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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου για την υπηρεσία πλυσίµατος κάδων 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν : 
 
 
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. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση ∆ήµαρχου περί 
ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

4. Την υπ’ αριθ. 72/26.03.2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της υπηρεσίας . 

5. Την υπ’ αριθ. 06/2018 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που ενσωµατώθηκε στα 
παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 

6. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της προµήθειας , το οποίο καταχωρήθηκε στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 18REQ002893678 

7. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 18REQ002998151 
8. Την 114/17.4.2018 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: α) η 

δαπάνη  για την προµήθεια υπηρεσίας πλυσίµατος κάδων ενδεικτικού προϋπολογισµού 
39.947,84€ συµπ/νου ΦΠΑ  και η διάθεση πίστωσης 23.300,00€ σε βάρος του ΚΑ 
20.6275.0002 β)η  υπ’ αριθ. 6/2018  µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος γ) οι 
επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού και δ) ορίσθηκε η επιτροπή 
διενέργεια και αξιολόγησης του διαγωνισµού  

9. Την υπ’ αριθ. 412/17.04.2018 (Κ.Α.Ε. 20.6275.0002) απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α: 
ΨΓΛΞΩ93-ΕΧ7)  

10.  Την υπ’ αριθ.πρωτ. 21297/2449/19.06.2018 διακήρυξη (18PROC003288219) 
11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 23216/9.07.2018 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, 

σύµφωνα µε το οποίο : 
 
«….Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της 
ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της υπ’αρ. 21297/2449/19.6.2018 διακήρυξης και 
αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ.10:00π.µ.,κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να 
προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. 
 
Η Επιτροπή στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, προκειµένου να 
παραλάβει τυχόν κατατεθειµένες, από την προηγούµενη ηµέρα, κλειστές έγγραφες προσφορές, 
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σύµφωνα µε το άρθρο 8 της διακήρυξης. Στο γραφείο πρωτοκόλλου δεν υπήρχε άλλη 
κατατεθειµένη προσφορά. 
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν φάκελο προσφοράς οι 
κάτωθι εταιρείες   : 
 
1.Μπαρούνης Γ. Ανδρέας, νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον κ. Μπαρούνη Ανδρέα. 
 
2.Παυλάκης Παυλ. Κωνσταντίνος, νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον κ. Παυλάκη Κωνσταντίνο. 
 
Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη παράδοσης των 
προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο 
σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών που κατέθεσαν προσφορά. 
   
Κατά τον έλεγχο, εξετάστηκαν τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος φάκελος 
κλπ), και αφού η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν  σε σφραγισµένους 
φακέλους, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 8, διαπιστώθηκε ότι τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής των ανωτέρω εταιρειών ήταν πλήρη. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε, στην αποσφράγιση των φακέλων τεχνικής προσφοράς. 
Μονογραφήθηκαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβλήθηκαν και οι τεχνικές προσφορές, ανά φύλλο. 
 
Αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και των τεχνικών προσφορών όλων των εταιρειών, και 
διαπιστώθηκε ότι είναι όλοι πλήρεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε   στην αποσφράγιση 
των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων, οι οποίες είχαν ως εξής:  
 
 
1. Μπαρούνης Γ. Ανδρέας, 26.263,20 € (συµπ. ΦΠΑ) για την οµάδα Α, 2.706,10 € (συµπ. 
ΦΠΑ) για την οµάδα Β.  
 
 
2.Παυλάκης Παυλ. Κωνσταντίνος : 29.983,20 € (συµπ.  ΦΠΑ) για την οµάδα Α, 3.055,36 € 
(συµπ.  ΦΠΑ) για την οµάδα Β. 
 
 
 
 Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:  
 
1) Τις προσφορές των εταιρειών 
2) Το Ν.4412/2016 
3) την υπ’αρ. 21297/2449/19-6-2018 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  CPV 90918000-5 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑ∆ΩΝ» 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 39.947,84€ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ24%.   
 
Προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία: Μπαρούνης Γ. Ανδρέας για την οµάδα Α µε το 
ποσό των 26.263,20 € ευρώ (µε ΦΠΑ) και για την οµάδα Β  µε το ποσό των 2.706,10€. 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.…» 
 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για: 
 

1.- Την έγκριση του  Πρακτικού Νο1   της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού . 
     
 
2.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης Μπαρούνης Γ. Ανδρέας   µε ΑΦΜ 074192155 ∆ΟΥ 
Αχαρνών   , ως προσωρινή ανάδοχο για τις υπηρεσίες πλυσίµατος κάδων , για την οµάδα 
Α και µέχρι το ποσό των 26.263,20 € συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ και για την 
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οµάδα Β και µέχρι το ποσό των 2.706,10€   και καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της 
προσφορά ήταν η   χαµηλότερη. 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
Συνηµµένα:  

1) Το πρακτικό Νο1 της Ε∆  
 
 

Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
 
 

  O ∆ήµαρχος  
 Μ.Ε.∆.  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   
 
 

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 


