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Άγιος Στέφανος 15/01/2021
Αριθ. Πρωτ 1165

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη οριστικού Αναδόχου του
συνοπτικού διαγωνισµού για την «Παροχή Υπηρεσίας Πλυσίµατος Κάδων» µε κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, συνολικού
προϋπολογισµού 72.168,48€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
Έχοντας υπόψη:
1. το Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α): Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ.1
και την παρ.4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου
22 του Ν.3536/07

2. το

Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α):Νέα αρχιτεκτονική της
Αποκεντρωµένης διοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης.

αυτοδιοίκησης

και

της

3. Την υπ' άρ. 2401/21846/11-09-2020 (Α∆Α;ΨΩΓΕΩ93-Κ42) απόφαση
∆ηµάρχου ∆ιονύσου περί "Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης αρµοδιοτήτων
στο ∆ήµο ∆ιονύσου"

4. Την υπ’ αριθ. 518/08-12-2020(Α∆Α:6Κ0ΩΩ93-ΝΑ7) Απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 30014/2711-2020 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 457/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και

ανακηρύχθηκε η εταιρεία “ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Γ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ”, Νικηταρά 9Α
Αχαρναί, ΑΦΜ 074192155, ∆ΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, anbarounis@yahoo.gr
ως προσωρινός ανάδοχος για την «Παροχή Υπηρεσίας Πλυσίµατος
Κάδων» αντί ποσού 70.992,48 ΕΥΡΩ καθώς η προσφορά του είναι
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές,
5. Την από 37524/16.12.2020 πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιενέργειας
του ∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε µε e-mail για να προσκοµίσει ο
προσωρινός
ανάδοχος
τα
προβλεπόµενα
από
την
διακήρυξη
δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δέκα ηµερών.
6. Τον υπ’ αριθ. Πρωτ. 38557/24.12.2020 φάκελο µε τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης της εταιρείας “ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Γ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ”
7. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1127/15-01-2021 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’
αριθ. 457/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο:

“…...Στον Άγιο Στέφανο, στις 14.01.2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνεδρίασε η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 457/2020 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να προβεί στην
αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν
στο πλαίσιο διενέργειας του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσίας
Πλυσίµατος Κάδων (Προϋπολογισµού 72.168,48€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Βαφειάδου Ειρήνη, ∆Ε ∆ιοικητικού ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Λιούτας Εµµανουήλ,∆Ε Εποπτών Καθ/τας ΜΕΛΟΣ
Μακαριάδη Ελισάβετ, ΠΕ ∆ιοικητικού ΜΕΛΟΣ
Με το υπ’ αριθ. Νο1/18.11.2020 Πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισµού για την
Παροχή Υπηρεσίας Πλυσίµατος Κάδων (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 2934/27526/03.11.20.),
η Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Γ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ως
προσωρινού αναδόχου, σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό και η οικονοµική
προσφορά που κατέθεσε ήταν εντός του προϋπολογισθέντος κόστους.
Με την υπ΄αριθ.518/08.12.2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το
πρακτικό Νο1. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η εταιρεία ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Γ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 37524/16.12.2020 πρόσκληση της
Επιτροπής να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, εντός προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση της παρούσας, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που
προβλέπονται στην διακήρυξη.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε µε αρ.πρωτ. 38557/24.12.2020 στην υπηρεσία,
τον σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών, 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, ξεκίνησε ο έλεγχος των δικαιολογητικών αυτών
και βρέθηκαν να είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην παρούσα
διακήρυξη.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να
κατακυρωθεί η προµήθεια στην εταιρεία ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Γ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ γιατί κατέθεσε
όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης αντί ποσού 57.252€, Φ.Π.Α 24%
13.740,48€, σύνολο δαπάνης 70.992,48€ .
Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται……………“
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής για:

1.

Την έγκριση του υπ’ αριθ. 1127/15-01-2021 Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.

2.

Την ανακήρυξη της εταιρίας «ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Γ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ, Νικηταρά 9Α Αχαρναί,
ΑΦΜ 074192155, ∆ΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, anbarounis@yahoo.gr ως οριστικού
αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσίας Πλυσίµατος Κάδων»αντί ποσού
70.992,48€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ καθώς η προσφορές του είναι πλήρης,
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και
οικονοµικά η πλέον συµφέρουσα για το ∆ήµο ∆ιονύσου.
Ο Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Τσουδερός Ιωάννης
Συνηµµένα: Το πρακτικό Νο 1
Κοινοποίηση: Τµήµα Προµηθειών

