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                                                                                    Αριθ.Αποφ.265/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα: Έγκριση  του  πρακτικού  Νο 2  ελέγχου δικαιολογητικών  κατακύρωσης   του
συνοπτικού  διαγωνισμού  που  αφορά  στην  «Μεταφορά  ανακυκλώσιμων  δημοτικών
αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2017» 

   Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  6   Απριλίου  2017  και  ώρα  13:00  μ.μ.  στο  Δημοτικό
Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή
Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.8354/31-03-2017  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.
     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος      1. Παππάς Δημήτριος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος       2. Κατέρης Κωνσταντίνος
     3.  Νέσσερης Χρήστος
     4.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     5.  Κατσαούνος Θεόδωρος
      6.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     7.  Κωστούλας Βασίλειος

 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση της Eπιτροπής Διαγωνισμού,
του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ. Ιφ.Πρασσά), που έχει ως εξής:  
«...Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό Νο 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανωτέρω
συνοπτικού διαγωνισμού και παρακαλούμε για την έγκριση του.

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο Νο  2
Έλεγχος  δικαιολογητικών  κατακύρωσης   του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την
ανάθεση της «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου
Πρέβεζας 2017»

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 05/04/2017, ημέρα Τετάρτη, συνήλθε η
Επιτροπή  που  συγκροτήθηκε  με  την   18/2017  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,
προκειμένου  να  αξιολογήσει  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού  «Μεταφορά
ανακυκλώσιμων  δημοτικών  αποβλήτων  συσκευασίας  Δήμου  Πρέβεζας  2017»,
αποτελούμενη από τους:

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ιδιότητα
Ντόντορος Δημήτριος ΠΕ Γεωπόνων Πρόεδρος Επιτροπής
Πρασσά Ιφιγένεια ΠΕ Χημικών Μηχανικών Τακτικό Μέλος Επιτροπής
Καζούκας Ευάγγελος ΠΕ Γεωπόνων Τακτικό Μέλος Επιτροπής

Η επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία και έλαβε υπόψη της :
α) το από 08-03-2017 πρακτικό Νο 1 διενέργειας του διαγωνισμού,
β) την αριθμ.   212/2017  απόφαση της Ο.Ε. περί επικύρωσης του πρακτικού Νο1 Διενέργειας του
Διαγωνισμού
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προχώρησε στην διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

  Με  την  αριθμ.  πρωτ. 7337/22-03-2017  πρόσκληση  του  Δήμου  Πρέβεζας,  κλήθηκε  η
μειοδότρια εταιρεία «ENACT Περιβαλλοντική Ενεργειακή ΑΕ». να υποβάλλει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για   την  ανάθεση  της  «Μεταφορά
ανακυκλώσιμων  δημοτικών  αποβλήτων  συσκευασίας  Δήμου  Πρέβεζας  2017»,  με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης  49.104,00, € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%,
εντός  δέκα  (10)  ημερών,  σε  σφραγισμένο  φάκελο  όπως  ζητήθηκαν  από  την  αριθμ.
4598/22.02.2017 διακήρυξη   ,  προκειμένου  να  ακολουθήσει  κατακύρωση  και  σύναψη  της
σύμβασης με τη εν λόγω εταιρεία.

Η  επιτροπή  αφού  παρέλαβε  εμπρόθεσμα  τον   σφραγισμένο  φάκελο    με  το  υπ’  αριθ.
8429/31.03.2017 πρωτόκολλο, αποσφράγισε και μονόγραψε τα έγγραφα – δικαιολογητικά που
προσκόμισε  η  εταιρεία και διαπίστωσε ότι έχει καταθέσει κανονικά όλα τα απαιτούμενα  από
την αριθμ. 4598/22.02.2017 διακήρυξη έγγραφα. 

Επιπλέον, σύμφωνα και με το Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής η μοναδική  προσφορά της «ENACT
Περιβαλλοντική Ενεργειακή ΑΕ» , είναι ίδια με αυτή του προϋπολογισμού μελέτης (33 ευρώ/τν,
ποσό  που αντιστοιχεί  στην  επιδότηση  του Δήμου  από  την ΕΕΑΑ  ΑΕ,  για  την  εκτέλεση  της
μεταφοράς),βρίσκεται στα ίδια επίπεδα  σε σχέση με προηγούμενες αντίστοιχες συμβάσεις για
την μεταφορά των ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και για το λόγο αυτό
κρίνεται συμφέρουσα για το Δήμο. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω προτείνεται η κατακύρωση στην εταιρεία «ENACT Περιβαλλοντική
Ενεργειακή ΑΕ»  με το συνολικό ποσό των 39.600,00 €  χωρίς το ΦΠΑ ήτοι 49.104,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ…».
       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της Υπηρεσίας
 την    αρ. 75/2017  ΑΟΕ, για τη διάθεση της πίστωσης 
 την  αρ.116/2017  ΑΟΕ,  για  την  έγκριση  ανάθεσης  της  υπηρεσίας  με  συνοπτικό

διαγωνισμό, έγκριση προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Α. Εγκρίνει  το  Πρακτικό  Νο  2 ελέγχου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης   του  συνοπτικού
διαγωνισμού που αφορά στην «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας
Δήμου Πρέβεζας 2017».

Β. Kατακυρώνει την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων
συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2017»  στην εταιρεία «ENACT Περιβαλλοντική Ενεργειακή ΑΕ»,
καθώς η προσφορά της είναι ίδια με αυτή του προϋπολογισμού μελέτης (33 ευρώ/τν, ποσό που
αντιστοιχεί  στην  επιδότηση  του  Δήμου  από  την  ΕΕΑΑ  ΑΕ  για  την  εκτέλεση  της
μεταφοράς),βρίσκεται στα ίδια επίπεδα  σε σχέση με προηγούμενες αντίστοιχες συμβάσεις για
την μεταφορά των ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και για το λόγο αυτό
κρίνεται συμφέρουσα για το Δήμο,  με το συνολικό ποσό των 39.600,00€ χωρίς το ΦΠΑ ήτοι
49.104,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  265/2017.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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