
τµχ
τµχ
τµχ
τµχ

80
8
10
20
15

4,00
70,00
68,00
62,00
42,00

τµχ
τµχ

15
5

τµχ

8

€
€
€
€
€

296,00 €
520,00 €
630,00 €
1.160,00 €
570,00 €

85,00 €
80,00 €

80,00 €
75,00 €

1.200,00 €
375,00 €

60,00 €

55,00 €

440,00 €

€
€
€
€
€

3,70
65,00
63,00
58,00
38,00

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.
23%
ΣΥΝΟΛΟ

750
7.487,00 €
1.722,01 €
9.209,01 €

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αναθέσει την προµήθεια στους παραπάνω
προµηθευτές ανά είδος, µε βάση τις προσφερόµενες τιµές, όπως αναφέρεται στους
παραπάνω πίνακες που συνοδεύουν το πρακτικό της δηµοπρασίας και να ψηφίσει τις
αντίστοιχες πιστώσεις συνολικού ύψους 19.827,11€ σε βάρος του προϋπολογισµού του
έτους 2012 ως ακολούθως:

Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1

30-6661.0002

2

30-6662.0002

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
Ε.Π.Ε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΩ∆ΙΚΩΝ

10.618,10 €

10.618,10 €
9.209,01 €

9.209,01 €

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

19.827,11€

Για το µέρος του διαγωνισµού που δεν κατέστη δυνατό να ανατεθεί η προµήθεια η
επιτροπή εισηγείται την διεξαγωγή επαναληπτικού διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους και
τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές.
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Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον εισηγητή κ. Κατσαούνο Ιωάννη έλαβε
υπόψη τα πρακτικά της δηµοπρασίας, την γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης,
όπως αποτυπώνεται στο πρακτικό Ν1//09/05/2012, τις προσφορές των προµηθευτών
και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου τού διαγωνισµού, τις αναφερόµενες διατάξεις και τα
υπηρεσιακά έγγραφα που συνοδεύουν το διαγωνισµό:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το πρακτικό του “ Προχείρου ∆ιαγωνισµού ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ του ∆ήµου Καρδίτσας έτους 2012”, κατακυρώνει το αποτέλεσµα
του και αναθέτει την εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας στην επιχείρηση
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ Ε.Π.Ε.( ΑΦΜ: 095626995 ) για ποσό 10.618,10
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ .( ΑΦΜ 041742417 ) για ποσό 9.209,01 €
για τα είδη που αναφέρονται στο πρακτικό αξιολόγησης του διαγωνισµού µε τις
αντίστοιχες ανά είδος τιµές, επειδή προσέφεραν τις χαµηλότερες ανά είδος τιµές.
2.
Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την πραγµατοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για την
υπογραφή της σύµβασης
3. Ψηφίζει πίστωση για τη συγκεκριµένη προµήθεια σε βάρος των κωδικών
προϋπολογισµού του οικ. Έτους 2012, ανά προµηθευτή ως ακολούθως:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
Ε.Π.Ε.

1

30-6661.0002

10.618,10 €

2

30-6662.0002

Α/Α

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

του

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΩ∆ΙΚΩΝ
10.618,10 €

9.209,01 €

9.209,01 €
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

19.827,11€

4. Για το µέρος του διαγωνισµού, στο οποίο δεν κατέστη δυνατό να ανατεθεί η
προµήθεια (οµάδα Α - οικοδοµικά υλικά), η επιτροπή αποφασίζει τη διενέργεια
επαναληπτικού διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές,
όπως αυτές είχαν εγκριθεί στην 182/2012 απόφασή της.
5. Για τα παραπάνω είδη της οµάδας Β’ ( χρώµατα και υλικά διαγράµµισης ), που δεν
κατέστη δυνατό να διατεθούν µε τον παρόντα διαγωνισµό, η επιτροπή αποφασίζει τη
διερεύνηση της αγοράς για απευθείας ανάθεση, εξαιτίας του µικρού ποσού που
αντιπροσωπεύουν στο σύνολο της προµήθειας της εν λόγω οµάδας.

H Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
249/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα 27-07- 2012
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Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

