Απόσπασμα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της με αριθ:38/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:312/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 19η του
μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
32022/14.12.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Κώστας Αραβανής:Πρόεδρος
2)ΑραβανήςΑνδρέας
3) Σάντα-Μακρή Αικ.
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νικόλαος
7) Μαργέλης Γεώργιος
8) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.38-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής
για εγκριση πρακτικών επιτροπών ανοικτού
διαγωνισμού για την προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων και
κατακύρωση αποτελέσματος.
Εισηγ:κ.Αντώνης Αθανίτης-υπάλληλος Δήμου
Ο Εισηγητής ανέφερε τα παρακάτω:
“ Έχοντας υπόψη:
1.τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων»,
2.τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-031993),
3.τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
4.την αριθμ. 48/73124/30-12-2008 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «Αρμόδια όργανα
ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για προμήθειες που διενεργούνται με απευθείας ανάθεση,
διαγωνισμό και με διαπραγμάτευση»,
5.την αριθμ.Π1/2953/08-10-2012 (ΦΕΚ 2810 Β΄/17-10-2012) απόφαση Υφυπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί
εξαίρεσης από το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) των προμηθειών των

εγκεκριμένων έργων/υποέργων του Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων
2012-2015» του Πράσινου Ταμείου,
6. την αριθμ.163/2012 απόφαση Δ.Σ. Λευκάδας περί έγκρισης μελέτης
«Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης»
7. το αριθμ.34.4.1/25-09-2012 πρακτικό του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου περί
έγκρισης της ένταξης του έργου «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων και
ανακύκλωσης» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»,
8.την με αριθμ.325/2012 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας
υπόγειων κάδων απορριμμάτων,
9. την αριθμ.85/2012 μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Λευκάδας,
10. την με αριθμ.254/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του ανοικτού
διαγωνισμού για την προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων,
11.τη με αριθμ. 28371/2012 Διακήρυξη του Δήμου Λευκάδας,
12.την αριθμ.29/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία
ορίστηκαν οι Επιτροπές διαγωνισμού και αξιολόγησης,
13. το από 06-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δήμου
Λευκάδας που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων στο
διαγωνισμό της με αριθμ. 28371/24-10-2012 Διακήρυξης,
14.το με αριθμ.31867/12-12-2012 έγγραφο κοινοποίησης του από 06-12-2012
Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, στους συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό,
15. το από 17-12-2012 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορούν στην
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό ,
16.το από 19-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δήμου
Λευκάδας που αφορά στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του
συμμετέχοντος στο διαγωνισμό,
17.το από 19-12-2012 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το
οποίο αξιολογεί την οικονομική προσφορά και γνωμοδοτεί την κατακύρωση του
αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού
της με αριθμ. 28371/24-10-2012
Διακήρυξης,
18.το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση από τους συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό κατά των ανωτέρω πρακτικών,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α) την έγκριση των από 06-12-2012 και 19-12-2012 Πρακτικών της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμών και των από 17-12-2012 και 19-12-2012 Πρακτικών
της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, του διαγωνισμού της με αριθμ.
28371/24-10-2012 Διακήρυξης,
Β) να κατακυρωθεί η προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων στην
εταιρεία Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Γρ.Λαμπράκη 36 - 16674 Γλυφάδα,
ΑΦΜ.999327783, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, έναντι συνολικού ποσού τριακοσίων
δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23
%, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, επειδή η προσφερόμενη τιμή κρίνεται
συμφέρουσα για το Δήμο:
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ
(τεμάχια)
Προμήθεια κάδου
20
12.900,00
258.000,00
απορριμμάτων
χωρητικότητας 3m3 υπόγειας

αποθήκευσης
(εγκατεστημένος)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

258.000,00
59.340,00
317.340,00

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20-7135.004 του προϋπολογισμού
του
Δήμου και θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο του Υπ.Περιβάλλοντος ,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής” .
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να έγκρίνει τα από 0612-2012 και 19-12-2012 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και των
από 17-12-2012 και 19-12-2012 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών, του διαγωνισμού της με αριθμ. 28371/24-10-2012 Διακήρυξης και να
κατακυρωθεί η προμήθεια
υπόγειων κάδων απορριμμάτων στην εταιρεία
Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Γρ.Λαμπράκη 36 - 16674 Γλυφάδα, ΑΦΜ.999327783,
Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, έναντι συνολικού ποσού τριακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων
τριακοσίων σαράντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %, σύμφωνα με την
παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε το Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της ,
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα

αποφασίζει

Α) Εγκρίνει τα από 06-12-2012 και 19-12-2012 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών και των από 17-12-2012 και 19-12-2012 Πρακτικών της Επιτροπής
αξιολόγησης προσφορών, του διαγωνισμού της με αριθμ. 28371/24-10-2012
Διακήρυξης,
Β) Κατακυρώνει την προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων στην εταιρεία
Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Γρ.Λαμπράκη 36 - 16674 Γλυφάδα, ΑΦΜ.999327783,
Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, έναντι συνολικού ποσού τριακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων
τριακοσίων σαράντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %, σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα, επειδή η προσφερόμενη τιμή κρίνεται συμφέρουσα για το Δήμο:

ΕΙΔΟΣ
Προμήθεια κάδου
απορριμμάτων
χωρητικότητας 3m3 υπόγειας
αποθήκευσης
(εγκατεστημένος)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(τεμάχια)
20

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ

12.900,00

258.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

258.000,00
59.340,00
317.340,00

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20-7135.004 του προϋπολογισμού
του
Δήμου και θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο του Υπ.Περιβάλλοντος ,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 312/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΚΩΣΤΑΣ Α . ΑΡΑΒΑΝΗΣ

