ΑΔΑ: ΒΕΥΦΩΡ9-Φ01

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Αριθ. Απόφασης 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από την 3η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ερέτριας, που έγινε την 22α Ιανουαρίου του 2013, με αριθμό 3/ 2013.
Στην Αμάρυνθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22 α Ιανουαρίου του
2013, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00μ.μ συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερέτριας, ύστερα από την αριθ.
πρωτ. 478/16-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής , σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων
οικονομικού έτους 2012
Θέμα 2ο : Ορισμός δικηγόρου που αφορά υπόθεση επιδόματος
υπαλλήλων πρώην Δήμου Αμαρυνθίων
Θέμα 3ο : Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών Προμηθειών & Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά
την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για τη προμήθεια
ενός καινούριου ρυμουλκού και δύο (2) καινούριων κινητών
σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων ημιρυμουλκούμενων
"κοντέινερ” με σύστημα συμπίεσης χωρητικότητας 60κ.μ. περίπου.
Θέμα 4ο : Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2013.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του
Ν.3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βελέντζας Βασίλειος,(Πρόεδρος)
2. Παπαγγελή Μαρία,(Αντιπρόεδρος)
3. Καραμπέτσου Σοφία, τακτικό μέλος
4. Γαρέφαλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
5. Ραγιάς Χρήστος, τακτικό μέλος
6. Λάμπρου Ιωάννης, τακτικό μέλος
7. Μεταξάς Νικόλαος, τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σαραντίδου Ελευθερία για την τήρηση των
πρακτικών και η Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας Ξυδώνα Ευαγγελία.

Θέμα 3ο: «Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών
Προμηθειών & Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την αποσφράγιση
των οικονομικών προσφορών για τη προμήθεια ενός καινούριου
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ρυμουλκού και δύο (2)καινούριων κινητών σταθμών μεταφόρτωσης
απορριμμάτων ημιρυμουλκούμενων "κοντέινερ” με σύστημα συμπίεσης
χωρητικότητας 60κ.μ. Περίπου»
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής, το υπ αρ. 318/1101-2013 πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών &
Αξιολόγησης Προσφορών, του δημόσιου διεθνή ανοιχτού μειοδοτικού
διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού συμπίεσης και μεταφοράς
απορριμμάτων Δήμου Ερέτριας», στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
Στην Ερέτρια σήμερα την Παρασκευή 11-01-2013 και ώρα 12:00μμ συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ερέτριας η
επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
(Ε.Δ.Δ.)αποτελούμενη από τους: Αργύρη Αναστάσιο , Γεωργίου Άννα και Μανούσου
Σοφία (ορισθέντες με την υπ΄αρ. 80/2012 ΑΔΣ ), για να προχωρήσει στην
αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο
διαγωνισμό για την προμήθεια
εξοπλισμού συμπίεσης και μεταφοράς
απορριμμάτων Δήμου Ερέτριας (Προμήθεια ενός καινούριου ρυμουλκού και δύο
καινούριων κινητών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων ημιρυμουλκούμενων
με σύστημα συμπίεσης χωρητικότητας 60m3 περίπου) σύμφωνα με την υπ’
αριθμό πρωτοκόλλου 12743/9-10-12 (ΑΔΑ: Β43ΕΩΡ9-Η6Β) διακήρυξη του
Δημάρχου και κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 14835/03-122012 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 20 του ΕΚΠΤΟΤΑ: «1.Για την αξιολόγηση των
προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
α) Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη
τιμή:
- Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης και της πρόσκλησης.
– Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
– Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε
προηγούμενους διαγωνισμούς και
– την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη
διακήρυξη, ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες
θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι
σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της
πρόσκλησης.»
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 19 του ΕΚΠΟΤΑ: «Μετά την παραπάνω
διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους
φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με
απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
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ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για
όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την
αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική
διακήρυξη ή πρόσκληση και όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη μόνο
τιμή, ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές
δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το
όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο για την αξιολόγησή τους, οι
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ'
αυτό.»
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 14835/03-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής
Αξιολόγησης, έγιναν δεκτές ως σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές
και τους όρους της διακήρυξης, η παρακάτω μοναδική προσφορά:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1.

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε

Κατά του ανωτέρω Πρακτικού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.
Με την υπ’ αριθ. 106/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:
ΒΕΦΣΩΡ9-Ρ07) εγκρίθηκε το πρακτικό 14835/03-12-2012.
Η επιτροπή ακολούθως προέβη στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών,
παρουσία των προμηθευτών και κατέγραψε τις προσφερόμενες τιμές όπως
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε

Προσφερόμενη
Τιμή
400.980 €

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1) την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 12743/9-10-2012 Διακήρυξη του Δημάρχου.
2) το υπ’ αριθ. 14835/03-12-2012, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
3) τις τιμές που προσφέρθηκαν
4) τα άρθρα 15, 19, 20 του ΕΚΠΟΤΑ
5) τις διατάξεις του Ν 2286/95
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Ε.Δ.Δ. προτείνει να κατακυρωθεί η προμήθεια στην
μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία «Α. Καούσης Α.Ε» και εισηγείται στην
προϊσταμένη αρχή του Δήμου Ερέτριας την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού
Ο Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής κάλεσε τα μέλη όπως αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις περιπτώσεις ιγ και ιε της παρ. 1του
αρθ. 72 του ν. 3852/2010, και την εισήγηση του προέδρου, μετά από διαλογική
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων των μελών μεταξύ τους,
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Αποφασίζει

ομόφωνα

Την έγκριση του από 11-01-2013 Πρακτικού, αποσφράγισης οικονομικών
προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών &
Αξιολόγησης Προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά,
εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης και οι όροι
της διακήρυξης, καθώς και την κατακύρωση της προμήθειας στην μοναδική
συμμετέχουσα εταιρεία «Α. Καούσης Α.Ε»
Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. Δήμαρχο .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
O Πρόεδρος

Τα μέλη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

1. Παπαγγελή Μαρία,(Αντιπρόεδρος)
2. Καραμπέτσου Σοφία, τακτικό μέλος
3.Γαρέφαλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
4. Ραγιάς Χρήστος, τακτικό μέλος
5. Λάμπρου Ιωάννης, τακτικό μέλος
6. Μεταξάς Νικόλαος, τακτικό μέλος

Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ
Υπάλληλος Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

