ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 5/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 35/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 16
του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 2610/11-2-2015 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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
Απόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σταµατέλου ∆ήµητρα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Κοντογεώργης Ηλίας
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Βλάχος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής,
Ασπασία Σούνδια , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των από 06-02-2015
ΘΕΜΑ 10ο
Πρακτικών των Επιτροπών ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης προσφορών στον ανοιχτό
διαγωνισµό για την προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων σύµφωνα µε
τους όρους της υπ΄αριθµ. 25284/24-09-2014 διακήρυξης, και κατακύρωση αποτελέσµατος.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αντώνης Αθανίτης, Πρ/µενος Πρ/σµού
Λογιστηρίου και Προµηθειών
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής:
1.τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ,
Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993),
2.τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων»,
3.τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
4.την
αριθµ.2037/ΕΓΚ.2/11-01-2007
εγκύκλιο
ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.
«Εφαρµογή
διατάξεων
Ν.3463/2006»,
5.τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 α΄/2007) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»,
6.τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
7.τις διατάξεις του Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων»,
8.την αριθµ.50/2014 επικαιροποιηµένη µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας,
9.την αριθµ.99/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας
ανοιχτού
διαγωνισµού για την προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων,
10.την αριθµ.207/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, τον
καθορισµό των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού και τη διάθεσης πίστωσης,
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11.τη µε αριθµ.πρωτ.25284/24-09-2014 διακήρυξη ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια
συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων,
12.τη µε αριθµ.263/2014 (Α∆Α:ΩΛΠ2ΩΛΙ-345) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά
στην έγκριση του από 20-10-2014 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού
(αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών),
13.τη µε αριθµ.24/2015(Α∆Α:750ΝΩΛΙ-99Η) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην
έγκριση των από 14-11-2014 και 16-01-2015 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών
(αξιολόγηση τεχνικών προσφορών και γνωµοδότηση περί ενστάσεως),
14.το από 06-02-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας διαγωνισµών - το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης - που αφορά στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς
της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Σια Ε.Ε.
15.το από 06-02-2015 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών - το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης - που αφορά στην αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς της
συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Σια Ε.Ε.,
16.τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Σια Ε.Ε.,
17.το µε αριθµ.πρωτ.2506/10-02-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
στην εταιρεία Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Σια Ε.Ε. µε το οποίο κοινοποιούνται τα από 06-02-2015
Πρακτικά στην εταιρεία Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Σια Ε.Ε.,
18.το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καµιά ένσταση στο παρόν στάδιο,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α) την έγκριση του από 06-02-2015 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών που
αφορά στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της συµµετέχουσας εταιρείας
Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Σια Ε.Ε. στον ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια συστήµατος υπόγειας
αποθήκευσης απορριµµάτων σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. 25284/24-09-2014, το οποίο
έχει ως εξής:
“
ΠΡ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
(παραλαβής και αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών)
Στη Λευκάδα σήµερα στις 06 µηνός Φεβρουαρίου, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα
10.00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών η οποία συστάθηκε µε την αριθµ.
282/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και τροποποιήθηκε µε την 234/2014 απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής, µετά τη µε αριθµ.πρωτ.εσ.157/2015 πρόσκληση, προκειµένου να
αποσφραγίσει την οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος στον ανοιχτό διαγωνισµό για την
προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων, σύµφωνα µε τους όρους της µε
αριθµ.25284/24-09-2014 ∆ιακήρυξης.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1 Φραγούλη Αµαλία, ΠΕ11 Πληροφορικής, υπάλληλος του ∆ήµου, αναπληρωµατικό
µέλος,
2 Παπαδόπουλος Άγγελος, ΤΕ 13 Τεχνολόγων Γεωπονίας, υπάλληλος του ∆ήµου,
τακτικό µέλος,
3 ∆ελλαπόρτας Σπυρίδων, ΠΕ1 ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, υπάλληλος του ∆ήµου,
αναπληρωµατικό µέλος.
Τα τακτικά µέλη Ροντογιάννη ∆ήµητρα και Πολίτης Άγγελος, αν και κλήθηκαν
νόµιµα, δεν παραβρέθηκαν η µεν πρώτη λόγω λήψης αναρρωτικής άδειας και ο δε
δεύτερος λόγω του ότι παρέχει την οριζόµενη µε την αριθµ.26865/2014
(Α∆Α:73ΓΘΩΛΙ-ΩΘΥ)απόφαση ∆ηµάρχου υπηρεσία του στη ∆.Ε.Απολλωνίων.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1) τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185
Β΄/23-03-1993),
2) τη µε αριθµ.25284/24-09-2014 ∆ιακήρυξη ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια
συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων,
3) τη µε αριθµ.263/2014 (Α∆Α:ΩΛΠ2ΩΛΙ-345) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά
στην έγκριση του από 20-10-2014 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού
(αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών),
4) τη µε αριθµ.24/2015(Α∆Α: 750ΝΩΛΙ-99Η) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην
έγκριση των από 14-11-2014 και 16-01-2015 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών
και κάνει δεκτή στην επόµενη φάση του διαγωνισµού τη συµµετέχουσα εταιρεία Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ
ΚΑΙ Σια Ε.Ε.
5)τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Σια Ε.Ε.
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Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της
συµµετέχουσας στον διαγωνισµό εταιρείας Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Σια Ε.Ε. και κατέγραψε τα στοιχεία
της οικονοµικής προσφοράς στον παρακάτω πίνακα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΤΥΠΟΣ
ΠΟΣΟΤ
Τιµή
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΗΤΑ
µονάδας
∆ΑΠΑΝΗ
(τεµάχι
χωρίς
α)
ΦΠΑ
Προµήθεια και εγκατάσταση σε σηµεία
SOTKON 16
11.500,00
184.000,00
υποδείξεως
συστήµατος
υπόγειας
αποθήκευσης
απορ/των
χωρ.
3m3
αποτελούµενο από:
-υπόγειο προστατευτικό φρεάτιο από
προκατασκευασµένο
οπλισµένο
σκυρόδεµα
-διάταξη πλατφόρµας ασφαλείας
-πλαστικό κάδο υπόγειας αποθήκευσης
-ανοιγοκλειόµενη πλατφόρµα πεζοδροµίου
-υπέργειο πύργο τροφοδοσίας
ΣΥΝΟΛΟ
184.000,00
ΦΠΑ 23%
42.320,00
ΣΥΝΟΛΟ
226.320,00
ΜΕ ΦΠΑ
Κατόπιν των ανωτέρω, ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα παραδοθεί στην Επιτροπή
αξιολόγησης προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία του διαγωνισµού.
Για τη διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώστηκε, υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα.
Η Επιτροπή
1. Φραγκουλή Αµαλία
2. Παπαδόπουλος Άγγελος
3. ∆ελλαπόρτας Σπυρίδων»
Β) την έγκριση του από 06-02-2015 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών που
αφορά στην αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς της συµµετέχουσας εταιρείας Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ
ΚΑΙ Σια Ε.Ε. στον ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης
απορριµµάτων σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. 25284/24-09-2014, το οποίο έχει ως εξής:
«
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών
(αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών)
Στη Λευκάδα σήµερα στις 06-02-2015, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 11.00
συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών, η οποία συστήθηκε µε την αριθµ.259/2014
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µετά τη µε αριθµ.πρωτ.εσ.158/2015 πρόσκληση, προκειµένου
να αξιολογήσει την οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος στον ανοιχτό διαγωνισµό για την
προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων, σύµφωνα µε τους όρους της µε
αριθµ.25284/24-09-2014 ∆ιακήρυξης.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1 Βραχνούλας ∆ηµήτριος, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
2 Πάντζου Ζωή, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
3 Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ Μηχανολόγων µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1) τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185
Β΄/23-03-1993),
2) τη µε αριθµ.25284/24-09-2014 ∆ιακήρυξη ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια
συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων,
3) τη µε αριθµ.263/2014 (Α∆Α:ΩΛΠ2ΩΛΙ-345) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά
στην έγκριση του από 20-10-2014 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού
(αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών),
4) τη µε αριθµ.24/2015(Α∆Α: 750ΝΩΛΙ-99Η) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην
έγκριση των από 14-11-2014 και 16-01-2015 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών

3

που απορρίπτει από την επόµενη φάση του διαγωνισµού την συµµετέχουσα εταιρεία ENVOTECΙΩΑΝΝΑ Π.ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗ και κάνει δεκτή τη συµµετέχουσα εταιρεία Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Σια Ε.Ε.,
5) το από 06-02-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας διαγωνισµών που αφορά στην
αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας
Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Σια Ε.Ε.,
6)τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Σια Ε.Ε.
Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς και
κατέγραψε τα στοιχεία αυτής στον παρακάτω πίνακα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΤΥΠΟΣ
ΠΟΣΟΤΗ
Τιµή
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΑ
µονάδας
∆ΑΠΑΝΗ
(τεµάχια
χωρίς
)
ΦΠΑ
SOTKON 16
11.500,00
184.000,00
Προµήθεια και εγκατάσταση σε σηµεία
υποδείξεως
συστήµατος
υπόγειας
αποθήκευσης
απορ/των
χωρ.
3m3
αποτελούµενο από:
-υπόγειο προστατευτικό φρεάτιο από
προκατασκευασµένο
οπλισµένο
σκυρόδεµα
-διάταξη πλατφόρµας ασφαλείας
-πλαστικό κάδο υπόγειας αποθήκευσης
-ανοιγοκλειόµενη πλατφόρµα πεζοδροµίου
-υπέργειο πύργο τροφοδοσίας
ΣΥΝΟΛΟ
184.000,00
ΦΠΑ 23%
42.320,00
ΣΥΝΟΛΟ
226.320,00
ΜΕ ΦΠΑ
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη :
α) τη συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της µε αριθµ.
25284/24-09-2014 διακήρυξης και της µελέτης του ∆ήµου,
β) 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)
γ) το γεγονός ότι η προσφερόµενη τιµή µονάδας άνευ ΦΠΑ 11.500,00 ευρώ είναι χαµηλότερη από
• την τιµή των 12.000,00 ευρώ του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µε αριθµ. 25284/2409-2014 διακήρυξης,
• την τιµή των 12.900,00 ευρώ που κατακυρώθηκε σε ανοιχτό διαγωνισµό που διεξήγαγε ο
∆ήµος για την προµήθεια υπόγειων κάδων απορριµµάτων το έτος 2012 ,
δ)το γεγονός ότι η προσφερόµενη τιµή επί του συνόλου των υπό προµήθεια ειδών είναι
οικονοµική και συµφέρουσα για το ∆ήµο,
θεωρεί ότι πρέπει να προβεί στην κρίση για τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού σύµφωνα µε το
άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω και µετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή
οµόφωνα γνωµοδοτεί
να κατακυρωθεί η προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων του ανοιχτού
διαγωνισµού που διεξήχθη σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ.25284/24-09-2014 ∆ιακήρυξης,
στην εταιρεία Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Γρ.Λαµπράκη 36 - 16674 Γλυφάδα, ΑΦΜ.999327783,
∆.Ο.Υ. Γλυφάδας, έναντι συνολικού ποσού διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ
(226.320,00) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23 %, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα, επειδή η
προσφερόµενη τιµή κρίνεται συµφέρουσα για το ∆ήµο Λευκάδας:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΤΥΠΟΣ

Προµήθεια και εγκατάσταση σε σηµεία
SOTKON
υποδείξεως
συστήµατος
υπόγειας
αποθήκευσης
απορ/των
χωρ.
3m3
αποτελούµενο από:

4

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(τεµάχια)

16

Τιµή
µονάδας
χωρίς
ΦΠΑ
11.500,00

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η
∆ΑΠΑΝΗ
184.000,00

-υπόγειο προστατευτικό φρεάτιο από
προκατασκευασµένο
οπλισµένο
σκυρόδεµα
-διάταξη πλατφόρµας ασφαλείας
-πλαστικό κάδο υπόγειας αποθήκευσης
-ανοιγοκλειόµενη πλατφόρµα πεζοδροµίου
-υπέργειο πύργο τροφοδοσίας
ΣΥΝΟΛΟ
184.000,00
ΦΠΑ 23%
42.320,00
ΣΥΝΟΛΟ
226.320,0
ΜΕ ΦΠΑ
0
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε,
υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα ως παρακάτω:
Λευκάδα, 06 Φεβρουαρίου 2015
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών
1.Βραχνούλας ∆ηµήτριος
2.Πάντζου Ζωή
3.Σίδερης Ελευθέριος»

Γ) να κατακυρωθεί η προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων του ανοιχτού
διαγωνισµού που διεξήχθη σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ.25284/24-09-2014 ∆ιακήρυξης,
στην εταιρεία Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Γρ.Λαµπράκη 36 - 16674 Γλυφάδα, ΑΦΜ.999327783,
∆.Ο.Υ. Γλυφάδας, έναντι συνολικού ποσού διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ
(226.320,00) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23 %, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα, επειδή η
προσφερόµενη τιµή κρίνεται συµφέρουσα για το ∆ήµο Λευκάδας:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΤΥΠΟΣ

Προµήθεια και εγκατάσταση σε σηµεία
SOTKON
υποδείξεως συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης
απορ/των χωρ. 3m3 αποτελούµενο από:
-υπόγειο
προστατευτικό
φρεάτιο
από
προκατασκευασµένο οπλισµένο σκυρόδεµα
-διάταξη πλατφόρµας ασφαλείας
-πλαστικό κάδο υπόγειας αποθήκευσης
-ανοιγοκλειόµενη πλατφόρµα πεζοδροµίου
-υπέργειο πύργο τροφοδοσίας

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(τεµάχια)

Τιµή µονάδας
χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ

16

11.500,00

184.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

184.000,00
42.320,00
226.320,00

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ Εξόδων 20-7341.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
έτους 2015.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη της :
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση,
και µετά από διαλογική συζήτηση
οµόφωνα αποφασίζει
Α) την έγκριση του από 06-02-2015 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών που
αφορά στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της συµµετέχουσας εταιρείας
Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Σια Ε.Ε. στον ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια συστήµατος υπόγειας
αποθήκευσης απορριµµάτων σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. 25284/24-09-2014, ως
ανωτέρω,
Β) την έγκριση του από 06-02-2015 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών που
αφορά στην αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς της συµµετέχουσας εταιρείας Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ
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ΚΑΙ Σια Ε.Ε. στον ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης
απορριµµάτων σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. 25284/24-09-2014, ως ανωτέρω,
Γ) την κατακύρωση της προµήθειας συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων του
ανοιχτού διαγωνισµού που διεξήχθη σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ.25284/24-09-2014
∆ιακήρυξης, στην εταιρεία Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Γρ.Λαµπράκη 36 - 16674 Γλυφάδα,
ΑΦΜ.999327783, ∆.Ο.Υ. Γλυφάδας, έναντι συνολικού ποσού διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων
τριακοσίων είκοσι ευρώ (226.320,00) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23 %, σύµφωνα µε τον
παρακάτω πίνακα, επειδή η προσφερόµενη τιµή κρίνεται συµφέρουσα για το ∆ήµο Λευκάδας:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΤΥΠΟΣ

Προµήθεια και εγκατάσταση σε σηµεία
SOTKON
υποδείξεως συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης
απορ/των χωρ. 3m3 αποτελούµενο από:
-υπόγειο
προστατευτικό
φρεάτιο
από
προκατασκευασµένο οπλισµένο σκυρόδεµα
-διάταξη πλατφόρµας ασφαλείας
-πλαστικό κάδο υπόγειας αποθήκευσης
-ανοιγοκλειόµενη πλατφόρµα πεζοδροµίου
-υπέργειο πύργο τροφοδοσίας

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(τεµάχια)

Τιµή µονάδας
χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ

16

11.500,00

184.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

184.000,00
42.320,00
226.320,00

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ Εξόδων 20-7341.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
έτους 2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 35/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

6

Τα Μέλη

