
         

Ελληνική Δημοκρατία                                                                                          Βούλα,09-06-2022
Νομός Αττικής                                                                                                        Αρ. πρωτ.:  23145
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση:Καθαριότητας& Ανακύκλωσης
Τμήμα:Διαχ/σης & Συντήρησης Οχημάτων
Ταχ. Δ/νση: Κων/νου&Π Λογοθέτη 2
Ταχ. Κώδικας: 166 72  Βάρη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΥ1  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Στο Δημοτικό κατάστημα Βούλας,  στις  09-06-2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:30 π.μ., συνεδρίασε  το
Γνωμοδοτικό όργανο διαπραγμάτευσης, το οποίο συγκροτήθηκε με την αριθμ.  20/2022 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, στο οποίο παρόντες ήταν οι κάτωθι:

1. Ποταμιάνος Πέτρος, Πρόεδρος

2. Μιχαήλ Ευάγγελος, Μέλος

3. Κάρλος Παναγιώτης, Μέλος

προκειμένου να  γνωμοδοτήσει,  αφού  αξιολογήσει  τις  προσφορές  και  τα  δικαιολογητικά  των
οικονομικών φορέων, σχετικά με την υπογραφή της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης  Συμφωνίας – Πλαίσιο
«Συντήρηση & Επισκευή οχημάτων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 2021-2022-2023-2024»,
 ΟΜΑΔΑ 1 «(α) Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών
του πλαισίου απορριμματοφόρων, φορτηγών ανατρεπόμενων, βυτιοφόρων, πυροσβεστικών, νταλικών,
καδοπλυντηρίων, καλαθοφόρων και εν γένει όλων των οχημάτων άνω των 3,5 Τ.
(β) Φανοποιεία και βαφή οχημάτων των ανωτέρω κατηγοριών.
(γ) Επισκευή ταχογράφων και έκδοση πιστοποιητικών περιοριστών ταχύτητας - Διαγραμματικοί Δίσκοι –
θερμικό χαρτί ταχογράφων
 διάρκειας τριάντα ( 30) ημερών.

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                15.248,28€
Φ.Π.Α. 24% :                               3.659,59 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:               18.907,87 €
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 92458
Διάρκεια:  τριάντα ( 30) ημερών

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη της: 

1. Τις διατάξεις των κάτωθι αναφερόμενων  νόμων, όπως αυτές ισχύουν:

 του  Ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

1 Χάριν συντομίας “Η Επιτροπή ”
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(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,1Χάριν συντομίας “Επιτροπή ”
 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

2. Το Ειδικό Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης
        Σύμβασης:

 των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

 της υπ’ αριθμ. 5/2021 μελέτης της αρμόδιας Διεύθυνσης  της Αναθέτουσας Αρχής
 του Πρωτογενούς Αιτήματος με ΑΔΑΜ: 20REQ006705486 
 το γεγονός ότι κατά την πρώτη φάση σύναψης της συμφωνίας πλαισίου, δεν περιλαμβάνει εκ

του νόμου καμία συμβατική δέσμευση, επομένως δεν απαιτείται η διάθεση και η δέσμευση των
απαιτούμενων πιστώσεων καθώς επίσης ούτε την καταχώρηση του εγκεκριμένου αιτήματος στο
ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 12 της απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 57654/23-5-20217 περί
ΚΗΜΔΗΣ)

 της υπ’  αριθ.  61/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών

3.  Το  ότι  η  σύμβαση  συμφωνίας  πλαισίου  22YMV010198476  2022-03-14   προϋπολογισμού
606.000,00€, το παρόν πρακτικό επιβαρύνει τους Κ.Α. 20-6263.003 με 12.574,95€, Κ.Α.30-6263.002 με
1.956,79€ ,   Κ.Α 35-6263.003 με 1.638,87€,  Κ.Α. 35-6263.004 με  2.737,26€

4. Το με αριθ. Πρωτ.   10500/14-03-2022 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και του κάτωθι οικονομικού 
φορέα:

 ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε

5. Τις με αριθ. πρωτ.:  22083/03-06-2022,  προσκλήσεις, στους ως άνω, υποβολής προσφοράς και 
δικαιολογητικών για την υπογραφή της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης,

η Επιτροπή  προχώρησε στην αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν:

Για την ΟΜΑΔΑ   1   

ΜΙΕΤΣΕΛ  ΕΜΠΟΡΙΟ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  Α.Ε,  με  επικαιροποιημένη  προσφορά:  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
15.248,28€   +  Φ.Π.Α. 24%   3.659,59 €  =  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  18.907,87 €  για τα ζητούμενα είδη όπως
αναφέρονται στο παράρτημα Ι της με αρ. Πρωτ. 22083/03-06-2022   πρόσκλησης υποβολής προσφοράς
και δικαιολογητικών.

Μετά τον ενδελεχή έλεγχό τους, διαπιστώθηκε ότι υπέβαλε πλήρη και ορθά δικαιολογητικά σύμφωνα
με τους όρους της πρόσκλησης  ο  ανάδοχος.
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Έπειτα από τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα, γνωμοδοτεί θετικά για την υπογραφή της 1ης Εκτελε-
στικής  Σύμβασης  Συμφωνίας – Πλαίσιο «  Συντήρηση και επισκευή οχημάτων 2021-2022-2023-
2024 » με τον αναδόχο: 

ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε (ΟΜΑΔΑ 1) 

Τέλος, η Επιτροπή αφού συνέταξε το παρόν πρακτικό, διαβιβάζει αυτό στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τα περαιτέρω. 

Μη έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής.

      
        Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ποταμιάνος Πέτρος, Πρόεδρος

2. Μιχαήλ Ευάγγελος, Μέλος

3. Κάρλος Παναγιώτης, Μέλος
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