
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 290/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 36/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα: Έγκριση  πρακτικού  Νο 3 εξέτασης  δικαιολογητικών κατακύρωσης για  την
προμήθεια εξοπλισμοί  στα  πλαίσια  υλοποίησης  της  πράξης  “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ”  ΚΩΔ. MIS 5021738.

           

 

     Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη  19 Σεπτεμβρίου 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.18786/13-09-2019 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.  Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 1. Κουμπής  Γρηγόρης
      2.  Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος 2. Πιπιλίδης Λάζαρος
      3.  Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος
      4.  Αργυρός Λεωνίδας   -    Τακτικό μέλος
      5.  Ροπόκης Ευάγγελος -    Τακτικό μέλος
      6.  Νίτσας Γεώργιος    -      Τακτικό μέλος
      7.  Κωστούλας Βασίλειος -  Τακτικό μέλος
      8.  Κωνσταντάκη Αθηνά   -  Αναπλ. μέλος
      9.  Κορωναίος Κοσμάς     -   Αναπλ. μέλος

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  6ο   θέμα  παρουσίασε την εισήγηση της Επιτροπής

Διαγωνισμού του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Ν.Βασιλεί ου) που έχει ως εξής:

 «…Σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό Νο 3  εξέτασης  δικαιολογητικών κατακύρωσης

για  την  προμήθεια  εξοπλισμοί  στα πλαίσια  υλοποίησης  της  πράξης  “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ”   ΚΩΔ.  MIS 5021738

προϋπολογισμού  160.783,08 €  συμπ Φ.Π.Α 24%  και ζητούμε την έγκρισή του .

 

ΑΔΑ: 6ΥΟΘΩΞΧ-Α9Α



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

“ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ”

ΚΩΔ. MIS 5021738

Στο Δημαρχείο Πρέβεζας την  02/09/2019 ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα  12:00  οι πιο

κάτω:

1. Σακκάς Γεώργιος

2. Βασιλείου Νικόλαος

3. Τάγκας Γεώργιος

που αποτελούν την γνωμοδοτική επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών,

όπως  ορίσθηκε  με  την  υπ’  αριθ.  677/2018  Α.Δ.Σ.,  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  στο  δημοτικό

κατάστημα  για  να  εξετάσει  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  που  κατατέθηκαν  από  τους

προσωρινούς  αναδόχους  για  την  προμήθεια  εξοπλισμού  στα  πλαίσια  υλοποίησης  της  Πράξης

“Δημιουργία  Ολοκληρωμένων  Τουριστικών  Θαλάσσιων  Προορισμών”  με  κωδικό  MIS

5021738.

Κατά  την  εξέταση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  των  συμμετεχόντων  διαπιστώθηκαν  τα

ακόλουθα:

α)  Για  την  εταιρεία  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

Ε.Π.Ε. (Τμήματα 1, 3 και 10 της διακήρυξης):

α/α Είδος Δικαιολογητικό

1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου υπ' αριθ. 

10698/18.04.2019 [ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ]

β) Αντίγραφο ποινικού μητρώου υπ' αριθ. 

17879/16.07.2019 [ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ]

2 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί μη 

πτώχευσης κλπ

α) Ένορκη βεβαίωση υπ' αριθ. 2248/2019 

ενώπιον της Ειρηνοδίκης Θεσσαλονίκης ότι η 

εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση, ούτε έχει 

κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής εκκαθάρισης.

β) Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

αναγκαστική διαχείριση υπ' αριθ. 24154/2019 

του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

γ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 
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α/α Είδος Δικαιολογητικό

δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο 

καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης υπ' αριθ. 

24165/2019 του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

δ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – 

εξυγίανσης υπ' αριθ. 24160/2019 του 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ε) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης υπ' αριθ. 

5703/2019 του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

στ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

δικογράφου αίτησης πτώχευσης δήλωση 

παύσης πληρωμών υπ' αριθ. 24158/2019 του 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

3 Ασφαλιστική ενημερότητα α) Βεβαίωση υπ' αριθ. 1051/05-07-2019 του 

ΕΦΚΑ

β) Βεβαίωση υπ' αριθ. 115983/17-01-2019 του

ΕΦΚΑ

γ) Βεβαίωση υπ' αριθ. 135357/12-07-2019 του

ΕΦΚΑ

4 Υπεύθυνη δήλωση για τους οργανισμούς στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές

Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 29/08/2019 

ψηφιακά και χειρόγραφα υπογεγραμμένη από 

τον κ. Αθάνασιο Βλάχο

5 Φορολογική ενημερότητα α) Αποδεικτικό υπ' αριθ. 66751135/23-05-

2019 της ΑΑΔΕ

β) Αποδεικτικό υπ' αριθ. 67044209/17-07-

2019 της ΑΑΔΕ

γ) Αποδεικτικό υπ' αριθ. 67141856/02-08-

2019 της ΑΑΔΕ

6 Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 29/08/2019 

ψηφιακά και χειρόγραφα υπογεγραμμένη από 

τον κ. Αθάνασιο Βλάχο

7 Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου Πιστοποιητικό υπ' αριθ. Μ3764/28-08-2019 

του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

8 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 

του απόφαση αποκλεισμού

α) Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 

29/08/2019 ψηφιακά και χειρόγραφα 

υπογεγραμμένη από τον κ. Αθάνασιο Βλάχο
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α/α Είδος Δικαιολογητικό

β) Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 

29/08/2019 ψηφιακά και χειρόγραφα 

υπογεγραμμένη από τον κ. Αθάνασιο Βλάχο

9 Αποδεικτικό νόμιμης σύστασης και 

εκπροσώπησης (όπου απαιτείται)

α) Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης 

υπ' αριθ. 843222.1218543/19-06-2019 του 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης / Υπηρεσία 

Γ.Ε.ΜΗ.

β) Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης 

υπ' αριθ. 873352.1264335/05-08-2019 του 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης / Υπηρεσία 

Γ.Ε.ΜΗ.

γ) Γενικό πιστοποιητικό υπ' αριθ. 

843222.1218542/18-06-2019 του 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης / Υπηρεσία 

Γ.Ε.ΜΗ.

δ) Γενικό πιστοποιητικό υπ' αριθ. 

873352.1264334/02-08-2019 του 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης / Υπηρεσία 

Γ.Ε.ΜΗ.

ε) ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας υπ' αριθ. 

11734/22-12-2000, τ. Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε.

στ) ΦΕΚ τροποποίησης του καταστατικού της 

εταιρείας υπ' αριθ. 11790/22-09-2004, τ. Α.Ε. 

ΚΑΙ Ε.Π.Ε.

10 Λοιπά έγγραφα α) Ανακοίνωση υπ' αριθ. 12624/25-09-2017 

του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης περί 

καταχώρησης των οικονομικών στοιχείων της 

εταιρείας για το οικονομικό έτος 2016

β) Ανακοίνωση υπ' αριθ. 1293202/11-09-2018 

του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης περί 

καταχώρησης των οικονομικών στοιχείων της 

εταιρείας για το οικονομικό έτος 2017

γ) Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 

29/08/2019 ψηφιακά και χειρόγραφα 

υπογεγραμμένη από τον κ. Αθάνασιο Βλάχο 

περί του κύκλου εργασιών της εταιρείας για το
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α/α Είδος Δικαιολογητικό

οικονομικό έτος 2018

δ) Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 

29/08/2019 ψηφιακά και χειρόγραφα 

υπογεγραμμένη από τον κ. Αθάνασιο Βλάχο 

περί του ολικού κύκλου εργασιών της 

εταιρείας για την τριετία 2016-2018

ε) Εκτύπωση από το TAXIS των στοιχείων 

μητρώου / επιχείρησης

στ) Πιστοποίηση ISO 14001:2015 και ISO 

9001:2015 για την εταιρεία DESCHAMPS 

SAS

ζ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης υπ' αριθ. Z1A

029129 0044 Αναθ. 00 ως προς τις απαιτήσεις

ασφαλείας και υγιεινής του Γερμανικού 

Διατάγματος για την ασφάλεια προϊόντων για 

το προϊόν CONTENUR, S.L.

η) Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 

για την εταιρεία ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

θ) Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 

για την εταιρεία ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ι) Βεβαιώσεις της εταιρείας BIOTHYS 

OLFACTIVE SILENCE περί αναπνευστικής 

μη τοξικότητας, μη αλλεργικής αντίδρασης 

και μη C.M.R. προϊόντων

ια) Φύλλο δεδομένων ασφαλείας της εταιρείας

BIOTHYS OLFACTIVE SILENCE για το 

προϊόν “τζελ εξουδετέρωσης οσμών”

ιβ) Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του 

Δήμου Τριφυλίας (ΑΔΑ: Ω0ΔΞΩΗΕ-Α10, 

ΑΔΑΜ: 16SYMV004806359) για την 

προμήθεια κινητού διαδρόμου και αμφιβίου – 

πλωτού αμαξιδίου ΑΜΕΑ

ιγ) Πρωτόκολλο παραλαβής του  Δήμου 

Τριφυλίας με ημερομηνία 01/08/2016 για την 
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α/α Είδος Δικαιολογητικό

ανωτέρω προμήθεια

ιδ) Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του 

Δήμου Αμφίπολης (ΑΔΑΜ: 

16SYMV004833125) για την προμήθεια 

πλαστικών κάδων απορριμάτων

ιε) Πρωτόκολλο παραλαβής του Δήμου 

Αμφίπολης με ημερομηνία 28/07/2016 για την

ανωτέρω προμήθεια

ιστ) Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του 

Δήμου Τεμπών (ΑΔΑΜ: 

15SYMV003594374) για την προμήθεια 

κινητού διαδρόμου, αμφιβίου πλωτού 

αμαξιδίου, κινητής τουαλέτας και ειδικού 

κάδου απορριμάτων

ιζ) Πρωτόκολλο παραλαβής του Δήμου 

Τεμπών με ημερομηνία 02/03/2016 για την 

ανωτέρω προμήθεια

β) Για την εταιρεία AKRIMAN – Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Τμήμα 4 της διακήρυξης):

α/α Είδος Δικαιολογητικό

1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου υπ' αριθ. 

44415/28.03.2019 [ΙΟΥΛΙΑ 

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ]

β) Αντίγραφο ποινικού μητρώου υπ' αριθ. 

17759/16.07.2019 [ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ]

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου υπ' αριθ. 

89272/02.07.2019 [ΙΟΥΛΙΑ 

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ]

δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου υπ' αριθ. 

10785/18.04.2019 [ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ]

2 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί μη 

πτώχευσης κλπ

α) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης υπ' αριθ. 

3914/2019 του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

β) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 
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α/α Είδος Δικαιολογητικό

δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο 

καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης υπ' αριθ. 

16813/2019 του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

γ) Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

αναγκαστική διαχείριση υπ' αριθ. 16800/2019 

του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

δ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

δικογράφου αίτησης πτώχευσης δήλωση 

παύσης πληρωμών υπ' αριθ. 16801/2019 του 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ε) Πιστοποιητικό περί μη λύσεως εταιρείας υπ'

αριθ. 16802/2019 του Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης

στ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – 

εξυγίανσης υπ' αριθ. 16809/2019 του 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ζ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

δικογράφου εκκαθαριστή / συνεκκαθαριστή 

υπ' αριθ. 16811/2019 του Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης

η) Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

αναγκαστική διαχείριση υπ' αριθ. 25224/2019 

του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

θ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

δικογράφου αίτησης πτώχευσης δήλωση 

παύσης πληρωμών υπ' αριθ. 25228/2019 του 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ι) Πιστοποιητικό περί μη λύσεως εταιρείας υπ'

αριθ. 25233/2019 του Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης

ια) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – 

εξυγίανσης υπ' αριθ. 25235/2019 του 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ιβ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 
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α/α Είδος Δικαιολογητικό

δικογράφου εκκαθαριστή / συνεκκαθαριστή 

υπ' αριθ. 25237/2019 του Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης

ιγ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης 

δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο 

καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης υπ' αριθ. 

25239/2019 του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ιδ) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης υπ' αριθ.

5968/2019 του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

3 Ασφαλιστική ενημερότητα Βεβαίωση υπ' αριθ. 321065/24-06-2019 του 

ΕΦΚΑ

4 Υπεύθυνη δήλωση για τους οργανισμούς στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές

Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 27/08/2019 

χειρόγραφα υπογεγραμμένη από τον κ. 

Αντώνιο Μαντελάκη

5 Φορολογική ενημερότητα α) Αποδεικτικό υπ' αριθ. 66902533/24-06-

2019 της ΑΑΔΕ

β) Αποδεικτικό υπ' αριθ. 67163285/08-08-

2019 της ΑΑΔΕ

6 Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 27/08/2019 

ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον κ. Αντώνιο 

Μαντελάκη

7 Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου Πιστοποιητικό υπ' αριθ. Μ3681/21-08-2019 

του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

8 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 

του απόφαση αποκλεισμού

α) Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 

27/08/2019 ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 

κ. Αντώνιο Μαντελάκη

β) Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 

27/08/2019 ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 

κ. Αντώνιο Μαντελάκη

γ) Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 

26/08/2019 ψηφιακά υπογεγραμμένη από την 

κ. Ιουλία Ακριβοπούλου

9 Αποδεικτικό νόμιμης σύστασης και 

εκπροσώπησης (όπου απαιτείται)

α) Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης 

υπ' αριθ. 874171.1265565/06-08-2019 του 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης / Υπηρεσία 

Γ.Ε.ΜΗ.
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α/α Είδος Δικαιολογητικό

β) Γενικό πιστοποιητικό υπ' αριθ. 

874171.1265564/06-08-2019 του 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης / Υπηρεσία 

Γ.Ε.ΜΗ.

γ) Γενικό πιστοποιητικό υπ' αριθ. 

835355.1206628/07-06-2019 του 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης / Υπηρεσία 

Γ.Ε.ΜΗ.

δ) Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης 

υπ' αριθ. 826778.1193813/29-05-2019 του 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης / Υπηρεσία 

Γ.Ε.ΜΗ.

ε) Ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης Ε.Ε. 

σε Ο.Ε. με ημερομηνία 29/12/2017

10 Λοιπά έγγραφα α) Κατάσταση φορολογικών στοιχείων 

[έντυπο Ε3] της ΑΑΔΕ για το φορολογικό 

έτος 2018

β) Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης για

το φορολογικό έτος 2018

γ) Κατάσταση φορολογικών στοιχείων 

[έντυπο Ε3] της ΑΑΔΕ για το φορολογικό 

έτος 2017

δ) Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης για

το φορολογικό έτος 2017

ε) Κατάσταση φορολογικών στοιχείων 

[έντυπο Ε3] της ΑΑΔΕ για το φορολογικό 

έτος 2016

στ) Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης 

για το φορολογικό έτος 2016

ζ) Σύμβαση υπ' αριθ. 943/29-08-2016 

προμήθειας αυτοκινούμενου εξοπλισμού με το

Δήμο Αγίου Ευστρατίου

η) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της 

ανωτέρω σύμβασης από το Δήμο Αγίου 

Ευστρατίου

θ) Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
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Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες προσκόμισαν όλα τα απαιτούμενα από

τη διακήρυξη δικαιολογητικά.

Με βάση τα ανωτέρω και έχοντας υπ' όψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 3.2 της διακήρυξης

β) την υπ' αριθ. 258/2019 Α.Ο.Ε.

η επιτροπή εισηγείται:

α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού,

β)  την  ανακήρυξη  της  εταιρείας  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ε.Π.Ε. με  ΑΦΜ  099409980,  ΔΟΥ  Ζ'  Θεσσαλονίκης,  που  εδρεύει  στην

διεύθυνση Κουντουριώτη 28, Τ.Κ. 55535, Πυλαία, τηλ. 2310-326717, email abc2@otenet.gr, ως

οριστικού  αναδόχου  για  την  προμήθεια  των  Τμημάτων  1,  3  και  10,  έναντι  συνολικού  ποσού

17.325,90 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί στην προσφορά της

γ)  την  ανακήρυξη  της  εταιρείας  AKRIMAN  –  Α.  ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε. με  ΑΦΜ

082883544,  ΔΟΥ  ΣΤ'  Θεσσαλονίκης,  που  εδρεύει  στην  διεύθυνση  Βοσπόρου  6,  Τ.Κ.  55535,

Πυλαία, τηλ.  2310-940515, email  info@akriman.gr, ως  οριστικού αναδόχου για την  προμήθεια

του Τμήματος  4,  έναντι  συνολικού  ποσού  100.440,00 €  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  το

οποίο αντιστοιχεί στην προσφορά της.. .».

       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. 388/2018  ΑΔΣ (ΑΔΑ 91ΨΥΩΞΧ-61Μ)

 την αρ. 486/2018  ΑΔΣ (ΑΔΑ 6ΞΑ0ΩΞΧ-2Ψ6)

 την αρ. 103/2019  ΑΔΣ (ΑΔΑ 6ΩΒΑΩΞΧ-ΨΕ1)

 την αρ. 205/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ 6Υ52ΩΞΧ-ΠΓ9)

 την αρ. 248/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ ΩΚΖΗΩΞΧ-ΒΡ2)   περί έγκρισης 1ου πρακτικού

 την αρ. 258/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ  6Φ2ΧΩΞΧ-ΥΟΩ) περί έγκρισης 2ου πρακτικού

 την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 3   εξέτασης   δικαιολογητικών κατακύρωσης για  την προμήθεια
εξοπλισμοί  στα  πλαίσια  υλοποίησης  της  πράξης  “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ”   ΚΩΔ.  MIS  5021738 προϋπολογισμού
160.783,08 €  συμπ Φ.Π.Α 24% .

2. Κηρύσσει την εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
με ΑΦΜ  099409980, ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην διεύθυνση  Κουντουριώτη 28,
Τ.Κ. 55535, Πυλαία, τηλ. 2310-326717, email abc2@otenet.gr, ως οριστικό ανάδοχο  για την
προμήθεια  των  Τμημάτων  1,  3  και  10,  έναντι  συνολικού  ποσού  17.325,90  €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί στην προσφορά της.

         

3. Κηρύσσει την εταιρεία AKRIMAN – Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 082883544, ΔΟΥ
ΣΤ' Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην διεύθυνση Βοσπόρου 6, Τ.Κ. 55535, Πυλαία, τηλ. 2310-
940515, email info@akriman.gr, ως  ως οριστικό ανάδοχο για την προμήθεια του Τμήματος 4,
έναντι συνολικού ποσού 100.440,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί
στην προσφορά της.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 290/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: 6ΥΟΘΩΞΧ-Α9Α



ΑΔΑ: 6ΥΟΘΩΞΧ-Α9Α


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

		2019-09-20T11:47:02+0300
	Athens




