ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 30ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 350/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 15880/11-9-20
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
έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7
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.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
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 5 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 4 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 27-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού Παροχή
υπηρεσίας "Μεταφορές ογκωδών αντικειµένων και διάθεση βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων" (cpv 90512000-9) µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, συνολικού
προϋπολογισµού 59.999,51 ευρώ µε Φ.Π.Α. (σχετ. η µε αριθµ. 13590/10-08-2020 διακήρυξη).
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ.
Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 άρθρ.1περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει
την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών
και διαγωνισµών, για έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του δήµου ή δηµόσιους
υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και
προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του
∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]»
Βάσει της 283/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού προµήθειας έτοιµου
σκυροδέµατος, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής,
συνολικού προϋπολογισµού
59.999,51 ευρώ µε Φ.Π.Α., η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ:
20PROC007164945).
Συνολικά έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό δύο (2) συµµετέχοντες.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 71/2020 (Α∆Α:ΨΜ1ΩΩΛΙ-43Γ)
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το από 27-08-2020 πρακτικό αξιολόγησης, προς την
Οικονοµική επιτροπή την ανάδειξη της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.», Μαύρικας Παναιτωλίου, Τ.Κ.
30003, Α.Φ.Μ. 801275150, ∆.Ο.Υ. Αγρινίου, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την
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παροχή υπηρεσίας «Μεταφορές ογκωδών αντικειµένων και διάθεση βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων», γιατί
η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης
και από οικονοµική άποψη συµφέρουσα, προσφέροντας την χαµηλότερη τιµή, µε συνολική τιµή προσφοράς
41.397,51 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 51.332,91 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%.
Το πρακτικό έχει ως εξής:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Στη Λευκάδα σήµερα στις 27-08-2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα) η Επιτροπή
διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την
υπ’ αριθ. 71/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας «Μεταφορές
ογκωδών αντικειµένων και διάθεση βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων».
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος, Πρόεδρος Επιτροπής
2) Χαλκιοπούλου Γεωργία, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού, αναπληρωµατικό µέλος
3) ∆ρακάτου Μαρία, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΤΕ13 Τεχνολογίας-Γεωπονίας, τακτικό µέλος
Η κα Χαλκιοπούλου Γεωργία αναπληρώνει νοµίµως το τακτικό µέλος κα Μαρίνου Λαµπρινή, η οποία απουσιάζει κάνοντας χρήση
κανονικής άδειας.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010, 3) τις δ/ξεις του Ν. 4013/2011, 4) τις
δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 5) την αριθµ. 283/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 6) την αριθ. 211/2020 µελέτη της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας, 7) την αριθµ. 13590/10-08-2020 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, 8) την υπ’ αριθ. πρωτ. εσωτ.
1631/24-08-2020 πρόσκληση της ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας για σύγκληση της παρούσας Επιτροπής.
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 09:30 π.µ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών και διαπίστωσε ότι:
- Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας, η προσφορά της εταιρείας
«ΝΤΕΛΗ ΑΘ.-ΠΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, Α.Φ.Μ. 099202563, ∆.Ο.Υ. Αγρινίου και έλαβε αριθµό
πρωτ. 14743/27-08-2020 και ώρα 09:36 π.µ.
- Κατατέθηκε ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η προσφορά της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.», Μαύρικας
Παναιτωλίου, Τ.Κ. 30003, Α.Φ.Μ. 801275150, ∆.Ο.Υ. Αγρινίου και ώρα 09:55 π.µ. από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της
εταιρείας κ. Σιορίκη Αργύριο.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., ο Πρόεδρος επικοινώνησε µε το Γραφείου
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου και αφού ενηµερώθηκε ότι δεν έχει κατατεθεί άλλη προσφορά, δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή
καµία άλλη προσφορά και αρχίζει η διαγωνιστική διαδικασία.
Κατά την διαγωνιστική διαδικασία παραβρέθηκαν οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των εταιρειών «ΝΤΕΛΗ ΑΘ.-ΠΕΡΛΗΣ
ΓΕΩΡΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» και «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.», κ. Πέρλης Απόστολος και Σιορίκης Αργύριος αντίστοιχα, οι οποίοι
προσκόµισαν τα σχετικά πληρεξούσια.
Στη συνέχεια η Επιτροπή καταχώρησε τις προσφορές στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Πίνακας Α) ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού.
2. Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου των κυρίως φακέλων των προσφορών και διαπίστωσε ότι τα
εξωτερικά στοιχεία των φακέλων συµφωνούν µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.
Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών των συµµετεχουσών εταιρειών και
εξευρέθηκαν τρεις ξεχωριστοί φάκελοι, ήτοι ένας φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», ένας φάκελος µε την
ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και ένας φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
Στη συνέχεια προχώρησε στο άνοιγµα των φακέλων µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και προέβη στην µονογραφή
και σφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής (χωρίς να ελέγχεται ταυτόχρονα το νοµότυπο και η πληρότητά τους) καθώς και
στο άνοιγµα των φακέλων µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και στην µονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής
προσφοράς.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αφού µονογράφτηκαν και σφραγίστηκαν παρέµειναν στην Επιτροπή προκειµένου να
αποσφραγιστούν στο τέλος της διαδικασίας της σηµερινής συνεδρίασης.
3. Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση και έλεγχο τόσο των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε την παρ.
2.4.3. «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» της διακήρυξης όσο και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς σύµφωνα µε την παρ. 2.4.4.
«Φάκελος Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω και µε την σειρά κατάθεσης των
προσφορών:
«ΝΤΕΛΗ ΑΘ.-ΠΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Α. Στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανευρέθηκαν τα εξής:
- Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
Το ανωτέρω ΤΕΥ∆ πληροί τους όρους της διακήρυξης.
Επιπλέον βρέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Γενικό πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
- Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας
- Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενηµερότητας
- Προσωποποιηµένη πληροφόρηση από ΑΑ∆Ε
- Αίτηση για έκδοση ποινικού µητρώου
- Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Λευκάδας
- Αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
- Γνωστοποίηση για τη λειτουργία µεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας
- Φωτ/φα αδειών οχηµάτων
- Πίνακας προσωπικού
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
- Τεχνική προσφορά µε περιγραφή των παρεχόµενων υπηρεσιών και τη διάθεση του κατάλληλου εξοπλισµού.
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- Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό για την ανάληψη της
εργασίας.
Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παρ. 2.2.6. της διακήρυξης δεν βρέθηκαν στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς
αλλά βρέθηκαν και καταγράφηκαν στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής.
Η Επιτροπή οµόφωνα κρίνει ότι εκ παραδροµής µέρος των τεχνικών στοιχείων ετέθησαν αντί για τον φάκελο της τεχνικής
προσφοράς στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς καθότι δεν
προβλέπεται στην διακήρυξη σχετικός όρος επί ποινή αποκλεισµού.
Κατόπιν αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων η Επιτροπή οµόφωνα τα κάνει αποδεκτά.
Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει
να κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας «ΝΤΕΛΗ ΑΘ.-ΠΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε.».
«ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.»
Α. Στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανευρέθηκαν τα εξής:
Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
Το ανωτέρω ΤΕΥ∆ πληροί τους όρους της διακήρυξης.
Επιπλέον βρέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
-Αίτηση υποβολής προσφοράς στον διαγωνισµό
Παρότι η παρούσα αίτηση έπρεπε να συνοδεύει τον κυρίως φάκελο της προσφοράς, σύµφωνα µε την παρ. 2.4.2.3. της
διακήρυξης, η Επιτροπή κρίνει την παράλειψη αυτή ως επουσιώδη καθότι δεν επηρεάζει την διαγωνιστική διαδικασία
-Πρακτικό του ∆.Σ. της εταιρείας για συµµετοχή στον διαγωνισµό και παροχή εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση
- Φωτ/φο πληρεξούσιου
- Πρακτικό ∆.Σ. περί απόφασης συµµετοχής στον συνοπτικό διαγωνισµό και εκπροσώπησης της εταιρείας
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
- Τεχνική προσφορά µε αναλυτική περιγραφή των παρεχόµενων υπηρεσιών ανά στάδιο εκτέλεσης τους και τη διάθεση του
κατάλληλου εξοπλισµού
- Αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
- Γνωστοποίηση για τη λειτουργία έργων/δραστηριοτήτων «Συστηµάτων Περιβαλλοντικών Υποδοµών»
- Απόφαση Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος περί υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις
- Ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας-υπεργολαβίας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό εταιρείας «Ιόνιος Ανακύκλωση Ι.Κ.Ε.»
µε την «Ιόνιος Ανακύκλωση Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» περί διάθεσης φορτηγού µε αρπάγη και φορτωτή µε αρπάγη για τις
εργασίες συλλογής και µεταφοράς ογκωδών αντικειµένων και διάθεση βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων
- Φωτ/φο άδειας διαχείρισης (συλλογής-µεταφοράς) µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων καθώς και αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις της εταιρείας «Ιόνιος Ανακύκλωση Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.»
- Φωτ/φο απόφασης Αποκ. ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδος και Ιονίου περί προσθήκης κωδικών ΕΚΑ της εταιρείας
«Ιόνιος Ανακύκλωση Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.»
- Αποδεικτικά εγγραφής της εταιρείας «Ιόνιος Ανακύκλωση Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.»
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
-Έγγραφα περί διάθεσης αποβλήτων σε ΧΥΤΑ
-Ασφαλιστήριο συµβόλαιο της εταιρείας «Ιόνιος Ανακύκλωση Ι.Κ.Ε.»
Η Επιτροπή οµόφωνα κρίνει ότι η τεχνική προσφορά καλύπτει τις προδιαγραφές της µελέτης και της διακήρυξης του ∆ήµου.
Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει
να κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.».
4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχουσών εταιρειών, οι οποίες
έγιναν δεκτές στην διαγωνιστική διαδικασία και αφού προχώρησε στη µονογραφή και σφράγιση κατά φύλλο των οικονοµικών
προσφορών, κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές σύµφωνα µε τα παρακάτω:
«ΝΤΕΛΗ ΑΘ.-ΠΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

Φορτοεκφόρτωση,
µεταφορά και διάθεση
ογκωδών αντικειµένων και
βιοαποδοµήσιµων
αποβλήτων

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€)

∆ΑΠΑΝΗ(€)

tn

537,63

80,00

43.010,40

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
«ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.»
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1

Φορτοεκφόρτωση,
µεταφορά και διάθεση
ογκωδών αντικειµένων και
βιοαποδοµήσιµων
αποβλήτων

43.010,40
10.322,50
53.332,90

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€)

∆ΑΠΑΝΗ(€)

tn

537,63

77,00

41.397,51

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 13590/10-08-2020 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
2. την υπ’ αριθ. 211/2020 µελέτη του ∆ήµου Λευκάδας.
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41.397,51
9.935,40
51.332,91

3. τις υποβληθείσες προσφορές.
4. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
5. το κριτήριο κατακύρωσης που είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής στο σύνολο των
εργασιών του ενδεικτικού προϋπολογισµού.
6. την ανάγκη παροχής υπηρεσίας «Μεταφορές ογκωδών αντικειµένων και διάθεση βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων».
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
Την ανάδειξη της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.», Μαύρικας Παναιτωλίου, Τ.Κ. 30003, Α.Φ.Μ. 801275150,
∆.Ο.Υ. Αγρινίου, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας «Μεταφορές
ογκωδών αντικειµένων και διάθεση βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και από οικονοµική άποψη συµφέρουσα, προσφέροντας την
χαµηλότερη τιµή, µε συνολική τιµή προσφοράς 41.397,51 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 51.332,91 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται σε τρία
πρωτότυπα ως παρακάτω:

Λευκάδα, 27-08-2020
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και
αξιολόγησης προσφορών
1. Αθανίτης Αντώνιος ……………………
2. Χαλκιοπούλου Γεωργία ……………..
3. ∆ρακάτου Μαρία ………………………»

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τα
ανωτέρω πρακτικά 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 αυτό αντικαταστάθηκε από
α
το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
• Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.
• τους όρους της υπ΄αριθ.13590/10-08-2020 (Α∆ΑΜ: 20PROC007164945) ∆ιακήρυξης
• την αριθµ. 13463/7-08-2020 (Α∆Α: ΩΤΜΙΩΛΙ-ΚΑΩ), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αντίστοιχα
και τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµων ποσών, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της
α
παρ 1 του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της
αντίστοιχης πίστωσης.
• την από 27-08-2020 γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού
• τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την έγκριση του από 27-08-2020 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού
Β. Την ανάδειξη της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.», Μαύρικας Παναιτωλίου, Τ.Κ. 30003, Α.Φ.Μ.
801275150, ∆.Ο.Υ. Αγρινίου, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας
«Μεταφορές ογκωδών αντικειµένων και διάθεση βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων», γιατί η προσφορά της είναι
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και από οικονοµική
άποψη συµφέρουσα, προσφέροντας την χαµηλότερη τιµή, µε συνολική τιµή προσφοράς 41.397,51 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. και 51.332,91 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του N.4412/2016.
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 αποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων του άρθρου αυτού. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµία
άλλη τυχόν προβλεπόµενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νοµιµότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 350/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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