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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών Νο1 και Νο2
Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων ογκωδών απορριµµάτων προϋπολογισµού 148.539,60 € συµπ/νου ΦΠΑ.
Έχοντας υπόψη:
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την
παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/07
3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
4. Την αριθ. πρωτ. 21846/2401/11.09.2020 (Α∆Α: ΨΩΓΕΩ93-Κ42) Απόφαση ∆ήµαρχου περί
ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
5. Την υπ’ αριθ. 37/2020 µελέτη προµήθεια υπηρεσίας αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων ογκωδών
απορριµµάτων του ∆ήµου.
6. Την 33/25.02.2020 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία αποδέχεται την αδυναµία
εκτέλεσης µε ιδία µέσα (προσωπικό και εξοπλισµό) της υπηρεσίας αποκοµιδής (και διαχείρισης
) των βιοαποδοµήσιµων – ογκωδών απορριµµάτων .
7. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της υπηρεσίας , το οποίο καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 20REQ007054341
8. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 20REQ007077866,
20REQ007077746
9. Την 323/4.08.2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε: α)η υπ’
αριθ. 37/2020 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος β) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού και γ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια και αξιολόγησης
του διαγωνισµού.
10. Την υπ’ αριθ. 691/22.07.2020 (Κ.Α.Ε. 20.6277.0006) απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α
6Θ9ΥΩ93-Ξ50)
11. Την υπ’ αριθ. 690/22.07.2020 (Κ.Α.Ε. 20.6277.0009) απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α
6Σ0ΞΩ93-ΞΨΒ)
12. Την υπ’ αριθ. 2205/19133/10.08.2020 διακήρυξη, (Α∆ΑΜ 20PROC007163307 2020-04-29).
13. Το από 25.09.2020 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία
συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 323/04.08.2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
σύµφωνα µε το οποίο :
«…Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 2205/19133/10-8-2020 διακήρυξη του
∆ήµου ∆ιονύσου,
για την προµήθεια υπηρεσιας αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων – ογκωδών
απορριµµάτων και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής :
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Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(http:www.eprocurement.gov.gr.) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 96060.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη, η
18/09/2020 και ώρα 15:00µµ. και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
είναι η 24/09/2020 και ώρα 10:30πµ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο
σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του
προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 96060 και διαπίστωσε ότι αφενός ο
διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν
υποβληθεί εµπρόθεσµα στον διαγωνισµό οι εξής προσφορές από τους παρακάτω προµηθευτές:

Ηµ/νία & ώρα Υποβολής

Προµηθευτής
1

προσφοράς

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

18/09/2020 08:33:18

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους
απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική
φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία
οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η
πρόσβαση στο περιεχόµενό τους.
Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκαν, αφού σύµφωνα
µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.1), θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο
του διαγωνισµού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτές είχαν λάβει
από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α συστήµατος :
Προµηθευτής

1

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ.

Α/Α προσφοράς

Αριθ. Πρωτ. Έντυπη

συστήµατος

Υποβολή

186785

22671/21.9.2020

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τον
έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη, η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:

1. Η συµµετέχουσα
εταιρία µε την επωνυµία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη µορφή το σύνολο των
απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε οµόφωνα ότι, τόσο ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής,
της µοναδικής συµµετεχούσης εταιρείας όσο και ο φάκελοι της τεχνικής προσφοράς είναι πλήρεις,
καθώς περιελάµβαναν όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται στην διακήρυξη.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία ανοίγµατος της οικονοµικής προσφοράς
την Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2020 στις 10.30 πµ.
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Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο και
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα....»
14. Το από 29.09.2020 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε

το οποίο :
«…Η συµµετέχουσα εταιρία, σύµφωνα µε το Νο 1 πρακτικό του διαγωνισµού, έχει υποβάλλει πλήρη
δικαιολογητικά, ως προβλέπεται στη διακήρυξη και η προσφορά της έγινε δεκτή.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2.3 «Κριτήρια Ανάθεσης» της διακήρυξης και την παρ. 2.3.1 «Κριτήριο
Ανάθεσης» ‘’Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο
των υπηρεσιών ή για το σύνολο κάθε ξεχωριστής οµάδας(τµήµα).
Από την αξιολόγηση της µοναδικής οικονοµικής προσφοράς, των υποβληθέντων δικαιολογητικών
και τον έλεγχο αυτών, η Επιτροπή κατέγραψε την προσφορά ως εξής:

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
α/
α

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ €

ΣΥΝΟΛΟ €

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
– ΑΡΠΑΓΗΣ

Ηµέρα

273

330

90.090,00

21.621,60

111.711,60

2

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ
CONTAINER 30m3
(+/-5%)

Ηµέρα

300

89

26.700,00

6.408,00

33.108,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

144.819,60€

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω καταγραφή και σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης, η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή, ως προσωρινό αναδόχο για την
προµήθεια Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων – Ογκωδών Απορριµµάτων, την εταιρεία
Παυλάκης Παυλ. Κωνσταντίνος µε ΑΦΜ 059049256 ∆ΟΥ Γαλατσίου, µε έδρα Τσακάλωφ 9, Γαλάτσι
ΤΚ 11146 [τηλ. 2102915343, e-mail pantpavl@yahoo.gr] µε προσφερόµενη συνολική τιµή
144.819,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
Αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού αποτελεί η οικονοµική προσφορά της συµµετέχουσας
εταιρείας, όπως εκτυπώθηκε από το σύστηµα και επισυνάπτεται.

Αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από την έκδοση
σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Με την κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου θα
σταλεί ηλεκτρονικά πρόσκληση στον ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης
στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο και
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα....»

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
για:
1.- Την έγκριση των Πρακτικών Νο1/25.09.2020 & Νο2/29.09.2020 της Επιτροπής
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και
2.- Την ανακήρυξη της εταιρείας Παυλάκης Παυλ. Κωνσταντίνος µε ΑΦΜ 059049256 ∆ΟΥ
Γαλατσίου, µε έδρα Τσακάλωφ 9, Γαλάτσι ως προσωρινό ανάδοχο για την παροχή
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υπηρεσιών αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων – ογκωδών απορριµµάτων» και µέχρι το
ποσό των 144.819,60€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% καθώς η προσφορά της είναι πλήρης,
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της
προσφορά ήταν χαµηλότερη του προϋπολογισµού της µελέτης .

Η σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να
υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου.

τροποποιηθεί, χωρίς

ο Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Τσουδερός Ιωάννης

Συνηµµένα:
1) Τα πρακτικά της Ε∆
2) Οικονοµική προσφορά
Κοινοποίηση:
1. Τµήµα Προµηθειών
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