ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 14ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 164/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Μαρτίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.16320/12.03.2021 (ΦΕΚ 996/13.03.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 13371/19-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα
µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77
του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Γαζής Αναστάσιος
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6 Γιαννιώτης Παναγιώτης
6
7 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Οµόφωνα προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 5 θέµα της Η.∆., το 7 θέµα της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.

ο

ΘΕΜΑ 5 Η.∆.: Απόφαση Οικ. Επ. περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού σχετικό µε την
αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών του συµµετεχόντων στον ανοικτό διεθνή διαγωνισµό
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισµού (ανοικτό ανατρεπόµενο
φορτηγό µε υδραυλικό γερανό και αρπάγη) προϋπολογισµού 185.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής,
β) απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 προϋπολογισµού
150.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής και γ) απορριµµατοκιβωτίων συµπίεσης απορριµµάτων (press container)
10m3
προϋπολογισµού 119.040,00 € µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής,
συνολικού προϋπολογισµού 454.040,00€ µε Φ.Π.Α.24% µε ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό µε χρήση της πλατφόρµας
του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.» της µε αριθµ. 20055/6-11-202 διακήρυξης.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Αναστάσιο
Γαζή, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«1.το άρθρο 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ-197 Α/12-10-20), όπως ισχύει , ορίζει ότι η Οικονοµική Επιτροπή: «[…]στ)
Αποφασίζει για:i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε
µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν σε έργα, µελέτες,
προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από
µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του ∆ήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους.[…]»,
2. την υπ΄αριθµ. 440/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού
διεθνούς διαγωνισµού µε χρήση της πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και
καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια:

1

α) µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισµού (ανοικτό ανατρεπόµενο φορτηγό µε υδραυλικό
γερανό και αρπάγη) προϋπολογισµού 185.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής,
3
β) απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m προϋπολογισµού
150.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής και
3
γ)απορριµµατοκιβωτίων συµπίεσης απορριµµάτων (press container) 10m
προϋπολογισµού 119.040,00 € µε
Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής,
συνολικού προϋπολογισµού 454.040,00€ µε Φ.Π.Α.24%
3. τη µε αριθµ. 20055/6-11-2020 διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού, µε Α∆ΑΜ 20PROC007615418,
4. την αριθµ.19719/3-11-2020/Α∆Α:ΩΓ10ΩΛΙ-ΙΡ∆ Α∆ΑΜ:20REQ007578745 ανάληψης υποχρέωσης,
5. την αριθµ.15981/15-09-2020/ Α∆Α:ΩΓΚΜΩΛΙ-Ζ∆Γ/Α∆ΑΜ:20REQ007309901 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,
6. την αριθµ. 19720/3-11-2020/Α∆Α:Ω1ΣΒΩΛΙ-115/Α∆ΑΜ:20REQ007578658 ανάληψης υποχρέωσης,
7. τη µε αριθµ.25194/31-12-2020/Α∆Α:Π38ΟΩΛΙ-ΨΓΦ απόφαση Ανάκλησης Ανάληψης Υποχρέωσης,
8.την αριθµ.10209/2021/Α∆Α: Ω0ΘΥΩΛΙ-ΖΕΜ ανάληψης υποχρέωσης, τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της
Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού,
τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο
∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α:Α/320.1,
9. την αριθµ.10210/2021Α∆Α:9Π9ΥΩΛΙ-ΤΟ4 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, τη βεβαίωση του Προϊσταµένου
της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιµου
ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο
Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α:Α/321.1,
10. την αριθµ.10212/2021/Ρ479ΩΛΙ-8Τ6 ανάληψης υποχρέωσης, τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή
των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων
της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α:Α/322.1,
11. την υπ’ αριθµ. 351/2020 (Α∆Α: ΩΣΤΟΩΛΙ-Υ2Γ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής όπως αυτή
συµπληρώθηκε – τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 490/2020 (Α∆Α: 6Ι5ΥΩΛΙ-ΡΣΘ) απόφαση της µε την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διαγωνισµού,
12. το από 11/12/2020 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µε το οποίο κάνει αποδεκτές τις
προσφορές για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Α και Β του οικονοµικού φορέα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ
Α.Ε. και απορρίπτει την προσφορά για την ΟΜΑ∆Α Γ του οικονοµικού φορέα ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε.,
13. τη µε αριθµ. 56/2021 απόφαση της Οικ. Επ. περί έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού για τις Οµάδες Α και Β, την
απόρριψή του για την Οµάδα Γ και την αποδοχή της προσφοράς ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε. για την ΟΜΑ∆Α Γ,
14.Κατόπιν της µε αριθµ.56/2021 απόφασης η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού συνέταξε το από 5-03-2021
πρακτικό ολοκλήρωσης ελέγχου τεχνικών προσφορών,
15.τη µε αριθµ.129/2021 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 5-03-2021 πρακτικού,
16. σύµφωνα µε την παρ.3.1.2. παράγραφο της µε αριθµ. 20055/6-11-2020 διακήρυξης µε Α∆ΑΜ
20PROC007615418 οι µε αριθµ.56/2021 και 129/2021 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν
µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, στους προσφέροντες, µαζί µε αντίγραφο
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων στις 16-03-2021,
17.τη µε αριθµ.146/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία ορίστηκε ως ηµεροµηνία
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων στις 19-03-2021 και ώρα 10:00:00, η οποία
κοινοποιήθηκε στους προσφέροντες στις 18-03-2021,
18. το από 19-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού το οποίο έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 19/3/2021, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ., συνεδρίασε η
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 η οποία
συστάθηκε µε την αριθµ. 351/2020 (Α∆Α: ΩΣΤΟΩΛΙ-Υ2Γ) όπως αυτή συµπληρώθηκε – τροποποιήθηκε µε την
αριθµ. 490/2020 (Α∆Α: 6Ι5ΥΩΛΙ-ΡΣΘ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να αποσφραγίσει τους
ηλεκτρονικούς φακέλους «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των συµµετεχόντων στον ανοιχτό διεθνή µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ
διαγωνισµό για την προµήθεια α) ενός ανοικτού ανατρεπόµενου οχήµατος µε υδραυλικό γερανό και αρπάγη, µικτού
3
βάρους 19 tn, β) ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m
3
και γ) πέντε (5) απορριµµατοκιβωτίων συµπίεσης απορριµµάτων (press container) χωρητικότητας 10 m για τις
ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας (µε αριθµ. 20055/2020 ∆ιακήρυξης) η οποία έλαβε τους 102118, 102119 και 10120,
αντίστοιχους των ανωτέρω οµάδων, αριθµούς συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 20PROC007615418 2020-11-09
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 µηχ/γων µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
Πρόεδρος
2 ∆ήµητρα Ροντογιάννη, ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό
µέλος,
3 Αρβανίτης Κων/νος, ∆Ε29 οδηγών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος.
1

2

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1) 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)»,
2) τη µε αριθµ. 20055/2020 µε Α∆ΑΜ 20PROC007615418 διακήρυξη διαγωνισµού,
3) την µε αριθµ. 143/2020 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», την αριθµ. 164/2020 µελέτη της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ
3
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 m » και την αριθµ. 8/2020 µελέτη της ∆/νσης
Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
3
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Press Container) 10 m ».
4) το από 11/12/2020 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την αποσφράγιση των
προσφορών, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού,
5) την αριθµ. 56/2021 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία έγινε εν µέρει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό,
6) το από 5/3/2021 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς της τρίτης οµάδας της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε.»,
7) την αριθµ. 129/2021 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία έγινε δεκτό το ανωτέρω πρακτικό,
8) την αριθµ. 146/2021 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία ορίστηκε η 19/3/2021 για την
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών
συνδέθηκε στο Εθνικό Σύστηµα ∆ηµοσίων Συµβάσεων - ΕΣΗ∆ΗΣ. Τα µέλη της επιτροπής καταχώρησαν τους
κωδικούς τους (όνοµα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης) για την αποσφράγιση. Ακολούθησε η
ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του συµµετέχοντα στο διαγωνισµό, ως κάτωθι:
ΟΜΑ∆Α Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 185.000,00 € ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%)

α/α
1

Η/ΚΑΙ

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ονοµατεπώνυµο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ιερά Οδός 162 Τ.Κ. 12242 Αιγάλεω,
Α.Φ.Μ.: 094036579 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Α
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙ∆ΟΥΣ
Προµήθεια
µηχανηµάτων
έργου,
οχηµάτων
ή/και
συνοδευτικού
εξοπλισµού
(ανοικτό
ανατρεπόµενο
φορτηγό µε
γερανό και
αρπάγη)

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝ.

34142000-4

1

Τεµ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
148.000,00 €

∆ΑΠΑΝΗ
148.000,00 €

148.000,00 €
35.520,00 €
183.520,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑ∆Α Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 m3 (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00 € ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%)
α/α
1

Ονοµατεπώνυµο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ιερά Οδός 162 Τ.Κ. 12242 Αιγάλεω, Α.Φ.Μ.:
094036579 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Β
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙ∆ΟΥΣ

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝ.

1

Απορριµµατο
φόρο
οχήµατος µε
σύστηµα

34144512-0

1

Τεµ.

3

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕ
€
120.000,00 €

∆ΑΠΑΝΗ ΣΕ
€
120.000,00 €

συµπίεσης
τύπου πρέσας
χωρητικότητας
12 m3
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €
Φ.Π.Α. 24% ΣΕ €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €

120.000,00 €
28.800,00 €
148.800,00 €

ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Press Container) 10 m3
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 119.040,00 € ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%)
α/α
1

Ονοµατεπώνυµο
ο
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε. – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΚΛΩΣΗΣ 15 Χλµ Θεσσαλονίκης – Σερρών –
Λητή Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ.: 800874633 ∆.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Γ
α/α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙ∆ΟΥΣ
Απορριµµατοκιβ
ώτιο Συµπίεσης
Απορριµµάτων
Χωρητικότητας
10 m³

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

42996200-6

5 τµχ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
18.974,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
94.870,00 €

94.870,00 €
22.768,80 €
117.638,80 €

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα έγγραφα που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς είναι έγκυρα
και ως εκ τούτου είναι έγκυρες οι προσφορές τους.

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
α) τις υποβληθείσες προσφορές
β) τη συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της µε αριθµ. 20055/2020
διακήρυξης,
γ) 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),
δ) το γεγονός ότι, σε σχέση µε τις τρέχουσες στην αγορά τιµές, τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην
αγορά, η προσφορά της επιχείρησης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. συνολικής αξίας
183.520,00 € (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), για την Οµάδα Α του διαγωνισµού (ανατρεπόµενου οχήµατος µε
υδραυλικό γερανό και αρπάγη), έναντι του προϋπολογισµού 185.000,00 €, είναι οικονοµική και συµφέρουσα για τον
∆ήµο,
ε) το γεγονός ότι, σε σχέση µε τις τρέχουσες στην αγορά τιµές, τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην
αγορά, η προσφορά της επιχείρησης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. συνολικής αξίας
148.800,00 € (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), για την Οµάδα Β του διαγωνισµού (απορριµµατοφόρου οχήµατος µε
σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας), έναντι του προϋπολογισµού 150.000,00 €, είναι οικονοµική και συµφέρουσα
για τον ∆ήµο,
στ) το γεγονός ότι, σε σχέση µε τις τρέχουσες στην αγορά τιµές, τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην
αγορά, η προσφορά της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε. – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ συνολικής
αξίας 117.638,80 € (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), για την Οµάδα Γ του διαγωνισµού (απορριµµατοκιβωτίων
συµπίεσης απορριµµάτων) έναντι του προϋπολογισµού 119.040,00 €, είναι οικονοµική και συµφέρουσα για τον
∆ήµο,
προτείνει προς τη Οικονοµική Επιτροπή:
1.
την ανάδειξη της επιχείρησης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ιερά Οδός 162
Τ.Κ. 12242 Αιγάλεω, Α.Φ.Μ.: 094036579 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας ενός
ανατρεπόµενου οχήµατος µε υδραυλικό γερανό και αρπάγη (οµάδα Α), για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας αντί
183.520,00 € (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά του είναι συµφέρουσα για το ∆ήµο.
2.
την ανάδειξη της επιχείρησης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ιερά Οδός 162
Τ.Κ. 12242 Αιγάλεω, Α.Φ.Μ.: 094036579 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας ενός
απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας (οµάδα Β), για τις ανάγκες του ∆ήµου
Λευκάδας αντί 148.800,00 € (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους
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όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά του είναι συµφέρουσα για το
∆ήµο.
ο
3.
την ανάδειξη της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε. – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 15 Χλµ
Θεσσαλονίκης – Σερρών – Λητή Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ.: 800874633 ∆.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης., ως προσωρινού
αναδόχου της προµήθειας πέντε απορριµατοκιβωτίων συµπίεσης απορριµµάτων (οµάδα Γ), για τις ανάγκες του
∆ήµου Λευκάδας αντί 117.638,80 € (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη
µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά του είναι συµφέρουσα για
το ∆ήµο.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται…»

Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις
Καλείται
η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει περί έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού της επιτροπής
διαγωνισµού.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση,
• τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ.
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
• Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως
αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
• Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την έγκριση του από 19/3/21 πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού σχετικό µε την αποσφράγιση
και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών του συµµετεχόντων στον ανοικτό διεθνή διαγωνισµό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισµού (ανοικτό ανατρεπόµενο φορτηγό
µε υδραυλικό γερανό και αρπάγη) προϋπολογισµού 185.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής, β) απορριµµατοφόρου
οχήµατος µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 προϋπολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.,
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιµής και γ) απορριµµατοκιβωτίων συµπίεσης απορριµµάτων (press container) 10m3
προϋπολογισµού 119.040,00 € µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφορά βάσει τιµής, συνολικού προϋπολογισµού 454.040,00€ µε Φ.Π.Α.24% µε ανοιχτό διεθνή
διαγωνισµό µε χρήση της πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.» της µε αριθµ. 20055/6-11-202 διακήρυξης.
Β. 1. την ανάδειξη της επιχείρησης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ιερά Οδός 162
Τ.Κ. 12242 Αιγάλεω, Α.Φ.Μ.: 094036579 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας ενός
ανατρεπόµενου οχήµατος µε υδραυλικό γερανό και αρπάγη (οµάδα Α), για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας αντί
183.520,00 € (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά του είναι συµφέρουσα για το ∆ήµο.
2.
την ανάδειξη της επιχείρησης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ιερά Οδός 162
Τ.Κ. 12242 Αιγάλεω, Α.Φ.Μ.: 094036579 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας ενός
απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας (οµάδα Β), για τις ανάγκες του ∆ήµου
Λευκάδας αντί 148.800,00 € (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά του είναι συµφέρουσα για το
∆ήµο.
ο
3.
την ανάδειξη της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε. – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 15 Χλµ
Θεσσαλονίκης – Σερρών – Λητή Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ.: 800874633 ∆.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης., ως προσωρινού
αναδόχου της προµήθειας πέντε απορριµατοκιβωτίων συµπίεσης απορριµµάτων (οµάδα Γ), για τις ανάγκες του
∆ήµου Λευκάδας αντί 117.638,80 € (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη
µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά του είναι συµφέρουσα για
το ∆ήµο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 164/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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