ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 11ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 62/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 22 του µήνα Μαρτίου του
έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 4953/17-3-17 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Σέρβος Κων/νος
4.
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6. Καρφάκη Μαριάννα
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Περδικάρης Αθανάσιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 4ο : «Απόφαση Οικ. Επ. περί έγκρισης πρακτικών Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης
προσφορών για τον µε αριθµ. πρωτ.26602/28-12-2016 –Α∆ΑΜ:16PROC005650359 ∆ιεθνή ανοικτό
διαγωνισµό για το υποέργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» της Πράξης «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» µε κωδικό
MIS 448269 , ο οποίος διεξάγεται µε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά ανά Οµάδα Ειδών, που αφορούν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των οικονοµικών προσφορών»
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Βραχνούλας ∆ηµήτριος, Πρ/µενος Τµήµ. Τεχνικών Έργων
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στην Επιτροπή το
πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών για τον µε αριθµ. πρωτ.26602/2812-2016 –Α∆ΑΜ:16PROC005650359 ∆ιεθνή ανοικτό διαγωνισµό για το υποέργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» της Πράξης
«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &
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ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» µε κωδικό MIS 448269 , ο οποίος διεξάγεται µε χρήση
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ανά Οµάδα Ειδών, που
αφορούν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, το οποίο έχει
ως εξής και ζήτησε την έγκρισή του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.26602/2016 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
(αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών)
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για το
υποέργο" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ"
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 14/03/2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.,
συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 που
συγκροτήθηκε µε την υπ΄ αριθ. 13/2017-Α∆Α:6Υ88ΩΛΙ-ΟΦΩ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
Λευκάδας, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο και στην και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού της µε αριθµ. 26602/2016 διακήρυξης
για το υποέργο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ" της Πράξης «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ µε κωδικό MIS 448269, ενδεικτικού προϋπολογισµού 868.000,00
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 24% Φ.Π.Α., η οποία έλαβε τους αριθµούς 30591/2016 και 30778/2016 του
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ και µε Α∆ΑΜ:16PROC005650359.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Βραχνούλας ∆ηµήτριος , ΠΕ Πολικών Μηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος, ως
Πρόεδρος
2. Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
3. Μαρκεσίνη Αναστασία, ΤΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1)Τη µε αριθµ.26602/2016 διακήρυξη του ∆ηµάρχου,
2) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118 και
120, και το λοιπό το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,
3) τη µε αριθµ.43/2017 (Α∆Α:6ΤΝΥΩΛΙ-4ΤΥ) απόφαση Οικ. Επ. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που αφορούν στην αποσφράγιση των προσφορών των συµµετεχόντων στον
διαγωνισµό τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.
Η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα
διαπιστευτήρια (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και επέλεξε τους ηλεκτρονικούς
αριθµούς 30591 και 30778. Ακολούθως καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα
διαπιστευτήριά τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να
αποσφραγιστούν οι οικονοµικές προσφορές. Αµέσως µετά αποσφραγίστηκαν οι υποφάκελοι «Οικονοµική
προσφορά» και η Επιτροπή κατέγραψε τα υποβληθέντα τα στοιχεία στο πρακτικό στον παρακάτω πίνακα:
•
1
2
3

προσφορά της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε. για τα είδη της ΟΜΑ∆ΑΣ Α
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-αρθµ. συστ.30591
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ-ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
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•

προσφορά της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε. για τα είδη της ΟΜΑ∆ΑΣ Β
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-αρθµ. συστ.3778
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ-ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΜΒΙΕΝΤΕ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ FM 150

1
2
3
4

Οι προσφερόµενες τιµές µε Φ.Π.Α διαµορφώνονται ως εξής:
•

προσφορά για τα είδη της ΟΜΑ∆ΑΣ Α

Ονοµατεπώνυµο

ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ∆ΟΜΙΚΑ
ο
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-6
χλµ.
ΘεσσαλονίκηςΑθηνών,
Α.Φ.Μ.:997652559,
∆.Ο.Υ.:Θεσσαλονίκης

ΕΙ∆ΟΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩ
Ν-(39713300-6)

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ
Σε
τεµάχια

398.750,00

1

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟ
Σ
(42921330-0)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

1

149.400,00

ΣΥΝΟΛΟ

398.750,00

149.400,00

Φ.Π.Α. 24%

95.700,00

35.856,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
Φ.Π.Α. 24%

494.450,00

185.256,00

ΣΥΝΟΛΟ (αριθµητικά) 548.150,00
131.556,00
679.706,00
ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) χωρίς Φ.Π.Α Πεντακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) µε Φ.Π.Α Εξακόσιες εβδοµήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια έξι ευρώ
•

προσφορά για τα είδη της ΟΜΑ∆ΑΣ Β

Ονοµατεπώνυµο

ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ∆ΟΜΙΚΑ
ο
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-6
χλµ.
ΘεσσαλονίκηςΑθηνών,
Α.Φ.Μ.:997652559,
∆.Ο.Υ.:Θεσσαλονίκης

ΕΙ∆ΟΣ

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΙ
ΦΟΡΤΩΤΕΣ
(34144710-8)

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΙ
ΦΟΡΤΩΤΕΣ
(34144710-8)

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) χωρίς Φ.Π.Α
ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) µε Φ.Π.Α

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ
Σε
τεµάχια

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
89.300,00

Φ.Π.Α. 24%
21.432,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
Φ.Π.Α. 24%

110.732,00

89.300,00
1

1

59.600,00

59.600,00

14.304,00

73.904,00

ΣΥΝΟΛΟ (αριθµητικά) 148.900,00
35.736,00
184.636,00
Εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ευρώ
Εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριάντα έξι ευρώ

Σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄-Αξιολόγηση προσφορών της µε αριθµ. 26602/2016 της διακήρυξης η
συγκριτική τιµή συµπίπτει µε την «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆Η χωρίς ΦΠΑ
(ολογράφως)»/ Συνολική Βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς. Έτσι η τιµή προσφοράς του συµµετέχοντος
για την ΟΜΑ∆Α Α΄ διαµορφώνεται ως εξής: 548.150,00/100=5.481,50.
Σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄-Αξιολόγηση προσφορών της µε αριθµ. 26602/2016 της διακήρυξης η
συγκριτική τιµή συµπίπτει µε την «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆Η χωρίς ΦΠΑ
(ολογράφως)»/ Συνολική Βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς. Έτσι η τιµή προσφοράς του συµµετέχοντος
για την ΟΜΑ∆Α Β΄ διαµορφώνεται ως εξής: 148.900,00/100=1.489.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη :
1.τη µε αριθµ.26602/2016 διακήρυξη του ∆ηµάρχου
2.τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118
και 120, και το λοιπό το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,
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3.τις υποβληθείσες προσφορές,
4.τη συµφωνία των προσφορών προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της
µελέτης του ∆ήµου,
5.το γεγονός ότι τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες δηµοσιότητας της διακήρυξης ώστε να έχουν εξασφαλιστεί
συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού προς το σκοπό της διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ήµου
(Πράξη IΤµήµα Ε.Σ.13/2012),
6.το γεγονός ότι η οικονοµική προσφορά για την ΟΜΑ∆Α Α κρίνεται συµφέρουσα για το ∆ήµο,
7.το γεγονός ότι η οικονοµική προσφορά για την ΟΜΑ∆Α Α κρίνεται συµφέρουσα για το ∆ήµο,
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή:
• την ανάδειξη της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-∆ΟΜΙΚΑ
ο
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-6 χλµ. Θεσσαλονίκης- Αθηνών, Α.Φ.Μ.:997652559, ∆.Ο.Υ.:Θεσσαλονίκης ως
προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ Α, γιατί η προσφορά είναι πλήρης,
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε συµφέρουσα
τιµή,
• την ανάδειξη της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-∆ΟΜΙΚΑ
ο
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-6 χλµ. Θεσσαλονίκης- Αθηνών, Α.Φ.Μ.:997652559, ∆.Ο.Υ.:Θεσσαλονίκης ως
προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ Β, γιατί η προσφορά είναι πλήρης,
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε συµφέρουσα
τιµή.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται δε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:
Λευκάδα, 14 Μαρτίου 2017
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και
αξιολόγησης προσφορών
1.Βραχνούλας∆ηµήτριος…………………
2. Σίδερης Ελευθέριος ……………………
3. Μαρκεσίνη Αναστασία …………….

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση του πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών για τον µε
αριθµ. πρωτ.26602/28-12-2016 –Α∆ΑΜ:16PROC005650359 ∆ιεθνή ανοικτό διαγωνισµό για το
υποέργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
της
Πράξης
«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΧΩΡΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» µε κωδικό
MIS 448269 και
•
Την ανάδειξη της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-∆ΟΜΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-6ο χλµ. Θεσσαλονίκης- Αθηνών, Α.Φ.Μ.:997652559, ∆.Ο.Υ.: Θεσσαλονίκης ως
προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ Α, γιατί η προσφορά είναι
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε
συµφέρουσα τιµή,
•
Την ανάδειξη της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-∆ΟΜΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-6ο χλµ. Θεσσαλονίκης- Αθηνών, Α.Φ.Μ.:997652559, ∆.Ο.Υ.: Θεσσαλονίκης ως
προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ Β, γιατί η προσφορά είναι
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε
συµφέρουσα τιµή.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 62/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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