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Άγιος Στέφανος, 5/07/2018
Αριθ. Πρωτ : 23104

- ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού, διόρθωση σφάλµατος στην αριθ. 267/2018 απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής.
Με την αριθ. 267/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν το αριθµ.
πρωτ. 21075/15-06-2018 Πρακτικό Νο1 & το Πρακτικό Νο2/21-06-2018 της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, καιι ανακηρύχθηκε η εταιρία µε την επωνυµία
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental Alliance Ι.Κ.Ε.» µε ΑΦΜ 800487239,
∆.Ο.Υ.: ΙΖ’ Αθηνών, και µε έδρα επί της οδού Ισαυρίδη 10, Τ.Κ. 11744 Αθήνα,, µε
α/α προσφοράς συστήµατος «85740», ως προσωρινού µειοδότη για την προµήθεια
μηχανήματος θρυμματισμού κλαδιών, αντί του συνολικού ποσού των 422.952,00€
συµπ/νου ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 340.800,00€ πλέον ΦΠΑ 81.792,00€)
Στις 4/7/2018 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διαπίστωσε ότι στο Πρακτικό Νο2/21-062018 υπήρξε αναριθµητισµός και προκείµενου για τη διόρθωση του συγκεκριµένου
σφάλµατος συνεδρίασε αυθηµερόν και συνέταξε το πρακτικό Νο3 /4-7-2018, που
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:
«Στην Αθήνα σήµερα 04-07-2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ., στο ∆ηµαρχείο του
∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που
συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 381/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου
και κατόπιν της αρ. πρωτ.: 42866/22-12-2017 έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, προκειµένου να προβεί στην σύνταξη της πρόσκλησης υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης προς τον προσωρινό ανάδοχο “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ IKE”
µετά και την υπ΄αριθµ. 267/2018 ΑΟΕ, του µε αριθµ. 51490 ηλεκτρονικού διαγωνισµού της υπ’ αριθ.
πρωτ. 42841/3811/22-12-2017 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την Προµήθεια
Μηχανήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Πρασίνου του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής
προϋπολογιζόµενης αξίας 449.996,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: 42900000-5
(∆ιάφορα µηχανήµατα γενικής και ειδικής χρήσης) - Α∆ΑΜ: 17REQ002376338.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι υπάλληλοι:
Α/Α
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.

Πρόεδρος

2.

Μέλος

Σπυρίδων Μαντόπουλος

Όλγα Καψούρου

3.

Μέλος

Ιωάννης Τζαµασπισβίδης

Κατά τη διάρκεια ελέγχου και πριν αποσταλεί η πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης, διαπιστώθηκε σφάλµα (αναριθµητισµός) στην αναγραφή της προσφερόµενης
συνολικής αξίας του υπό προµήθεια µηχανήµατος στο πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας
του ανωτέρω διαγωνισµού.
Συγκεκριµένα, στον πίνακα του πρακτικού Νο2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας αναγράφηκε ως
προσφερόµενη συνολική αξία το ποσό των 422.952,00 € αντί του ποσού των 422.592,00 €,
που είναι και το σωστό όπως προκύπτει και από το άθροισµα της καθαρής αξίας µε το ΦΠΑ 24%
της συγκεκριµένης οικονοµικής προσφοράς.
Επειδή, η Οικονοµική Επιτροπή προχώρησε στην ανακήρυξη του προσωρινού µειοδότη έχοντας
λάβει υπόψη την λανθασµένη συνολική αξία, ήτοι 422.952,00 € αντί της σωστής αξίας
422.592,00 €, παρακαλούµε όπως γίνει διόρθωση της υπ΄αριθµ. 267/2018 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής αναγράφοντας στην Απόφαση το σωστό ποσό των 422.592,00 €
συµπ/νου ΦΠΑ 24%.
Κατά τα λοιπά ισχύει η Απόφαση 267/2018 ΑΟΕ ως έχει.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού θα προβεί στην αποστολή της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης προς τον προσωρινό µειοδότη.

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.»

Το πρακτικό του διαγωνισµού αναρτήθηκε στην πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, το Πρακτικό Νο3/4-7-2018 της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή:
•
•

Η έγκριση του αριθ. Νο3/4-7-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Η διόρθωση σφάλµατος της αριθ. 267/2018 (Α∆Α: ΩΠ69Ω93-ΑΥΣ) απόφασης
της Οικονοµικής Επιτροπής µε την αναγραφή του ορθού 422.592,00€ αντί του
εσφαλµένου 422.952,00€.

•

Κατά τα αλλά ισχύει η αριθ. 267/2018 (Α∆Α: ΩΠ69Ω93-ΑΥΣ) απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής

•

Συν. Το αριθ. Νο3/4-7-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού

Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Άγιος Στέφανος, 4 Ιουλίου 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
(που συστήθηκε σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.: 381/2017 ΑΟΕ)
Στην Αθήνα σήµερα 04-07-2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ., στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου
∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που
συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 381/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου
και κατόπιν της αρ. πρωτ.: 42866/22-12-2017 έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, προκειµένου να προβεί στην σύνταξη της πρόσκλησης υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης προς τον προσωρινό ανάδοχο “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ IKE”
µετά και την υπ΄αριθµ. 267/2018 ΑΟΕ, του µε αριθµ. 51490 ηλεκτρονικού διαγωνισµού της υπ’ αριθ.
πρωτ. 42841/3811/22-12-2017 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την Προµήθεια
Μηχανήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Πρασίνου του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής
προϋπολογιζόµενης αξίας 449.996,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: 42900000-5
(∆ιάφορα µηχανήµατα γενικής και ειδικής χρήσης) - Α∆ΑΜ: 17REQ002376338.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι υπάλληλοι:
Α/Α
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Σπυρίδων Μαντόπουλος

1.

Πρόεδρος

2.

Μέλος

Όλγα Καψούρου

3.

Μέλος

Ιωάννης Τζαµασπισβίδης

Κατά τη διάρκεια ελέγχου και πριν αποσταλεί η πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης, διαπιστώθηκε σφάλµα (αναριθµητισµός) στην αναγραφή της προσφερόµενης
συνολικής αξίας του υπό προµήθεια µηχανήµατος στο πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας
του ανωτέρω διαγωνισµού.
Συγκεκριµένα, στον πίνακα του πρακτικού Νο2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας αναγράφηκε ως
προσφερόµενη συνολική αξία το ποσό των 422.952,00 € αντί του ποσού των 422.592,00 €,
που είναι και το σωστό όπως προκύπτει και από το άθροισµα της καθαρής αξίας µε το ΦΠΑ 24%
της συγκεκριµένης οικονοµικής προσφοράς.
Επειδή, η Οικονοµική Επιτροπή προχώρησε στην ανακήρυξη του προσωρινού µειοδότη έχοντας
λάβει υπόψη την λανθασµένη συνολική αξία, ήτοι 422.952,00 € αντί της σωστής αξίας
422.592,00 €, παρακαλούµε όπως γίνει διόρθωση της υπ΄αριθµ. 267/2018 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής αναγράφοντας στην Απόφαση το σωστό ποσό των 422.592,00 €
συµπ/νου ΦΠΑ 24%.
Κατά τα λοιπά ισχύει η Απόφαση 267/2018 ΑΟΕ ως έχει.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού θα προβεί στην αποστολή της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης προς τον προσωρινό µειοδότη.

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.
Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Μαντόπουλος

Τα Μέλη
Όλγα Καψούρου
Ιωάννης Τζαµασπισβίδης

Για την ακρίβεια των υπογραφών,
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ

