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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης του Πρόχειρου
Διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο :
«Προμήθεια
και
εγκατάσταση
υπόγειων
συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών».

Αριθμός Απόφασης:
234

Χολαργός σήμερα την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή, ώρα 09.30 και στο
κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την
23-11-2015, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες

Απόντες

Αθανάσιο Βαλυράκη – Πρόεδρο

Χρύσα Παρίση

Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.

Ιωάννης Κεχρής

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Νικόλαος Αποστολόπουλος

Βασιλική Μπουφούνου

Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας

Αγλαϊα Σουρανή

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το με αριθ. πρωτ. 26294/2-11-2015 Πρακτικό
της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, το οποίο έχει ως ακολούθως :
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 104/2015 εγκεκριμένη μελέτη του Δήμου ΠαπάγουΧολαργού με τίτλο ΄΄Προμήθεια
και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών΄΄ και τους όρους της διακήρυξης, που
εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 195/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών αποτελούμενη, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 58/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, από τους:

1.

Σταματάκη Μαρία, Πρόεδρο

2.

Βασιλάκη Γεώργιο, Μέλος

3.

Πολίτη Αλέξανδρο, Μέλος συνήλθε σε συνεδρίαση την 30-10-2015 για την διενέργεια του ανωτέρω
διαγωνισμού.

Στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, κατατέθηκε η κάτωθι προσφορά της Εταιρείας :
1. ΄΄Eco Synergy Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ΄΄ με εκπρόσωπο τον κ Κοσσυβάκη Κωνσταντίνο με Α.Δ.Τ. ΑΗ
519787.
Κανένας άλλος δεν προσήλθε και, αφού παρήλθε η ώρα που καθορίζεται στη διακήρυξη (10.30 πμ), ο
Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε τη λήξη για την παράδοση των προσφορών.
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Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά ΑΔΑ:
συμμετοχής
των συμμετεχόντων
διαπίστωσε τα κάτωθι:
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας ΄΄Eco Synergy Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ΄΄ είναι σύμφωνα
με τα απαιτούμενα από την ισχύουσα διακήρυξη και η προσφορά της γίνεται δεκτή κατά το στάδιο ελέγχου των
δικαιολογητικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παρ. 4γ. (περί προσκόμισης των δικαιολογητικών που
μνημονεύονται στην υπεύθυνη δήλωση εφόσον ανατεθεί η προμήθεια).
Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη και το με αριθ. πρωτ. 28637/ 25-11-2015 Πρακτικό της ανωτέρω Επιτροπής,
το οποίο έχει ως ακολούθως :
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 104/2015 εγκεκριμένη μελέτη του Δήμου ΠαπάγουΧολαργού με τίτλο ΄΄Προμήθεια και
εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών΄΄ και τους όρους της διακήρυξης, που
εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 195/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Στις 06/11/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 πμ, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Περικλέους 55
Χολαργός η Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου, αποτελούμενη από τους:

1. Σταματάκη Μαρία, Πρόεδρο
2. Βασιλάκη Γεώργιο, Μέλος
3. Πολίτη Αλέξανδρο, Μέλος
(σύμφωνα με την 58/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής), συνήλθε σε συνεδρίαση για το άνοιγμα της τεχνικής
και οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΄΄Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄
Η Επιτροπή αφού έλεγξε την τεχνική προσφορά διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνη με την υπ αριθ. 104/2015 μελέτη
του Τμήματος Τ.Π.Ε. και συνεπώς γίνεται αποδεκτή.
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς,
και προέκυψαν οι κάτωθι προσφερόμενες τιμές:

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

Σύστημα υπόγειου κάδου
προσωρινής
αποθήκευσης
απορριμμάτων
χωρ.
3m³
περίπου
(προμήθεια
&
εγκατάσταση)

ΤΕΜ.

6

9.900,00

ΔΑΠΑΝΗ

€ 59.400,00

ΣΥΝΟΛΟ

€ 59.400,00

ΦΠΑ 23%

€ 13.662,00

ΔΑΠΑΝΗ

€ 73.062,00

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις :
α) του άρθρου 2 παρ. 12 του ν. 2286/95
β) των άρθρων του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (υπ΄ αρ. 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών).
γ) την 17/2002 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α. με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 (παρ. 12 εδαφ. γ και 13
εδαφ. VIII).
δ) την υπ’ αριθ. 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 35130-2002
Kοινή Απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Ανάπτυξης.
ε) του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158
παράγραφος και του άρθρου 209. στ) Τον έλεγχο των δικαιολογητικών του μειοδότη για τα οποία έχει υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. γ της διακήρυξης και την υποβολή αυτών στην αρμόδια Επιτροπή
όλων των πιστοποιητικών για τον προβλεπόμενο έλεγχο.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Ότι μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ η ανάθεση της ΄΄Προμήθειας και εγκατάστασης υπόγειων
συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών΄΄ θα πρέπει να γίνει στην εταιρεία ΄΄Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄
με συνολική τιμή προσφοράς 73.062,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
-Την εισήγηση του Προέδρου.
- Το με αριθ. 26294/2-11-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.
- Το με αριθ. πρωτ. 28637/ 25-11-2015 Πρακτικό της ανωτέρω Επιτροπής,
-Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Την ανάθεση της ΄΄Προμήθειας και εγκατάστασης υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών΄΄
στην εταιρεία ΄΄Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄ με συνολική τιμή προσφοράς 73.062,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 23%, σε εφαρμογή των διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

1 Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
2 Άννα – Μαρία Τσικρικώνη.

3 Βασιλική Μπουφούνου
4 Αγλαϊα Σουρανή

