
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.409/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 32/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα: Έγκριση πρακτικού Νο  2 δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού    
           διαγωνισμού  που αφορά στην «Προμήθεια  μεταλλικών κάδων απορριμμάτων»

   Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 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.13253/22-06-2018 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.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος      2.  Κατέρης Κωνσταντίνος

      3.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     4.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     5.  Κωστούλας Βασίλειος

      6.  Νέσσερης Χρήστος
      7.  Κακιούζης Χαράλαμπος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

  O Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  της  Ο.Ε  ότι  με  την  αριθμ.406/2018 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή
το  ανωτέρω  θέμα  είναι  κατεπείγον προκειμένου  να  διασφαλισθεί  η  ορθή  εναπόθεση  των
απορριμμάτων και η δημόσια υγεία.
   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση
της Επιτροπής Διαγωνισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ. Ζαχ.Κολέτσου), που έχει ως
εξής:
 «...Σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό Νο 2 δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού
που αφορά στην «Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων » προϋπολογισμού   49.885,20 €
συμπ. Φ.Π.Α 24% και ζητούμε την συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης, προκειμένου
να διασφαλισθεί η ορθή εναπόθεση των  απορριμμάτων και η δημόσια υγεία.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο 2  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στην Πρέβεζα σήμερα στις 28-6-2018, ημέρα. Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση  στο  Δημαρχείο  η  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού  του  άρθρου  221  παρ.1  του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.102/2018 απόφαση του Δ.Σ.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ- Πρόεδρος  της Επιτροπής
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2) ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ   ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ    -Μέλος
3) ΝΤΟΝΤΟΡΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ-Μέλος

Με το  αριθμ.  Νο  1  πρακτικό  διενέργειας  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  <<Προμήθεια
μεταλλικών κάδων απορριμμάτων>> (αριθμ. Διακήρυξης 8558/27-4-2018), η παρούσα Επιτροπή
πρότεινε την ανάδειξη του <<Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..>> ως προσωρινού αναδόχου.

Με την αριθμ. 353/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο << Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.>> κλήθηκε με την  από 20-6-
2018  Ειδική  πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών,  να  προσκομίσει  σε  σφραγισμένο  φάκελο,
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα προβλεπόμενα από το άρθρο
14 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο στις 20-6-2018. Ο προσωρινός
ανάδοχος  κατέθεσε  στην  υπηρεσία  το  σφραγισμένο  φάκελο  δικαιολογητικών  στις  25-6-2018,
συνεπώς εμπροθέσμως. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει  προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου και
στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν. 

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών
που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Α/Α ΔΙΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

3 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

4 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΑΕΕ (ΜΕΛΩΝ)

5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

8 ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ -ΣΕΠΕ 

9 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

10 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Γ.Ε.ΜΗ.

11 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ

Τα  δικαιολογητικά  αυτά  είναι  πλήρη  και  σύμφωνα  με  τα  όσα  προβλέπει  το  άρθρο  14  της
διακήρυξης. 

Βάσει  των ανωτέρω,  η  Επιτροπή προτείνει  προς τη  Οικονομική επιτροπή να  κατακυρωθεί  η
προμήθεια  στον  <<Χ.  ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε..>>,.  γιατί  κατέθεσε  όλα  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.....».
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       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 αριθ.  254/2018 ΑΟΕ    (ΑΔΑ  ΩΜΩΔΩΞΧ-8Κ3)
 την αριθ.  353/2018 ΑΟΕ    (ΑΔΑ  Ψ6ΕΤΩΞΧ-1ΓΝ)
 την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο  2 δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού που
αφορά στην «Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων » προϋπολογισμού   49.885,20
€  συμπ. Φ.Π.Α 24% 

2. Κατακυρώνει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια  μεταλλικών  κάδων  απορριμμάτων»
στην εταιρεία Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, με ΑΦΜ 800720908, διεύθυνση Βλαχόστρατα-
Βουνοπλαγιά  Ιωαννίνων,  (τηλ.2651063055)  διότι  κατέθεσε  όλα  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης και   η προσφορά της είναι χαμηλότερη (38.502,00 ευρώ με
ΦΠΑ) και κρίνεται συμφέρουσα για τον Δήμο. 

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 409/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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