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Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικών διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας».

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί
να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς
επιστήμονες»

Βάσει της αριθμ. 625/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής συντάχθηκαν οι όροι
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» και εκδόθηκε από τον Αντιδήμαρχο η σχετική
προκήρυξη του διαγωνισμού.

Στις 14/1/2019 έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής – τεχνικών προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού με αριθμό συστήματος
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 66613.

Προσφορά υποβλήθηκε μόνο για το Τμήμα 1- ομάδα Α «Μηχανήματα έργου» από την
ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ δ.τ. UNITRACK AEE. Η επιτροπή διαγωνισμού μετά την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών, με το από 14-1-2019 (7/2/2019 ημερομηνία υπογραφής) Πρακτικό Ι,
έκανε δεκτή την ανωτέρω προσφορά.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου οικονομικής προσφοράς έγινε στις 12/2/2019
και η επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης συνέταξε το από 12-2-2019 (ημερομηνία
υπογραφής 25/2/2019) 2ο πρακτικό της, με το οποίο προτείνει προς την Οικονομική
Επιτροπή την ανάδειξη της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ δ.τ. UNITRACK AEE, ως προσωρινού αναδόχου
της προμήθειας, διότι: α) Βρήκε σύμφωνη την προσφορά της με τις τεχνικές προδιαγραφές
όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση και με όσα ορίζει η διακήρυξη,
β) Οι προσφερόμενες τιμές είναι εντός του προβλεπόμενου ενδεικτικού προϋπολογισμού
και γ) κρίνεται συμφέρουσα, διότι:

 Όσον αφορά τον καινούριο ελαστικοφόρο φορτωτή-εκσκαφέα η σύγκριση με
υποδεέστερων τεχνικών προδιαγραφών μηχανήματος και όχι τόσο πρόσφατης
κατασκευής έδειξε μικρή σχετικά και εύλογη διαφορά τιμής σε σχέση με το νεότερο
μηχάνημα του προσφέροντα.

 Για τα άλλα δύο μηχανήματα επίσης η προσφερόμενη τιμή ήταν κοντά στην
προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή όπως προέκυψε από την ιστοσελίδα του.
Έχοντας υπόψη :

 την με αριθμό 33738/3-12-2018 Διακήρυξη Δημάρχου.

 την υποβληθείσα προσφορά.

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 το 1ο και 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.



 Την με αριθμό 625/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας σχετικά
με την έγκριση διενέργειας της προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων έργου του
Δήμου Βέροιας.

 Την με αριθμό 111/11-1-2019 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του
ΚΑ:64.7135.001 προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας οικ. έτους 2019.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για:

1. Την έγκριση ή μη του 1ου και του 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την
«Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας», που αφορά
στην Ομάδα Α΄ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ.

2. Την ανάδειξη ή μη της εταιρείας «ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ δ.τ. UNITRACK AEE», ως
προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του
Δήμου Βέροιας» και συγκεκριμένα για την ΟΜΑΔΑ Α΄-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, έναντι του ποσού των 142.100,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV

(άρθρα 345 έως 374) του Ν.4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Στυλιανός Ασλάνογλου

Στην 625/2018 απόφαση είναι γραμμένα :
ΟΜΑΔΑ Α΄: «Μηχανήματα Έργου»
ΤΜΗΜΑ 1- ΟΜΑΔΑ Α΄: «Μηχανήματα Έργου»
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Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικών διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας».

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί
να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς
επιστήμονες»

Βάσει της αριθμ. 625/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής συντάχθηκαν οι όροι
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» και εκδόθηκε από τον Αντιδήμαρχο η σχετική
προκήρυξη του διαγωνισμού.

Στις 14/1/2019 έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής – τεχνικών προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού με αριθμό συστήματος
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 66613.

Προσφορά υποβλήθηκε μόνο για το Τμήμα 1- ομάδα Α «Μηχανήματα έργου» από την
ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ δ.τ. UNITRACK AEE. Η επιτροπή διαγωνισμού μετά την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών, με το από 14-1-2019 (7/2/2019 ημερομηνία υπογραφής) Πρακτικό Ι,
έκανε δεκτή την ανωτέρω προσφορά.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου οικονομικής προσφοράς έγινε στις 12/2/2019
και η επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης συνέταξε το από 12-2-2019 (ημερομηνία
υπογραφής 25/2/2019) 2ο πρακτικό της, με το οποίο προτείνει προς την Οικονομική
Επιτροπή την ανάδειξη της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ δ.τ. UNITRACK AEE, ως προσωρινού αναδόχου
της προμήθειας διότι: α) Βρήκε σύμφωνη την προσφορά της με τις τεχνικές προδιαγραφές
όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση και με όσα ορίζει η διακήρυξη
β) Οι προσφερόμενες τιμές είναι εντός του προβλεπόμενου ενδεικτικού προϋπολογισμού
και γ) κρίνεται συμφέρουσα διότι:

 Όσον αφορά τον καινούριο ελαστικοφόρο φορτωτή-εκσκαφέα η σύγκριση με
υποδεέστερων τεχνικών προδιαγραφών μηχανήματος και όχι τόσο πρόσφατης
κατασκευής έδειξε μικρή σχετικά και εύλογη διαφορά τιμής σε σχέση με το νεότερο
μηχάνημα του προσφέροντα.

Για τα άλλα δύο μηχανήματα επίσης η προσφερόμενη τιμή ήταν κοντά στην
προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή όπως προέκυψε από την ιστοσελίδα του.

Έχοντας υπόψη :

 την με αριθμό 33738/3-12-2018 Διακήρυξη Δημάρχου.

 την υποβληθείσα προσφορά.

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 το 1ο και 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.



 Την με αριθμό 625/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας σχετικά
με την έγκριση διενέργειας της προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων έργου του
Δήμου Βέροιας.

 Την με αριθμό 111/11-1-2019 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του
ΚΑ 64.7135.001 προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας οικ. έτους 2019.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για:
3. Την έγκριση ή μη του 1ου και του 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την

«Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας», που αφορά
στην ομάδα Α΄-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ.

4. Την ανάδειξη ή μη της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ δ.τ. UNITRACK AEE ως
προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του
Δήμου Βέροιας», και συγκεκριμένα για την ομάδα Α΄-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, έναντι του ποσού των 142.100,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV
(άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016.

Η Προϊσταμένη Τμήματος Η Διευθύντρια Οικονομικών
Προμηθειών Υπηρεσιών

Γκαραβέλη Ελένη Δουγαλή Αλεξάνδρα

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Στυλιανός Ασλάνογλου


