
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 275/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 35/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα: Έγκριση  πρακτικού  Νο  2  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  συνοπτικού
διαγωνισμού  που  αφορά  στην  παροχή  υπηρεσίας  με  τίτλο  «Μεταφορά
ανακυκλώσιμων  αποβλήτων συσκευασίας  2019-2020» 

                  
            

  Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  29 Αυγούστου 2019  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.17230/23-08-2019 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.  Νέσσερης Χρήστος
      2.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος 2.  Πανταζής Νικόλαος
      3.  Κατσαούνος Θεόδωρος 3. Κωστούλας Βασίλειος
      4.  Κακιούζης Χαράλαμπος 4.  Παππάς Δημήτριος
      5.  Ματέρης Κωνσταντίνος
    

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 274/2018 απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής,  εγκρίθηκε  η  συζήτηση  του  θέματος  ως  προ  ημερήσιας  διάταξης   λόγω  της

επείγουσας ανάγκης του Δήμου, για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας. 

   Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 1ο   θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης,  παρουσίασε  την

εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ. Aν.Σταύρακας) που έχει

ως  εξής:«…Σας  διαβιβάζουμε  το  Πρακτικό  Νο  2  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  συνοπτικού

διαγωνισμού  που  αφορά  στην  «Μεταφορά  ανακυκλώσιμων   αποβλήτων  2019-2020»

προϋπολογισμού   73.804.80 €  συμπ. Φ.Π.Α 24% και ζητούμε την συζήτηση του θέματος

προ ημερησίας διάταξης λόγω της επείγουσας ανάγκης του Δήμου, για την παροχή της ανωτέρω

υπηρεσίας.
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ:ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
&  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                                                            

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο 2  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στην Πρέβεζα σήμερα στις 28-8-2019, ημέρα. Τετάρτη  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. 677/2018 απόφαση του Δ.Σ.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ   ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ - Πρόεδρος  της Επιτροπής
2)  ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  - Μέλος
3) ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΠΕ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ - Μέλος

Με το αριθμ. Νο 1 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την << Μεταφορά
ανακυκλώσιμων  αποβλήτων  2019-2020>> (αριθμ. Διακήρυξης 16656/9-8-2019), η παρούσα
Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της <<ENACT A.E.>> ως προσωρινού αναδόχου.

Με την αριθμ. 272/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.
Σε  συνέχεια  της  απόφασης  αυτής,  η  <<  ENACT  A.E.>> κλήθηκε  με  την  από  23-8-2019
πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών, να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός Δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2.2.9.2
της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο στις 23-8-2019. Ο προσωρινός
ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών στις 27-8-2019,
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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1 Αντίγραφα των ποινικών μητρώων του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου καθώς και
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των μελών της ENACT A.E.

2 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης

3 Φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών Πρωτοδικείου Ιωαννίνων της ENACT A.E.

4 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης οχημάτων

5 Εκτύπωση Taxisnet της ENACT A.E. 

6 Το  Γενικό  Πιστοποιητικό  του  Επιμελητηρίου  Ιωαννίνων/Τμήμα  Μητρώου/Υπηρεσία
Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) της  ENACT A.E. 

7 Υπεύθυνες Δηλώσεις του Νόμιμου Εκπροσώπου της ENACT A.E.

8 Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για την εταιρεία ENACT A.E.

9 Βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας για την εταιρεία ENACT A.E.

10 Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού του Επιμελητηρίου  Ιωαννίνων της ENACT A.E.

11 Φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών, μετά των αντίστοιχων
συμβάσεων της ENACT A.E.

12 Φωτοαντίγραφα  των  αδειών  Συλλογής  και  μεταφοράς  μη  επικίνδυνων  στερεών
αποβλήτων της εταιρείας ENACT A.E..

13 Βεβαιώσεις  της  ΣΕΠΕ περί  αδυναμίας  έκδοσης Πιστοποιητικού αναφορικά με  τυχόν
πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος της  ENACT A.E.., συνοδευόμενες από Ένορκη
βεβαίωση του Νόμιμου Εκπροσώπου

14 Φωτοαντίγραφο  του  ισχύοντος  καταστατικού  της   ENACT  A.E.  Το  ανωτέρω
καταστατικό δεν έχει τροποποιηθεί.

15 Φωτοαντίγραφο  του  αριθμ.  2123/5-3-2014  Φύλλου  της  εφημερίδας  της
Κυβερνήσεως(ΦΕΚ),  τεύχος  Ανωνύμων Εταιρειών-Εταιρειών  Περιορισμένης  Ευθύνης
και Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2 της
διακήρυξης. 

Βάσει  των  ανωτέρω,  η  Επιτροπή  διαγωνισμού  προτείνει  προς  τη  Οικονομική  επιτροπή  να
κατακυρωθεί  η  Υπηρεσία  στην  <<ENACT  A.E>>,  γιατί  κατέθεσε  όλα  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης....».

       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 αρ. 161/2019 ΑΔΣ (ΑΔΑ 68ΟΡΩΞΧ-2Α4)

 την αρ. 260/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ ΩΧ1ΞΩΞΧ-722)

 την αρ. 261/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ 6ΠΧΝΩΞΧ-ΙΨΓ)

 την αρ. 272/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ  ΩΑ60ΩΞΧ-Π9Φ ) περί έγκρισης 1ου πρακτικού

 την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 2 δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού που
αφορά  στην  «Μεταφορά  ανακυκλώσιμων  αποβλήτων  2019-2020»
προϋπολογισμού   73.804.80 €  συμπ. Φ.Π.Α 24% .

2. Κατακυρώνει την υπηρεσία με τίτλο «Μεταφορά  ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων
2019-2020 » στον οικονομικό φορέα  ENACT A.E (ΑΦΜ 800410734, ΔΟΥ : ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
δ/νση : Λεωφ.Στ.Νιάρχου, Ιωάννινα)   με συνολική ποσό 73.804,80 €.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 275/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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